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1. Általános doktrinális kérdések 

1. A korszerű háborúk osztályozása 
NATO-méretek szerint. 

A szerző jellemzi a hadászati (általá
nos) atomháborút, a korlátozott atom
háborút, atomháborút a háborús térség
ben, hagyományos háborút a háborús 
térségben és hagyományos háborút a 
hadszíntéren vagy a hadszíntér megha
tározott térségében. 

Vojennaja Miszl, 1979. 6. sz. 
66-73. old. 

11. Vezetés és gépesítés 

1. A csapatok vezetése korszerű kö
vetelmények szintjén. 

Surupov vezezds. elvtárs röviden jel
lemzi a korszerű vezetéssel szemben tá
masztott összes követelményeket, és 
foglalkozik azok biztosításának módjai
val is. A cikk fontosságát jelzi, hogy vi
taindító. 

Vojennaja Miszl, 1979. 5. sz. 
33-44. old. 

2. Koalíciós csapatok vezetésének 
néhány problémája NATO-nézetek 
szerint. 

A szerző ismerteti a magasabb tör
zsek összetételét nemzetiség szerint, az 
összekötő csoportok kiküldésének rend-

Jet, az angol nyelv ismeretének, a hír
adásnak és egységesített tervezésnek a 
problémáját. 

Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyije, 
1979. 4. sz. 15-19. old. 

3. A csapatok egészségügyi biztosítási 
tapasztalatai tudományos kutatása mód
szereiről. 

A szerző három módszert ismertet 
részletesen, az egészségügyi-harcászati 
elemzés, az egészségügyi-harcászati ér
tékelés módszerét és a történelmi össze
hasonlító módszert. 

Vojennomedicinszkij Zsurnal, 
1979. 4. sz. 27-30. old. 

111 Pártpolitikai munka, nevelés 

1. Az ideológiai harc aktuális problé
mái a hadügy elméletében és gyakorla
tában 

A cikk a következő kérdésekkel fog
lalkozik: 

- a korszerű háború antimarxista 
koncepciójának kritikája; a szocializ
mus védelmének problémája és az ideo
lógiai harc; a fegyverkezési versenyt 
igazoló burzsoá és maoista koncepció 
reakciós jellege. 

Vojennaja Miszl, 1979. 5. sz. 
33-45. old. 

2. A hadtáp szakemberek pszicholó
giai felkészítése 

Eredményes kiképzés, hadtápmunka 
a katonák pszichológiai szilárdsága nél-
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kül nem lehetséges. A cikk a pszicholó
giai szilárdsága nélkül nem lehetséges. 
A cikk a pszichológiai szilárdság kiala
kításának módjával foglalkozik. 

Tii i Sznabzsenyije, 1979. 7. sz. 
23-25. old. 

3. Az ember, mint az egészségügy 
objektuma 

A kommunista építés egyik fő fel
adata a sokoldalú, harmonikusan fej
lett ember kialakítása. Ebben jelentős 
szerepet játszik az orvostudomány is. 
A cikk tudományos szinten e kérdés
komplexummal foglalkozik. 

Vojennomedicinszkij Zsurnal, 
1979. 4. sz. 12-17. old. 

IV. Gazdálkodás, szállítás egészségügyi 
és pénzügyi ellátás 

1. A katonák élelmezésének korszerű 
követelményei 

Iszajenkó altbgy. elvtárs az új élel
mezési technika rendszeresítésében, kor
szerű konyhák és étkezdék kialakításá
ban és a szakácsok kiképzésében elért 
eredményekkel foglalkozik. 

Tii i Sznabzsenyije, 1979. 7. sz. 
50-54. old. 

2. Pénzügyi szolgálatvezető munka
helyének berendezése 

A cikk részletesen ismerteti a pénz
ügyi szolgálatvezető munkahelyének be
rendezését elhelyezési és pénzügyi szem
pontból. 

Tii i Sznabzsenyije, 1979. 7. sz. 
57-58. old. 

3. Repülések egészségügyi biztosítása 
A kiképzési és időjárási körülmények 

rövid jellemzése után a szerző gyakor
lati tanácsokat ad a repülés egészség
ügyi biztosításának összes kérdésében. 

Tii i Sznabzsenyije, 1979. 7. sz. 
58-60. old. 
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4. Atadás-átvétel rendje a fiatal had
táp szakmebereknél. 

A szerző ismerteti a főszakács külön
böző raktárvezetők és az egészségügyi 
felcser beosztásával járó feladatok át
adásának-átvételének rendjét. Kitér az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésé
nek szabályaira is. 

Ty! a Zasobovani, 1979. 1. sz. 

5. Technika feltöltése nagytömegú 
hajtóanyaggal 

A feltöltést befolyásoló tényezők rö
vid jellemzése után a cikk foglalkozik 
a rendszeresített töltőeszközök lehető

ségeivel, a feltöltésre alkalmas idősza
kokkal. 

Ty! a Zasobovani, 1979. 1. sz. 
42-44. old. 

6. Gyakorlóterekre kivonuló csapat 
anyagi biztosítása. 

A gyakorlótéren történik a kiképzési 
év legfőbb feladatainak végrehajtása, 
ezért különös gondot kell fordítani az 
ott levő csapatok ellátására. A cikk is
merteti az előkészítő és végrehajtó idő
szak feladatait, valamint a hadtápbiz
tosítási terv tartalmát. 

Ty! a Zasobovani, 1979. 1. sz. 
7-11. old. 

7. A járványvédelem vezetésének op
timizálása 

A járványvédelemben öt funkcionális 
irány különböztethető meg: diagnosz
tikai, szervezési, módszertani, végrehaj
tói és ellenőrzési. A vezetés optimizálá
sa függ a diagnosztikai módszerektől, 

az elért tudományos eredményektől és 
a rendelkezésre álló erőktől, eszközök
től. 

Vojennomedicinszkij Zsurnal, 
1979. 4. sz. 23-27. old. 

8. Hatékonyan és gazdaságosabban 
használjuk az üzemanyagot. 
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Az NDK Nemzeti Néphadseregének 
pártbizottsága hadseregszintű konferen
ciát tartott a gazdálkodással kapcso
latban. Ezzel összefüggésben nyilatko
zik az üzemanyag-szolgálat vezetője. A 
folyóirat 188-190. oldalán üza.-megta
karítás a PSZH-nál címmel, szintén üza. 
kérdéssel foglalkozik. 

Militiirtechnik, 1979, 4. sz. 
172-173. old. 

V. H arc-hadmüvelet hadtápbiztosítá
sa, kiképzés, oktatás 

1. Zászlóalj hadtápalegységek műkö
dése 

A szerző gyakorlati tapasztalatok 
alapján ismerteti a zászlóalj hadtápal
egységeinck működését támadásban és 
védelemben. 

Tii i Sznabzsenyije, 1979. 6. sz. 
17-19. old. 

2. Hídépítő század szakharcászati 
gyakorlata 

A gyakorlatra való közvetlen felké
szülést meg kell kezdeni a gyakorlat 
előtt 15-20 nappal. A levezetési terv
ben rögzíteni kell a gyakorlat tárgyát, 
célját, anyagi biztosítási rendjét, helyét 
és idejét. A gyakorlat első szakaszában 
végrehajtják a század harckészültségé
nek ellenőrzését a felderítés megszerve
zését és menetét, a második szakaszban 
végzik a hídépítést, a harmadik szakasz
ban pedig megszervezik a komendáns 
szolgálatot és a híd őrzését. 

Til i Sznabzsc!'lyije, 1979. 7. sz. 
35-38. old. 

3. A forgalom helyreállítása a kato
nai gépkocsi után 

A szerző ismerteti a közúti forgalom 
helyreállításának rendjét atomcsapás 
után. Indoklását matematikai képletek
kel támasztja alá. 

Til i Sznabzsenyije, 1979. 7. sz. 
63-66. old. 

4. Üzemanyag-kabinet berendezése 

Üzemanyag-szolgálat tiszthelyettesei 
hatékonyabb kiképzése érdekében ren
dezték be a kabinetet. A kabinet célsze
rű berendezését a cikk vázlat formájá
ban is ismerteti. 

Tii i Sznabzsenyije, 1979. 7. sz. 

70-71. old. 

5. Sebesültek hátraszállítása erdős
hegyes terepen 

Az erdős-hegyes terep sajátosságainak 
jellemzése után a szerző ismerteti a se
besültek hátraszállításának lehetőségeit 
és módszereit. 

Tyl a Zasobovani, 1979. 1. sz. 
18-20. old. 

6. Hadtáp Olaszországban (olasz 
hadtest hadtápellátása) 

A szerző a hadtest védelmi felépí
téséből kiindulva elemzi a hadtápellátó 
szervek felépítését és tagozódását. En
nek során a hadtest harcrendjének fel
építését összevetik a NATO STANAG-
2079 szabályzata előírásaival is. Ki
emelten foglalkoznak a hadtápvezetés 
és -ellenőrzés kérdéseivel, a harctevé
kenységet támogató erőkkel, és ezek 
feladataival. A cikk értékes elemzést ad 
a hadtest védelmi harc hadtápellátásá
nak néhány kérdéséről. 

Rivista Militare, 1978. 6. sz. 
97-101. old. 

VI. Technika 

1. PFL 1000/65 típusú NDK tábori 
egészségügyi laboratórium. 

A laboratórium rendeltetése infúziós 
és injekciós feladatok megoldása tábori 
körülmények között. A cikk képekben 
és szövegben ismerteti a laboratórium 
harcászati-technikai adatait. 

Militartechnik, 1979. 1. sz. 
42-43. old. 
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