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nika, harceljárás és a hadtápbiztosítási 
rendszer, illetve a hadtápszervezetek, 
a hadtáp technika közötti meglevő 
alapproblémák megoldását szolgálják 
mind a rendszerbeni, mind az NIN-ben 
bekövetkező szervezetbeni változ.iso
kat alapul véve; 

- biztosítsa, hogy az MN h.1dráp 
valamennyi szakterületén végzett ku
tatómunka kellően támw:zkodjon a 
népgazdaság területén folyó és tevé
kenységünkhöz kapcsolódó tudomá
nyos munkára, bővüljön ;1z együttmű
ködés a polgári kutató bázisokkal, 
szervekkel. Fokozódjanak a közös ku
tatások a fegyvernemek, szakszolgála
tok kutatóival, biztosítva a specifiku
mok jobb érvényesítését; 

- hatékonyabban has7nálja fel az 
EFE törzs, a baráti hadseregek, a 
társfegyveres testületek, az MN fegy
vernemi-, és szolgálati főnökségek tu
dományos szervei által elért eredmé
nyeket. Biztosítsa a hazai és nemzet
közi tapasztalatok feldolgozásának fel
tételeit, hasznosításának lehetőségeit; 

- segítse elő a „Hadtápbiztnsítás", 
a „Honvédorvos" és más katonai szak
folyóiratok, különböző főnökségi szak
kiadványok útján a rendszeresebb tu
dományos tájékoztatást; 

- tökéletesítse a tudományos munka 
szervezésének, irányításának módszere
it, ·különös tekintettel a fdadatmegfo
galmazásra, a hadtáp szolgálati ágak, 
a tanintézetek és a csapatok közötti 
együttműködés erősítésére, a koordiná
cióra; 

- kutassa - :az .MN különböző ve
zető szervei tevékenységéhez kapcso
lódva - a hadtápvezetés tökéletesíté
sének útjait, módjait, hogy az MN 
egyre ütőképesebb, a kor színvonalán 
álló hatásos fegyverrendszerekkel ellá
tott csapatai harctevékenységének had
tápbiztosítását a követelmények szint
jén legyen képes tervezni, szervezni, 
irányítani. 

FOLY0ffiATOKB0L 

1. Általános doktrinálási kérdések 

1. 1957-1980. (az USA katonapoli
tikájánaJ;: változásairól). 

Ismerteti Carter 1980. január 23-i 
kongresszusi beszédét, összehasonlítja 
Eisenhower elnök 1957. évi ·kongresz
szusi üzenetével. Ha Carter politikája 
- amely ma a korábbi állásfoglalásai
tól 180 fokban eltér - megnyeri a 
Kongresszus és a közvélemény támo
gatását, és valami váratlan incidens 
közbe nem jön, 1981 januárjában to
vábbra is ö marad az USA elnöke. Ez 
a politika azonban számos kérdést vet 
fel: új célkitűzéseihez rendelkezésre 
állnak-e az eszközök? az új katonai 
programok eredményei csak évek múl
va mutatkoznak; Európa ~zámára elő
nyös-e az új amerikai kemény vonal? 
Végül megállapítja, hogy Carter új 
vonala nem egyezik azzal, amivel 
Franciaország immár 20 fve elkötelez
te magát. 

De/ense Nationale, 1980. 3. sz. 
91-96. oldal. 

11. Vezetés és gépesítés 

1. Anyagi eszközök egységes nyil
vántartási rendszere. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáp
törzse együttműködve a vezérkarral és 
más főcsoportfőnökségekkel kidolgo
zott egy új utasítást a hadseregben levő 
mindennemű anyag és tec.hnika egysé
ges nyilvántartási rendjére. A cikk fel
sorolja a rendszer előnyeit. 

Tii i Sv,abzsenyije, 1980. 7. sz. 
52-55. oldal. 

2. Elektronikus számítógép és au
tomatizált vezetési rendszer alapján. 

V arlamov vörgy. elvtárs cikkében 
jellemzi a számítógépes feldolgozás 
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előnyeit és általános rendjét a hadtáp 
törz.,;;ekben és szolgálatainál. 

Til i Sznabzsenyije, 1980. 7. sz. 
66-68. oldal. 

3. Rendszerszemléletű megközelítés 
a csapatok hadtápbiztosításának meg
szervezésében. 

A hadtápbiztosítás „hierarchikus" és 
,,réteges" rendszereit ismertetve a szer
zö tárgyalja a hadtápbiztosítás környe
zetbe való (elöljáró hadtáp, összfegy
vernem, népgazdaság, ellenség) beil
leszkedésének módját, majd ismerteti 
az analitikai azonosítást és a tevékeny
ség logikai sorrendjét. 

Przeglad Kwatermistrzowsky, 1980. 
2. sz. 147-153. oldal. 

4. Hadtápdöntés korlátozott időben. 

A szerző ismerteti az elhatározás 
meghoz.atalának rendjét normál körül
mények között, a kevesebb idő okait 
és azon lehetőségeket, amelyek előse
gítik a gyors, de célirányos döntés 
meghozatalát. 

Przeklad Kwatermistrzou·ski, 1980. 
3. sz. 12-18. oldal. 

11 I. Pártpolitikai munka, nevelés 

1. Fő ·kritérium a hatékonyság. 

Dorosenko ezredes elvtárs egy gya-
korlati példán keresztül ismerteti a 
polgári alkalmazottak politikai és gaz
dasági oktatásának módszertani kérdé
seit. 

Til i Sznabzsenyije, 1980. 9. s~. 
28-29. oldal. 

IV. Gazdálkodás, szállítás, egész
ségügyi ellátás békében 

1. Üzemanyag szolgálat karbantar
tási napjai. 

A cikk foglalkozik a karbantartási 
nap tervének tartalmával, előkészíté

sével és a gépkocsik hadrafoghatósági 
mutatóival. 

Tyl a Zasobovani, 1980. 6. sz. 
47-48. oldal. 
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2. Az üz.emanyaggal való takarékos
kodás mindenki kötelessége. 

Brunner, Kurt ezds. elvtárs, az NDK 
Nemzeti Néphadsereg üza. szolgálatá
nak vez.etője statiszJtikai adatokat ad a 
túlfogyasztás okairól, az elért eredmé
nyekről és a feladatokról. 

Tii i Sznabzsenyije, 1980. 6. sz. 
44-46. oldal. 

7. Fő irány a csapatorvos tevékeny
ségében. 

Komarov orvos vezezds. elvtárs 
értékeli a csapatorvosok tevékenységét 
és megs:,abja főbb feladataikat. 

Ti./ i Sznabzsenyije, 1980. 6. sz. 
4 7-51. oldal. 

V. Harc-, hadművelet hadtápbizto
sítása, kiképzés, oktatás 

1. Az osztrák hadsereg egészségügyi 
biztosítása békében és háborúban (2. 
rész). 

A szerző a következő kérdésekkel 
foglalkozik: 

- zászlóalj-segélyhely; 
- zászlóalj-orvos helyzetmegítélésé-

nek rendje; 
- egészségügyi 

lyok; 
szükségrendszabá-

Truppendienst, 1980. 4. sz. 373-376. 
oldal. 

2. Gépesített lövészzászlóalj hadtáp 
harcban. 

Gyakorlatok tapasztalatai, a kor~ 
szerű harc követelményei alapján a 
szerző elemzi a zászlóalj hadtáp fela
datot és tevékenységének rendjét. 

Til i Sznabzsenyije, 1980. 7. sz. 
23-24. oldal. 

3. Harckocsi zászlóalj hadtápjának 
tap-asztalatai téli gyaikorlaton. 

A tapasztalatok kiterjednek az er
dős-hegyes terepen végrehajtott gya
korlat előkészítésére és végrehajtására. 

Tyl a Zasobovani, 1980. .1. sz. 
13-15. oldal. 
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VI. Katonai rendszer 

l. A csaknem ismeretlen anyagi hi
vatal (2. ró.sz). 

A cikkből ismerhetjük meg az oszt
rák hadsereg központi raktárainak te
lepítési helyét és munkarendjét. 

Truppendienst, 1980. 2. sz. 138-142. 
oldal. 

VII. Technika 

1. Mozgókonyha univerzálirS sátra. 
A szerző ismerteti a PK-60 típusú 

csehszlovák sátor alkalmaLásának le
hetőségeit az ellátószakaszok mozgó
konyháinál. 

Ty/ a Zasobovani, 1980. 6. sz. 
37-40. oldal. 

2. Folyamatosan működö mosógép. 
A cikk vázlaton ismerteti a PK-704 

típusú mosógép működési elvét. A 
gép teljesítménye 700-850 kg/óra, 
hossza 25 650, szélessége 2300, magas
sága 3680 mm. 

Til i Sznabzsenyije, 1980. 7. sz. 
68-69. oldal. 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

Az ifjúság vádolja az ?mperializmust. 
Havanna, 1980. 

E gyűjtemény dokumentális bizonyí
tékokon és szemtanúk vallomásain alap
szik, amelyeket „Az ifjúság vádolja az 
imperializmust'' elnev,ezésű nemzetközi 
bíróság vizsgált. Ez a bíróság a Kubá
ban megrendezett XI. VIT keretében 
végezte munkáját. 

A könyv megviZJsgálja az imperializ
mus agresszív lényegét, a neokolonializ
mus formáit és módszereit, a faji disz
krimináció különböző megnyilvánulása
it, a CIA aknamunkáját, a terror és a 

repressziók politikájáit a diktató11ikus 
rendszerű országokban, tárgyalja a tő
kés és a fejlődő államok ifjúságának 
társadalmi-politikai, gazdasági és szel
lemi problémáit. 

S. Bira, N. /szsamc, S. Szandag: A 
Mongol Népköztársaság történelmének 
maoista meghamisítása és a történelmi 
igazság. 

Ulánbátor, 1980. 

,,A maoisták ideológiai akoo.munká
jában külön.leges helyet foglal el a tör
ténelemhamisítás , amelyet Kínában 
most teljességgel és kizárólag Peking 
nagyhatalmi - soviniszta és expanzio
nista politikájának szolgálatában állíta
nak" - írják ennek az orosz nyelven ki
adott monográfiának a szerzői. 

Konkrét példákon mutatják be, mi
lyen torz formákat ölt Kínában a törté
nelmi tények elferdítése. A mű feltárja 
forrásait. A szerzők kimutatják, hogy 
a maoizmus külpolitikai aspektusainak 
a történelemnek a „kartográfiai agresz
szióval" párosított manipulálása ahhoz 
szükséges Pekingnek, hogy igazolja a 
szomszédos államok területeire vonat
kozó annexiós igényeit. 

]. B. Kaslev: Az európai enyhülés 
Helsink!tő/ Madrid felé. 

Moszkva, 1980. 
A szovjet publicista megvilágítja a 

helsinki európai biztonsági és együtt
működési értekezleten aláírt záróok
mány jelentőségét, s bemutatja a Szov
jetunió tevékeny és következetes harcát 
a záróokmány valóra váltáisáért, a le
szerelésért és a katonai feszültség eny
hítéséért az európai kontinensen. 

A könyv leleplezi az enyhülés ellen
feleinek, köztük a pekingi vezetőknek 
a manővereit, akik -kezdettől fogva szél
sőségesen ellenséges álláspontra helyez
kedtek a heLsinki értekezlettel szemben, 
amely mérföldkövet jelentett a háború 
utáni történelemben. 
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