
tei dinamikus kielégítésére vonatkozó 
normaalkotás objektív feltételeinek fel
tárását. 

2. A:z. étrend tervezésének szerző ál
tal lerakott elvi alapjait. 

3. A:z. MN békeélelmezési normái
nak képzésével, fejlesztésével és szin
tcntarrt:ásával, továbbá a teljes körű 

pénzgazdálkodásra való átállással kap
csolatos alapvető rendszabályokat. 

4. Azt az értékelési rendszert, 
amelynek segítségével a csapatok ma
guk ítélhetik meg az ellátás terén el
ért táplálko?.ás-élettani eredményeiket. 

A Bíráló Bizottság a disszertáció 
hiányosságaként rótta fel a következő
ket: 

1. A jelölt olyan témákkal is foglal
kozik, amelyek nem, vagy csak áttéte
lesen tattoznak az értekezés címében 
foglalt tárgyához. 

2. Néhány szakterminust és paramé
tert a szerző pontadanul értelmezett, 
illetve használt. 

3. A javasolt tápanyagszükséglet -
a hazai vonatkozásban rendelkezésre 
álló katona-foglalkozás élettani adatok 
hiánya miatt - nem minden részleté
ben került kellően kimunkálásra. 

A jelölt a disszertációban feltárt 
hiányosságokat, pontatlanságokat elis
merte és a vita során azokat pótolta, 
vagy kiegészítette, illetve a hiányzó 
bizonyítási eljárásokat lefolytatta. 

Összegezve a Bíráló Bizottság úgy 
értékeke, hogy a jelölt tudományos 
munkássága során és disszertációjában 
elsősorban - magas színvonalon - a 
békeélelmezési norma.képzés tudomá
nyos eljárását dolgozta ki, amelyek fő 
jellemzői adaptálhatók a hadiélelme
zési normák képzése terén is. Ezért a 
Bíráló Bizottság a békenormaképzést 
tartja a disszertáció fő értékének. 

Mindezek alapján a Bíráló Bizott
ság - zárt ülésen - titkos szavazással, 
a maximálisan elérhető 21 pontból 18 
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pontértékkel úgy határozott, hogy a 
Hadtudományi Szakbizottságnak java
solja 

G ; o n B él a mk. alezredes 
részére a hadtudományok kandidátusa 
tudományos fokozat odaítélését. 

A Szerkesztőség 

F0LY0IRAT0KB0L 

l. Általános doktrinális kérdések 

1. Gazdasági hatékonyság az elhatá
rozás éttékelésének egyik fontos krité
riuma. 

Gazdasági hatékonyság kritériumán 
széles értelemben a felhasznált eszkö
zök és az elért eredmények közötti vi
szonyt értjük. Az elhatározás több vál
tozatának elemzése ezen kritérium alap
ján lehetővé teszi a legjobb változat 
kiválasztását, amely biztosítja a fel
adat teljesítését minimális felhaszná
lással a meghatározott időre. 
Vojennaja Miszl, 1981. 6. sz. 45-49. 
old. 

11. Vezetés és gépesítés 

1. Korszerű törzs tis~tje. 
Hvorosztyanov altbgy. elvtárs a kö

vetkező követelményeket támasztja a 
törzsek tisztjei felé: rátermettség, hoz
záértés, pontosság, gyorsaság, operati
vitás, felelősségérzet, kötelmek optimá
lis elosztása, fegyelmezettség, elviség, 
erkölcsi-politikai és pszichológiai kép
zettség és jó mikroklíma. A cikk a fen
ti kérdéseket fejti ki részletesen. 
Vojennaja Miszl, 1981. 4. sz. 50-55. 
old. 

2. Hadtápvezetési rendszer fejlődé
se. 

Glusko vezezds. elvtárs a szovjet 
hadtáp fejlődését ismerteti az 5. szám-
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ban 1943-ig, a 6. számban a további 
időszak alatt. 
Tii i Sznabzsenie, 1981. 5. sz. 14-17. 
old . 

Ill. Gazdálkodás, szállítás egészségügyi 
biztosítás békében 

1. Gazdálkodjunk hatékonyan, ra
cionálisan és takarékosan. 

Dutov vezezds. elvtárs a Szovjet
unió Honvédelmi Minis2tériuma köz
ponti csapaitfőnökségének vezetője a ta
karékosság különböző területein elért 
eredményeket ismertetve vázolja a ta
karékossága! kapcsolatos feladatokat. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 32-36. 
old. 

2. Század gazdasági szoba berende
zése. 

A szerző szöveges és grafikus formá
ban ismerteti a gazdasági szoba cél
szerű berendezését. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 50-52. 
old. 

W. Harc-hadművelet 
hadtápbiztosítása, kiképzés, oktatás 

1. Német hadifoglyok egészségügyi 
ellátása a Nagy Honvédő Háborúban. 

A szerző cikkében először ismerteti 
a hadifoglyokkal kapcsolatos rendele
teket, majd rátér a hadifoglyok egész
ségügyi ellátásának megszervezésére. 
Vojenna-Medieinszky Zsurnal, 1981. 
5. sz. 19-22. old. 

2. Megerősített csapatsegélyhely. 

A cikk részletesen foglalkozik az 
osztrák vadászzászlóalj egészségügyi 
szaka:szának feladataival és működésé
nek rendjével. 

Truppendienst, 1981. 2. sz. 159-162. 
old. 

V. Katonai rendszer 

1. Amerikai vadászrepülő wing re
pülő-műszaki szolgálatának átszervezé
se. 

10 

A wing repülő-műszaki szolgálata je
lenleg törzsből és három századból, re
püléskiszolgáló, repülőgép-karbantartó 

és tábori javító századból áll. 

Zarubezsnoe Vojennaja Obelrenie, 
1979. 3. sz. 56. old. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

D. F. Usztyinov: Válogatott Beszédek 
és cikkek. 

Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

D. F. Usztyinovnak, a Szovjetunió 
marsalljának az SZKP KB Politikai 
Bizottsága tagjának, a Szovjetunió hon
védelmi miniszterének könyve vezető 
párt- és állami és katonai beosztásá
ban kifejtett tevékenységének 1942-től 
1979 februárjáig terjedő időszakából 

származó válogatott beszédeit és cik
keit öleli fel. A szerző figyelmének 
központjában a kommunista párt és a 
szovjet állam bel- és külpolitikájának 
időszerű kérdései, valamint a szocialis
ta haza védelmével, a Szovjetunió vé
delmi képessége állandó erősítésének, 
a szovjet fegyveres erők harci erejének, 
a szocialista államok közösségének, 
hadseregeik harci szövetségének meg
szilárdításával kapcsolatos feladatok 
állnak. 

A könyv anyagának jelentős része 
katonapolitikai kérdésekkel foglalko
zik. D. F. Usztyinov beszédeiben és 
cikkeiben kifejti a párt honvédelmi po
litikájának fő vonásait és alapvető irá
nyait, áttekintést nyújt a hadsereg és 
hadiflotta poHci.kai szervei, párt- és 
Komszomol szervezetei tevékenységé
ről, a katonai építésnek a fej lett szo
cializmus viszonyai közt érvényesülő 

sajátosságairól, a Szovjetunió Fegyveres 
Erőinek, mint az össznépi állam had
seregének jellegzetes vonásairól. 
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