
A ha.s.znos és eredményes konzultáció során Kuscs ezredes elvtárs az adott 
témákkal kapcsolatosan rövid tájékoztatást adott a Szovjetunió Fegyveres Erői
nél folyó tudományos munka egyes kérdéseiről, amelyeknek részletesebb megis
merésére a jövőben Szovjetunióban lefolytatott konzultáció ad lehetőséget. 

Az elvtársi, baráti légkörben megtartott konzuLtáció segítséget jelent tudo
mányos munkánk minő&égéoek javításához. Hozzájárult a szovjet és magyar had
tápszolgálat közötti együttműködés fejlesztéséhez a tudományos munka elméleti 
és gyakorlati tevékenységének összehangoltabb, a kölcsönös tapas21ta1atok haté
konyabb felhasználás.a és megvalósítása módszereinek feltárásához. 

FOLY0ffiATOKB0L 

1. Általános doktrinális kérdések 

Korszerűsíteni kell a hadtápot. 

Az amerikai hadsereg hadtápja je
lentős változáson megy keresztül a 80-
as években rendszeresítésre tervezett 
új technika miabt. A szerző áttekinti a 

közelmúltbain történt változásokat, 
majd foglatlkozik az amerikai hadtáp
központ azon erőfeszítéseivel, hogy 
jobban kielégítse a harcoló csapatok 
szükségleteit. 

Military Review, 1981. 1. sz. 51-
59. oldal 

II. Vezetés és gépesítés 

1. Elosztó állomás automatizált ve
zctJési rendszere. 

A szerző cikkében foglalkozik a 
rendszer eszközeivel, a rendszer által 
végzett feladatokkal, valamint szemlél
tetően ismerteti a feladatok elvégzésé
nek módját. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 62-
65. oldal 

2. Tájékoztató rendszer. 

A Szovjet Hadtáp és Szállítási Aka· 
démia egyik tanszéke tájékoztató rend
szert dolgozott ki egy gépkocsi javító 
üzem automatizált vezetéséhez. A rend-
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A „Szerkesztőség" 

szer segítségével a vezetők adatokat 
kapnak a javításhoz szükséges pótal
katrészek biztositásának lehetőségeiről. 

Technika i Vooruzsenie, 1981. 7. sz. 
16-17. oldal 

3. Helyőrségi kórházak fejlesztésé
nek főbb irányai. 

Jurov altibgy. elvtár:s cikkének első 
részében vázolja a helyőrségi kórházak 
aktuális helyzetét, majd rátér a kórhá
zakban folyó munka fejlesztésének 
feladataira. Ezen belül foglalkozik a 
gyógyítási, a vezetési folyamatokkal, 
az orvosi .etikával, valamint a csapa
toknál folyó munkával. 

Medicinszkij Zsurnal, 1981. 5. sz. 
3-8. oldal 

4. Újítómozgalom 
szolgálatban. 

a közlekedési 

A Német Nemzeti Néphadsereg 
közLekedési ,szolgálatának főnöke, Grii
fe vörgy. elvtárs az újító mo7.galommal 
kapcsolatban feltett kérdésekre ad vá
laszt. 

Militiirteclmik 1981. 2. sz. 94-96. 
oldal 

5. Gazdaságirányítási szervek adat
tárolási é.s kiértékelő rendszere. 

A minőségileg jobb döntés előkészí

téséhez szükséges információs folyamat 
racionális kialakítása érdekében a ter
vek elökészí.tése, végrehajtása, ellenőr-
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zé.se és ér,ookeliése időszakában egy jó 
g,ept adattároló és kiértékelö rendszert 
kelle11t kifejleszreni 1975-78 között. A 
cikik ezt a programcsomagot ismerteti. 

Rechentechnik und Datenverarbei
tung 1980. 12. sz. 26-29. oldal 

Ill. Gazdálkodás, szállítás, egés::.ség
ügyi biztosítás békében 

1. Felhasználás értékelése a hatékony 
karban.tartás feltétele. 

A szerző több év.tizedes tapasmaLata 
alapján bemutatja egysége gépjármű
veinek technikai állapotát, a meghibá
sodások mennyiségét gépkocsi típuson
ként, majd váwlja a karbantart.is ész
szerű megszervezését. 

Militdrtechnik, 1981. 2. sz. 81-82. 
oldal 

2. Helyesen értelmezzük a központi 
takarékossági konfer.enoia feladatait. 

A Német Nemzeti Néphadsereg 
üzemanyag szolgálata 1979-ben takaré
kos.sági konf.er·enciát tartott. A cikk az 
ott megs2iabott feladatok terén .az azó
ta elért eredményeket ismerteti. 

Militiirtechnik, 1981. 3. sz. 123-125. 
oldal 

3. Élelmezési technikai eszközök kar
bantartása és üzemeltetése. 

A szerző ismet'teti az élm. technikai 
es21közök karbantartásának követelmé
nyeit az új szabályzatok figyelembevé
telével. 

Tyl a Zasobonavi, 1981. 2. s::.. 42-
45. oldal 

IV. Harc-hadművelet hadtápbiztositá
sa, kiképzés, oktatás 

1. Hegyes terep körülményei között. 

A cikk egy gyakorlaton kecesztül be
mutatja a gépesített lövészezred had
tápbiztosítását támadásban, erdős-he
gyes terepen. Különösen sokat foglal-

kozik az őrzésvédelem megszervezese
vel és a hadtápalegység;ok áttelepíté
sével. 

Tii i Sznabzsenyije, 1981. 6. sz. 20-
23. oldal 

2. Hadtáptiszt munkatérképe . 

A munkatérképpel szemben támasz
tott fő követelmény a szemléletesség, a 
teljesség és az adatok megbízható&ága. 
Továbbiakban a ·cikk ezeket a kérdé
seket fejti ki részletesen. 

Tii a Sznabzsenyije, 1981. 6. sz. 

3. Olasz alpesi dandár vooelomben. 

A aikk többek között ismerteti az 
eUátás általános rendjét és az ellátó 
zászlóalj srervezését. 

Truppenbienst, 1981. 3. sz. 235-242 . 
oldal 

4. Zászlóalj hadtápbiztooítása erdős
hegyes terepen. 

A Bol!jár Néphadsereg hadtáp törzs
főnöke Milev ezds. elvtárs cikkében a 
zászlóalj erdős-hegyes terepen történő 
hadtápbiztosLtásának sajátosságait is
merteti. 

Tii i Sznabnyeije, 1981. 6. sz. 29-
31. oldal 

5. EgésZ!Ségügyi zászlóalj szakh.arcá
szati gy a.kor lata. 

A szerző ismerteti a gyakorlat elő
készítésének, végrehajtásának és érté
kelésének egy célszerű váltom.tiá,t. 

Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1981. 
6. sz. 20-23. oldal 

6. Megerősített zászlóalj segélyhely. 

Az osztták zászlóalj sogélyhelyét egy 
megerősírtett egészségügyi szakasz ren~ 
dezi be. A szakasz törzs-, híradó és ír
nok rajból, valamint segélyhely (3 ra,j) 
és szállító (2 raj) részlegből áll. 

Truppendienst, 1981. 2. sz. 159-162. 
oldal 
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7. Osztrák zászlóalj gyakorlat előké- VI. Technika. 
szítése.-

A szerző ismerteti különböző szintű 
paran=iakságok feladatait a gyakor
lat előtt két évtől a gyakorlat kezdeté
ig. 

Truppendienst, 1981. 3. sz. 274-277. 
oldal 

8. Új osatrák hadtáp kézikönyv (sza
bályza<). 

A folyóirat közli a hadciptisztek ké
zikönyvének századra és zaszlóaljra vo
natkozó részét. Ebből megismerhető a 
század és zászlóalj hadtápbiztosításá
nak alapelvei, végrehajtó alegységei és 
azok feladatai. 

Truppendienst, 1981. 3. sz. 279-282. 
oldal 

9. A hadtáp feladatai védelemből tá
madásba történő átmenetkor. 

A szerző ismerteti a védelemből tá
madásba történő átmenet hadtáp fel
tételeit és ,a hadtápbiztosítás sajátossá
gait. 

Ty/ a Zasobonavi, 1980. 10. sz. 3-
6. oldal 

10. Ismerd meg az ellenséget! 

A cikk az amerikai hadosztály had
tápbiztositásával foglalkozik. 

Ty/ a Zasobonavi, 1980. 10. sz. 18-
20. oldal 

V. Katonai rendszer 

1. Az NSZK területvédelme. 

A területvédelmi csapatok feladata: 
a hátországi és hadműveleti hadtápob
jektumok őrzése, védelme; a közleke
dési ut.aik javítása, valamint a hadtes
tek anyagi, technikai és egészségügyi 
biztosítása. A cikk ismerteti ezen fel
adatokat ellátó erők globális szervezé
sét és állományát. 

ŐMZ, 1981. 4. sz. 316-318. oldal 
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Hűtömellény. 

A harckocsiban keletkező meleg mi
att a kezelők idő előtt kifáradnak és 
fejfájást kapnak. Kísérletet folytattak 
a harckocsiban levő levegő hűtésére, 

de ez a módszer nem vált be. Kifej
lesztettek egy folyadékkal hűtött mel
lényt, amelynek viselete kedvező ered
ménnyel járt. 

Militiiry Review, 1981. 4. sz. 51-52. 
oldal 

1919 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

A szocialista világforradalom útján 

(Magyar Tanácsköztársaság 

Szlovák Tanácsköztársaság) 

Ez a kötet első darabja annak a ter
vezett sorozatnak, amelyet az Európa a 
pozsonyi Tatran Kiadóval a közös múlt 
témaköréből együttesen jelentet meg. 
A Magyar és a Szlovák T anácsköztár
saságot bemutató kötet olyan doku
mentwngyűjtemény, amely a tényeket 
vallatva arra keres választ, hogy mi
lyen történelmi lehetőségek tárulkoatak 
fel a magyar és a szlovák nép előtt, 
milyen tényleges együttműködés ala
kult ki az 1919-es Magyar T anácsköz
társaiság és az Eperjesen kikiáltott Szlo
vák Tanácsköztársaság között. 

A szép kiállítású album sok szöveges 
és képi dokumentumot (korabeli fotók, 
okmányok reprodukciói) tartalmaz. A 
kötetet összeállította és a bevezető rta
nulmányt írta Györffy Sándor és Pa
vol Kanis. 

Európa Könyvkiadó 

-

• 

-
• 


