
TAJÉKOZTATO KÖZLEMÉNYEK 

TUOOMANYOS ÉLET 

Szekció ülés 

A2 MN Hadtáp Hadtudamányos 
Tanácsa és az MN 5232 Katonai Ta
nácsa ez év februárban közös tudomá
nyos szekcióülés keretében tárgyalta 
meg a „Hadseregközvetlen ellátódan
dár tevékenysf:gének megszervezése és 
vezetése" című kutatási témát. 

A szekcióülés célja volt elősegíteni 

az újonnan rendszerbe lépő szervezeti 
tevékenység elvi és gyakorlati kérdé
seinek kimunkálását. 

A szekcióülésen a hozzászólók észre
vételeikkel, útmutatásaikkal hatéko
nyan hozzájárultak a szekcióülés cél
kitűzéseinek megvalósításához, a tanul
mány végleges összeállításához. 

Oktatófilm megjelenése 

Az MNHF-ség megbízása alapján a 
MAFILM Katonai Studiója elkészítette 
a „Leszerelés, bevonulás és alapkikép
zés hadtápbiztositása" című oktatófil
met. A film a leszerelés, bevonulás és 
alapkiképzés hadtápbiztosításával kap
csolatos feladatok tervezésének, szer
vezésének és végrehajtásának folyama
tát és célszerű változatát időrendben 
mutatja be. 

A filmet a tanintézetek hadtáp és pa
rancsnoki szakos hallgatói képzéséhez, 
valamint a hadtáp tiszti és tiszthelyet
tesi továbbképzésekhez ajánljuk felhasz
nálni. 

Az oktatófilmet az MN Politikai Ne
velőmunka Módszertani Anyagi Köz
pont területi filmbázisaitól normál és 
keskeny kivitelben lehet igényelni. 

FOLYÚIRATOKBÚL 

I. Altalános doktrinálási kérdések 

Tudományos kutatómunka módszere. 

A tudományos kutatómunka módsze
reihez a történelmi, a megfigyelő, a 
gyakorlati, a szociológiai, statisztikai és 
a logikai módszerek tartoznak. A szer
ző ezeket a módszereket elemzi részle
tesen. 

V MZS, 1983. 2 sz. 18-23. oldal 

II. Vezetés és gépesítés 

Utánszállitás prognózisa. 

A gyakran változó harc- és hadtáp
helyzetben rendkívüli jelentősége van 
az utánszállítás reális megtervezésének. 
A cikkben a szerző matematikai mód
szerekkel ismerteti az utánszállítás meg
tervezésének legtakarékosabb módsze
rét. 

Tyl i Sznabz,enyijt, 1983. 1. szám 
67-69. oldal 

III. Gazdálkodás, szállítás, egész
ségügyi biztosítás békében 

1. Gazdaságosan és hatékonyan hasz
náljuk fel a pé11<,t. 
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Dutov ezds. elvtárs hadászati szinten 
foglalkozik a pénzgazdálkodás aktuális 
kérdéseivel a hadseregben. 

Voennaia Miszl, 1983. 1. sz. 45-55. 
oldal 

2. Harci technika feltöltése üzemanyag
gal tábori körülmények között. 

Az üzemanyagtöltő gépjárművek jel
lemzése után a szerző ismerteti egy 
harckocsi zászlóalj feltöltésének cél
szerű változatát. 

Tyl i Sznabzsenyiie, 1983. 1. sz. 
59-62. oldal 

3. A gyógyszerellátás racionalizálása a 
Bundeswehrben. 

A szerző a túlzott gyógyszerfelhaE
nálás és készletezés megoldásának kér
déseit fejtegeti. 

Truppenpraxis, 1982. 12. sz. 923-926. 
oldal 

IV. Harc-hadművelet hadtápbiz
tosítása, kiképzés, oktatás 

Javítsuk a hadtáptis:;.tek s~akkikép
zését. 

Garejev vezds. elvtárs a tiszti állo
mány továbbképzésének jelentőségével 
részletesen fogtalkozott a Vojennaja 
Miszl 1982. 6. számában. Ebből a cikk
ből kiindulva a szerző foglalkozik a 
hadtáptisztek parancsnoki és törzski
képzésével, kiképzési összevonásokka!, 
bemutató foglalkozásokkal, önálló fog
lalkozással stb. 

V oennaia Miszl, 1982. 12. sz. 71-76. 
oldal 

V. Katonai rendszer 

NATO egyesített fegyveres erők bad
tápia. 

A szerző ismerteti a NATO hadtáp 
felső vezetését, a kettős alárendeltség 
problémáit, valamint a várható fogyasz
tást és utánszállítást háborúban. 

VMZS, 1982. 10. szám 18-21. oldal 
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VI. Technika 

NATO hadseregek egészségügyi kon
ténerei 

Nyugati szakértők szerint az egész
ségügyi intézetek harcterülethez való 
megközelítésének egyik módja a konté
ner rendszer alkalmazása. A cikk rövi
den ismerteti a különböző konténere
ket, amelyeket segélyhelyként vagy 
kórházként lehet alkalmazni. 

Zarubezsnoje Voiennoje Obozrenyije, 
1982. 12. sz. 89-90. oldal 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJKÖNYVEK 

Borsányi Györg} - Kende János: 

Magyarországi munkásmozgalom 
1867-1980. 

A könyv nyolc fő fejezetre tagolódik; 
ebből négy az 1867-1944 közötti peri
ódikusokat ismerteti (a magyar munkás
mozgalom kezdetei és az SZOP tevé
kenysége 1917-ig; a polgári demokra
tikus forradalom és a KMP megalaku
lása; Tanácsköztársaság; Horthy-kor
szak). 

Az ötödik fejezet, a „Magyarország 
felszabadulása. A szocialista forrada
lom győzelme" az 1944-1945-ös sors
döntő szakaszt ábrázolja. Említést ér
demel az 1945-1956 közötti korszak 
mértéktartó és kiegyensúlyozott elem
zése, mivel ennek történetét mostaná
ban sokszor vulgáriasan leegyszerűsítve 
emlegetik mind a kortársak, mind a 
meglehetősen tájékozatlan vagy egy ol
dalúan tájékoztatott újabb nemzedékek. 

Bizonyos fokig még az utolsó negyed
századot bemutató két fejezet (1956-
1962; 1962-1980) is történelmi távla
tot sugall. Úgy vezet át napjaink moz
galmas valóságába, hogy belőle meg-


