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I. Altalános doktrinális 
kérdések 

1. Tudományos értekezlet a CSN
hen a katonai szállítá,sról. 

A CSN HF vezetésével tudományos 
énekezletct tartottak. Az énkezleten 
meghatározták a különböző szervek 
feladatait a front támadó hadművelete 
alatt a csapatok elörevonása érdekében 
a CSSZK területén. 

Ty/ a Zasobovani, 1982. 9. sz. 30-
33. oldal. 

2. A ga,dálkodás stabili,álásának 
néhány kérdése a iugos,láv badtápszol
gálatban. 

A JNH hadtápfönöke' interjúban az 
egészségügyi ellátás, a pénzgazdálko
dás, a tartalékok feltárásának, kapaci
tásának és beruházások gazdaságos 
megszervezésének, a hatékonyság érté
kelésének kérdéseivel foglalkozik. 

Po~adina (Jugoszláv Hadtápbi::,tosí
tás), 1982. 1. sz. 3-19. oldal. 

3. A pén,ügyi s,olgálat értékelő-el
lenőrző funkciója és feladatai. 

A szerző értékeli a pénzügyi szolgá
lat jelenlegi szervezetét, az értékelés
ellenőrzés eredményeit és megszabja a 
vezetés feladatait. 

Pozadina, 1982. 1. sz. 25-36. oldal. 

II. Vezetés és gépesítés 

1. Szervezési kérdések információs 
rendszere. 
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A cikk a szervezés általános kérdései
vel és az információ módszerével, ezen 
belül a szükséges adatokkal, alárendelt
ségi viszonyokkal foglalkozik az adatok 
pontosságának biztosítását, felhasználá
sát stb. ismerteti. 

Truppenpraxis, 1983. 3. s,. 172-174. 
oldal. 

2. A CSN hadtáp kikép,ésének ta
pas,talatai az 1981-1982. kiképzési év
ben. 

A szerző ismerteti az előző kiképzési 
év hadtáp tapasztalatait, kiemelt figyel
met fordítva a pozitív tapasztalatokra 
és a lőszercllátásra. 

Ty/ a Zasobovani, 1982. 9. s,. 7-11. 
oldal. 

3. Az 1982. évi gazdasági és pénzügyi 
feladatterv alapvető jellemzOi a JNH
ben. 

A tervteljesítés társadalmi-gazdasági 
feltételei, A szövetségi költségvetés és a 
JNH finanszírozása. A gazdasági-pénz
ügyi feladatok teljesítésének nehézségei 
1982-ben. A hadsereg pénzeszközeinek 
elosztása. A racionális gazdálkodás 
módszerei, pénzügyi fegyelem követel„ 
ményei és azok betartása. 

Pozadina, 1982. 1. s,. 84-96. oldal. 

4. Egészségügyi raktárak munkájá
nak értékelése. 

A szerző foglalkozik az értékelés kri
tériumaival, mérőszámokkal és a költ
ségkihatás kérdéseivel. 

Przeglad Kwatermistrzowski, 1982. 
6. s,. 54-63. oldal. 

5. A ]N H anyagi eszközeivel való 
gazdálkodás ellenőrzésének megszerveM 
zése, feladatai és módszerei. 
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Az anyagi ellenőrzésről általában. Az. 
anyagi ellenőrzés funkcionálása a JNH
ben. Felügyeleti szemlék céljai és azok 
levezetése. Az. ellenőrző munkával kap
csolatos következtetések és javaslatok. 

Pozadina, 1982. 2. szám 30-45. oldal. 

6. A fegyveres erők anyagi bizto
sításának háborús tervezése. 

A2. anyagi biztosítás fogalma és tar
tarlma. A háborús tervezés sajátosságai, 
befolyásoló tényezői. Az anyagi biztosí
tás terveinek tartalma a tervezési szin
teknek megfelelően. Az egyes tervezési 
szintek munkájának kölcsönhatása. A 
háborús tervezés hatékonyságát növelő 
tényezők. 

Pozadina, 1982. 2. sz. 5-19. oldal. 

III. Gazdálkodás, szállítás, 
egészségügyi biztosítás 
békében 

1. Etelkiosztás szervezése a konyha
hlokkban. 

A szerző megszabja az önkiszolgáló 
rendszerrel szemben támasztott követel
ményeket és vázlatosan ismerteti a ha
tékony módszer egy változatát. 

Tyl a Zasobovani, 1982. 7 .. ~. 41-45. 
oldal. 

2. Készletek az ételek. tábori körül
mények közötti előkészítéséhez. 

A szerző ismerteti a kisebb kapaci
tású (1, 15 és 50 fös) ételkészítő eszkö
zök adatait és alkalmazását. 

Ty/ a Zasubuvani, 1982. 12. sz. 24-
27. oldal. 

3. Gazdasági reform é., a háborús ve
szélyeztetés idejének gazdálkodása. 

A katonai gazdálkodással szemben 
támasztott követelmények. Békében tör
ténő gazdálkodás összevetése a feszült
ségi időszakban folytatott gazdálkodás
sal. Gazdálkodás módja felkészültségi 

időszakban, végül a szerzö következte
tést von le a békegazdálkodás jav{ · 
tására vonatkozólag. 

Przeglad Kwatermistrzowski, 1982. 
3. sz. 24-32. oldal. 

4. Katonai .c:,állitás a NATO hadse
regeiben. 

A szerző ismerteti a katonai szállítás 
fcjlődésCt, működtetését és lehetőségeit 
a NATO-ban. 

Przeglad Kwatermist,zowski, 1982. 
6. sz. 40-45. oldal. 

5. Az egészségügyi szállitó-kiiiritő 
eszközök fejlesztésének lehetőségei. 

A kiürítés sajátosságai harcászati és 
hadműveleti szinten. A rendszeresített 
egészségügyi-mentő eszközök lehetősé· 

gei. Terepjáró képességű járművek ki
fejlesztése. A szállító-kiürítő feladatok
ra igénybe vehető más j<lrmüvck. Az 
időtényező, mint a mentő-kiürítő fel
adatok sikeres teljesítésének alapja. He
likopterek igénybe Vétele a mentő-ki

ürítő munkákra. 

Pozadina, 1982. 2. sz. 76-80. oldal .. 

6. A csökkentett kalória-értékti /ei
adagok hatása a személyi állomány 
pszicbo-/izikai kondíciójára. 

Felmérés egy gyalogos egységnél a 
nyári kiképzési időszakban. A felmérés 
módszerének leírása. Energia-mérleg a 
kísérletbe bevont személyek egyes cso·· 
portjainál. Táblázat a tcstsúly-csökke· 
nésről és az esetenként fellépő kárO'l 
hatásokról. Az. általános pszicho-fizi · 
kai állapot jellemzői a kísérlet után. 

Po~adina, 1982. 2. sz. 140-148. ol
dal. 

IV. Harc-hadművelet 
hadtápbiztosítása, 
kiképzés oktatás 

1. Ellátó raj kiképzésének módszere. 

Az ellátó rajok helye és szerepe az 
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élm. ellátásban, sajátosságok sugár
szennyezett terepen. Foglalkozási jegy 
egy változatának ismertetése. 

Ty! a Zasobovani, 1982. 9. sz. 16-23. 
oldal. 

2. Ellátó század szakharcászati gya
korlata. 

A szerző ismerteti a gyakorlat végre
hajtáSának lehetőségeit, a· levezetéssel 
Szeinben támasztott követelményeket és 
gyak_orlat oktatási kérdéseit. 

Ty! a Zasobovani, 1982. 10. sz. 12-
15. oldal. 

3. Mag~sabbegység anyagkiadó-átve
vőhelye telepítésének, működtetésének, 
felderítésének és őrzése-védelmének is
meftetése. 

Tyl a Zasobovani, 1982. 5. sz. 5-8. 
oldal. 

· 4. Harcászati légides::antok hadtáp
biztosítása. 

Harcászati légideszantok hadtápbiz
tosításának sajátosságai és azokkal 
S-'?embcn támasztott követelmények. 

Ty/ a Zasobovani, 1982. 6. s:i. 16-18. 
oldal. 

dizsákmány, mint a jugoszláv fegyveres 
erők ellátásának forrása. A jövő hábo
rújával kapcsolatos szervezési és fel
felhasználási elvek. 

Pozadina, 1982. 2. sz. 46-55. oldal. 

8. Az atomcsapások k.övetkezményei
nek fehzámolása a magasabbegységek 
hadtápjánál. 

Az atomcsapások várható hatása a 
magasabbegység hadtápszerveinél. Az 
előre várható veszteségek tervezése. 
A következmények felszámolásának 
előkészítése, a működőképesség helyre
állításának biztosítása. Sajátosságok 
kombinált tömegpusztító eszközök al
kalmazása esetén. 

Pozadina, 1982. 2. sz. 65-75. oldal. 

9. Málhásállatok éJ fogatolt jármű
·;,:el?. il!,énybevétele anyaf!,s<,állításra er
d6s-bt,~yes terepen. 

Az ország területnének jellege és a 
málhás-fogatolt szállítás jelentősége. A 
szállítás megszervezése, átrakó állomá
sok biztosítása. A málhás és fogatolt 
szállítás lehetőségei, a korsT.erű köve
telmények kielégítésének nehézségei. 

Pozadina, 1982. 2. sz. 56-64. oldal. 

5. E::.red anyagi és egészségügyi biz-
tosítfisa támadásban. V. Katonai rendszer 
' 

A cikk ismerteti a menetből végre
h~1jtott támadás hadtápbiztositásának 
sajátosságait. 

Tyl a Zasobmxmi, 1982. 1. sz. 6-9. 
oldal. 

6. Csapatok badtápbizto.l'ítása erűsza
kOJ folyóátkelésnél. 

Przeglad Kwatermistr::ou:sk.i, 1982. 
3. sz. 7-12. oldal. 

7. A hadizsákmány gyűjtésének és to
vábbi felhasználásának megszervezése. 

A hadizsákmány fogalma. A gyűjté

~ével és felhasználásával kapcsolatos 
háborús titpasztalatok. A hadizsák
rnányra vonatkozó nyugati elvek. A ha-
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1. USA támuiató (ellátó) parancs
nok.ságok vezetése és híradása. 

A cikkben.a szerzők az amerikai had
osztályok, hadtestek támogató parancs
nokságai vezetésének és híradásának 
jelenlegi és jövőbeni rendjével foglal
koznak. 

Military Review, 1982. 11. sz. 2-11. 
oldal. 

2. Az olas.: hadsereg e~észségiigyi 
testiilete. 

A katonai egészségügyi szolgálat tör
ténelmi fejlődése a római kortól nap
jainkig. Az cgCszségügyi szolgálat szer
vezése, feladatai, közelebbi és távolab
hi perspektívái. 
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Rivista Militare, 1982. 3. sz. 25-39. 
oldal. 

3. A svájci katonai egészségügyi szol
gálat újjászervezése. 

A tervezett újjászervezés lényeges 
demei, elgondolásai, a koordinált 
egészségügyi szolgálat felépítése és mű
ködése. Csapatok egészségügyi felada
tai. Egészségügyi bázisok felépítése és 
feladatai. 

ASMZ, 1982. 7. sz. 405-414. oldal. 

VI. Technika 
1. Ruházati .e;_olKálat új technikai esz

közei és a mosatás automatizálása tá
bori körülmények között. 

A tábori körülmények közötti mosa
tás feltételei javítása érdekében új tá
bori mechanikus mosodát (PM8) rend
fz.eresítcttek. A szerző ismerteti a moso
da harcászati-technikai adatait. 

Tyl a Zasohm:ani, 1982. 7. sz. 48-50. 
oldal. 

2. Közúti forgalom irán.1·ításának. esz
közei. 

A CSN-ben 1982-től rendszeresítet
ték ,1 közúti forgalomirányító pont kész
letét. A cikk ismerteti a készlet főbb 
tartozékait és felhasználásuk követel
ményeit. 

Ty! a Zasobornni, 1982. 5. sz. 22-24. 
e/dal. 

3. Tábori mo:r.gókonyhák. 
A PK-26-H típusú gázolaj üzemelte

tésíí és a 60 típusú mozgókonyhák főbb 
technikai adatainak és alkalmazhatósá
guknak ismertetése. 

Tyl a Zasobovani, 1982. 5. sz. 32-34. 
oldal. 

4. Gépjárműre épített konyha. 

A szerző ismerteti „1 korszerűsített 
POKA-3/1. típusú törzskonyha techni
kai adatait, berendezését és lehetőségét. 

Ty/ a Zasobovani, 1982. 6. sz. 43-44. 
oldal. 

KÖNYVSZE.MLE
ÚJ KÖNYVEK 

Dr. Dombrády Lóránt: 
„A magyar gazdaság 
és a hadfelszerelés 
1938-1944" 

A szerző először röviden, de rendkí
vül plasztikusan vázolja a kül- és bel
politikai eseményeket, amelyek lehető
vé tették az egymilliárd pengős erőlte
tett fegyverkezési elképzelés, az ún. 
„győri program" meghirdetését, illetve 
elfogadását. 

A szerző bemutatja miként vált a 
honvédelmi törvény a gazdaság milita
rizálásának eszközévé, illetve a máso
dik világháború kitörésének napján a 
kivételes hatalommal felruházott kor
mány miként vitte keresztül a hadigaz
dálkodásra való áttérést. 

Akadémiai Kiadó, 1983. 

Berkesi András: Vallomás 

A regény főszereplője egy katonatiszt, 
akit az 50-es években koholt vádak 
alapján elítélnek és bebörtönöznek. 
Miért ítélték el, mi történt a párttal, 
miért hallgatnak a régi barátok és elv
társak? Ezek a kérdések foglalkoztatják 
a cella sötétjében a fizikailag és lelkileg 
meggyötört kommunistát. Hogyan tud
ja megőrizni hűségét, elkötelezettségét 
a nehéz helyzetbe sodródott ember? 
Ezekre a kérdésekre válaszol izgalmas, 
érdekfeszítő, új regényében Berkesi 
Andr.is. 

Zrinyi Kiadó, 1983. 
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