
lődésük változatlanul töretlen, publi
kációs törekvéseik bíztatóak. 

Folyóiratunk a Hadtápbiz.tosítás to
vábbra is fontos szerepet játszik a 
szolgálat állományának elméleti és 
gyakorlati felkészítésében. Elkészült 
és 1984-ben kiadásra került a folyó
irat 1968-1982. időszakot átfogó „re
pertóriuma''. Fokozatosan tovább fej
lődik a publikációs tevékenység, szer
zőink saját folyóiratunkon kívül jól 
kihasználják a „Honvédelem" és a 
„Honvédségi Szemle" folyóiratok adta 
lehetőségeket. 

A Hadtápbiztositásban 1983-ban 74 
cikk jelent meg 80 szerzőtől. 

A Honvédelem titkos számában 
(egy különkiadással együtt) 18 cikk 
jelent meg 23 szerzőtől. nyílt számá
ban pedig 7 cikket produkált 8 szer
ző, ez összesen 25 cikket jelent. 

A Honvédelem pályázatán 6 fő 

nyújtott be tanulmányt. Ennek szín
vonalát az jellemzi, hogy a 6-ból 
egy-egy első, második és harmadik 
díj és két jutalom került odaítélésre. 

A Honvédségi Szemle 12 számában 
ez évben 24 szakmai cikk jelent meg 
29 szerzőtől. Ez az elmúlt évekhez 
képest újabb előrelépést jelent. 

Központi hetilapunk a „Néphadse
ref!," sok szolgálatunkat érintő cikket 
jelentetett meg, ez is bizonyítja, hogy 
a munka- és életkörülményekkel fog
lalkozó kérdések egyre jobban foglal
koztatják a szerzőket és az olvasókat. 

Tudományos káderképzésünk során 
ez évben dr. Csordás Lajos ezredes 
megvédte kandidátusi disszertációját. 
Ugyancsak kandidátusi címet nyert cl 
az MN KSZF-ség állományából dr. 
Dobó Ferenc alezredes elvtárs. 

Jelenleg 2 fő ösztöndíjas, 4 fő le
velező aspiráns van szolgálatunkban 
és 1983 öszétől önálló aspiránsként te
vékenykedik újabb 3 fő. 

1984. évben a fő figyelmet az 1986-
1990-es időszak tudományos prognosz
tikájának elkészítésében való részvé·· 
telre, a VII. ötéves terv szakterületen
ként történő tudományos igényű ki
munkálására, a VSZ hadtáp vezetőt, 
és VSZT üzemanyag-szolgálata vezetői 
értekezletek anyagának előkészítésére, 

valamint az MN hadtáp 1984. évi 
föfcladataihoz kapcsolódó és a kutatá
si tervekben szereplő témák elkészíté
sére kívánja fordítani az MN Hadtáp 
Tudományos Tanács. 

Szerkesztőség 

Oktatófilm megjelenése 

Az MNHF-ség megbízása alapján 
a MAFILM Katonai Stúdiója elkészí
tette „A hadtápbi:::.tosítás sajátosságai 
télen" című oktatófilmet. A film be
mutatja a téli zord időjárás hatását 
az emberi szervezetre, technikára, 
anyagra és az ellcnr.: való védelmet, a 
hadtápkatonák és alegységek téli had
tápbiztosítási feladatokra való felké
szítését, a végrehajtás módját erdős

hegyes terepen. 
A filmet valamennyi hadtáptago

zatban, tanintézetben a téli kiképzés 
során, téli gyakorlatok előtt ajánljuk 
levetíteni. 

Az oktatófilmet az MN Politikai 
Nevelőmunka Módszertani Anyagi 
Központ területi filmbázisaitól normál 
és keskeny kivitelben lehet igényelni. 

Kamrás Lás:;.ló alezredes 

FOLVOIRATOKBOL 

I. Altalános doktrinális kérdé
sek 

1. Hadtáp feladatai a, új kiképzési 
évben. 

Kurkotkin marsall elvtárs cikkében 
Tudományos kutató munkánkban először ismerteti az eddig elért ered· 
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ményeket, különös figyelmet fordítva 
az életkörülményekre, majd a követ
kező feladatokkal foglalkozik: kikép
zési bázis tökéletesítése; törzsmunka 
minőségének javítása; számítógépek 
optimális felhasználása, a hadtáp túl
élőképességénck javítása; szocialista 
munkaverseny; clet- és kiképzési körül
mények javítása és a takarékos gaz
dálkodás. 

Til i Sznabzsenyije, 1983. 11. sz. 
3-8. oldal 

II. Vezetés és gépesítés 

1. ESZG programjai fejlesztésének 
irányai. 

A számítógépek fejlődésével jelentő
sen szélesedett azok lehetősége. A har
madik generáció programjai már a 
következőket képesek megoldani: 
funkcionális feladatok; a megoldás 
folyamatainak, terminálok irányítása, 
program tárolása és továbbítása; el
lenőrzés és optimizálás stb. További
akban a cikk több strukturális bázisú 
programbiztosítás előnyeit fejtegeti. 

Tii i Sznabzsenyije, 1983. 9. sz. 
57-60. oldal 

2. ElekJronikus számítógép alkal
mazása a::: Ü-;,emanyag-s::.olf,álatnál. 

A kijevi katonai körzet üzemanyag
szolgálatának főnöke ismerteti a, kör
zet csapatai üzemanyag-ellátásának 
számítógépes feldolgozását. Az EC-
1022 típusú számítógép a következő 

feladatokat oldja meg: készletnyilván
tartás, elvi elszámolás, igénylések, 
kiutalások stb. 

Tit i Sznabzsenyije, 1983. 10. sz. 
64-65. oldal 

3. Az osztrák hadsereg központi 
ügyvitelének tájékoztatási rendszere. 

Az osztrák hadseregben az ügyvitel 
gépi feldolgozása 1968-ban kezdődött 
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meg. Először az akadémián vezették 
be és azt 1973-ban kiterjesztették a 
minisztériumra is. A fejlesztés 3 ütem
ben történt. A 3. ütemet 1977-ben 
kezdték meg. A feldolgozásra létre
hoztak egy tervező, egy értékelő cso
portot és egy thezourusz bizottságot. 
A cikkben a szerző részletesen ismer
teti a rendszer működési rendjét. 

OMZ, 1983. 2. sz. 136-142. oldal 

4. Egység RSZF ellenőrző tevé
kenyséxe a::, alegységeknél. 

A szerző ismerteti az RSZF ellen
őrző tevékenységének időszakait, vég
rehajtásának módszereit és követel
ményeit. 

Tyl a Zasobovani, 1983. 7. sz. 45-51. 
oldal 

III. Gazdálkodás, szállítás, 
egészségügyi biztosítás békében 

1. E.lelme::::és tábori körülmények 
között. 

A cikkben ismertetik a zászlóalj 
élm. ellátó pont és tiszti étkezde mű
ködésének rendjét gyakorlatokon. 

Tii i Sznabzsenyije, 1983. 11, sz. 45-
49. oldal 

2. O::::a. ellátási terv matematikai 
módszerekkel. 

Üzemanyag-fogyasztást Jelenleg min
den szinten negyedévre tervezik meg. 
A kiképzési terveket viszont havi le
bontásban készítik. E cikk az ellátási 
terv elkészítését statisztika· segítségé· 
vel ismerteti. A tervezésnél figyelembe 
kell venni a fogyasztás egyenlótlen
ségét. Ez több objektív és szubjektív 
tényezőtöl függ. A tervezés kiindulási 
alapját az előzó 5-7 év fogyasztása 
képezi. Továbbiakban a szerző képle
teken keresztül ismerteti az átlagos és 
konkrét fogyasztás megtervezését. 

Til i S::.nabzsenyije, 1983. 11. sz. 
66-69. oldal 
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IV. Harc-hadművelet hadtáp
biztosítása, kiképzés, oktatás 

1. Gépkocsiszállítás jelentősége had
műveletekben. 

Petrov vörgy. elvtárs cikkében a 
Nagy Honvédő Háború, közúti szál
lítása tapasztalatain keresztül ismerte
ti a gépkocsiszállítás jelentőségét. A 
következő kérdésekkel foglalkozik: 
technikai biztosítás; gépkocsik kiszol
gálása katonai gépkocsi utakon; gép
kocsik kihasználtsága és kontenerizá
ció. 

Vojenna;a Miszl, 1983. 9. sz. 42-
48. oldal 

2. Ruházati szolgálat sorkatonáinak 
szakkiképzése. 

Dorosko czds. elvtárs foglalkozik a 
szakkiképzés megszervezésével, mód
szereivel és azok végrehajtásával. 

Tii i Sznagzsenyije, 1983. 6. s::. 
25-27. oldal 

3. Kö::,úti-komendáns s::.olgálat meg
s::.erve::.ése éjjel. 

A szerző a „Zapad-81" gyakorlat 
tapasztalata alapján ismerteti egy szá
zad felkészítésének, valamint egy 100 
km„es gépkocsiút műszaki berendezé
sének, álcázásának, örzésének, forga
lomszabályozásának sajátosságait. 

Tit i Sznabzsenyije, 1983. 8. sz. 
15-17. oldal 

4. Az ellátó század szakharcászati 
gyakorlatának kidolgozása. 

A szerző ismerteti a kidolgozás 
rendjét, az okmányok tartalmát és 
azokkal szemben támasztott követel
ményeket. 

Tii a Zasobovani, 1983. 4. sz. 13-
17. oldal 

5. Pszichikai sérültek harcban. 

Becslések szerint a pszichikai sérül
tek aránya a többi sérülthöz viszo-
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nyítva 1 :2-höz, vagy 1 :3-hoz a nuk
leáris háború első 30 napjában. ké
sőbbiekben pedig számuk meghaladja 
az egyéb sérülteket. A szerző jellemzi 
a pszichikai sérülteket és foglalkozik 
a sérülés megelőzésével. 

Military Review, 1983. 7. sz. 26-
33. oldal 

V. Katonai rendszer 
1. Amerikai ü-;,emanyag-raktárakat 

és csővezetékeket kiszolgáló zászlóalj. 

A cikk ismerteti a zászlóalj szerve
zését szakasz szintig, azok feladatát 
és lehetőségeit. 

VMZS, 1983. 8. sz. 31-33. oldal 

2. Nyugatnémet légierő hadtápja. 

A légierő ellátást a területi ellátás 
helyett funkcionális ellátás szerint szer
vezték meg. Ennek megfelelően át
szervezték a hadtápcsapatokat is. A 
szerző ismerteti a hadtáp nagybani 
szervezését, a hadtápegységek felada
tait és az új ellátási elv előnyeit. 

Truppenpraxis, 1983. 6. sz. 443-
447. oldal 

VI. Technika 
1. új tábori csővezeték. 

A csővezeték a tábori raktárak és a 
hadtestek közötti Üzemanyag-szállítást 
biztosítja. Hossza 30 km, átmerője 

152 vagy 203 mm. telepítés 30 km/nap, 
teljesítőképesség 30 m:1/óra. 

V MZS, 1983. 9. s~. 40. oldal 

KONYVSZEMLE
OJ KONYVEK 

D. Valovoj-G. Lapsina, 

Nevek az emlékoszlopon 

A könyv tizenkílenc életrajzot tar
talmaz: Marx, Engels, Liebknecht, 
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