
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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Lassalle, Bebcl, Campanella, Mcslicr, 
Fourier, Jaures, Proudhon, Bakunyin, 
Cserniscvszkij, Lavrov, Mihajlovszkij, 
Plehanov életútja jelenik meg lapjain. 
Egyikük-másikuk nevét a korábbi idó
szakokban csak negatív vonatkozásban 
emlegettük. többnyire mindenféle tár
gyi ismeret nélkül, clfclejtkezvén Lenin 
figyelmeztetéséről: ,.a történelmi ér
demeket nem annak alapján ítéljük 
meg, hogy mit nem nyújtottak a tör
ténelem szereplői a mai követelmé
nyekhez képest, hanem aszerint, hogy 
mi újat adtak elődeikhez képest". 

A könyv megrendítő életpályákat 
rajzol fel, fényeikkcl és árnyaikkal. 
Utólagos heroizálásra nem tesz kísér
letet, dc mcgítélésciben mindig mél
tányosan jár el, stílusa pedig vonzó, 
gördülékeny, A továbbgondolkodást, a 
tájékozódást segíti az irodalomjegy
zék, amely feltünteti a könyv szerep
lőinek magyarul is olvasható műveit. 
Politikai müvelödésünket és az okta
tás céljait is jól szolgáló kiadvány. 

Kossuth Könyvkiadó-Kárpáti Kiadó 
1983, 

Ki ellenzi a leszerelést? 

l rta: a moszkvai katonai kiadó 
s::..er:.öi csoportja 

A mindössze 110 oldalas mű ko
runk nagy kérdésével. a fegyverkezési 
hajsza megállitásának lehetöségeivel 
foglalkozik. Továbbá külön fejezetben 
az - atomfegyverek korlátozásával, a 
vegyi és bakteriológiai fegyverek be
tiltásával, a hadászati fegyverek kor
látozásával és az európai biztonság 
időszerű kérdéseivel foglalkozik. 

A kiadvány szerzői részletesen leír
ják a Szovjetunió válaszlépéseit, ki
fejtik ama felismerés alapján, hogy az 
amerikai rakétatclcpités regionális, dc 
globális méretekben is megbontja a 
kialakult erőegyensúlyt. A kötet 11 
fejezete katonapolitikai áttekintést 

nyújt erről a hadászatilag is fontos 
térségről. 

A külpolitikai szerzőcsoport össze-
foglalja a mediterrán térségben lezaj
lott változásokat, az enyhülést előse
gítő, illetve gátló tényezőket, a portu·
gál, spanyol, görög fordulat hatását é!i 
következményeit, a szocialista orszá
gok viszonyát a térséghez. Külön fe
jezet tárgyalja az Egyesült Allamok 
mediterrán politikáját a segélyprogra
mokkal és a globálstratégia földközi
tengeri vetületeivel, különös tekintet
tel az „olaj útra". 

A kötet második része a térség 
NATO-országaival foglalkozik a ra
kétatelcpítési program és Spanyolor
szág NATO-tagsága kapcsán. Ugyan-
ez a rész ismerteti a Szovjetunió föld
közi-tengeri jelenlétét és a hadszíntéri 
erőviszonyok helyzetét. Különösen ér
dekes az arab országok jellemzésével 
foglalkozó rész. Itt a szerzők az üt
köző érdekeket és az olajstratégia új 
elemeit tárják az olvasók elé. 

Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 
1984. 

Sal!{ó László: 

,, Viszontlátásra tábornokom!" 

A könyv a vietnami nép szabadság-
harcának kiemelkedő győzelmével, a 
Dien Bicn Phu-i csatával foglalkozik. 
Az író - bár a könyv központi he
lyére ennek a döntő összecsapásnak 
az előkészítését és lefolyását állítja -
megismerteti az olvasót azzal a hosz
szú, nehéz küzdelemmel is, amelyet a 
japán megszállás alól felszabadult 
vietnami nCp, a gyarmati uralmukat 
minden eszközzel visszaállítani akaró 
franciák ellen 1947-tól fegyveresen is 
folytatott, és amelynek csúcspontja, 
meghatározó jelentőségű ütközete volt 
ez a csata. Ebben a hosszú háborúban 
kovácsolódott partizáncsoportokból 
hadsereggé az az erő, amely két év-
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tizeddel később a világ egyik legerő
sebb hatalmát, az amerikaiakat is tá
vozásra kényszerítette ebből a sokat 
szenvedett országból. 

Kossuth Könyvkiadó 1984. 

Lakos Sándor: 

Politikai rendszerünk kérdései 

A szerző kötetének tanulmányait és 
előadásait három csokorba fogta ösz
sze. Az elsőben a politikai rendszer 
működésével foglalkozik, a második
ban a párt kérdéseivel, a harmadikban 
pedig a tanácsok problematikájával. 

Lakos Sándor alapos elemzést ad a 
személyi kultusz időszakának politikai 
rendszeréről. Óvakodik attól, hogy a 
torzulásokat csupán Sztálin vagy Rá
kosi egyéni hibáival, szubjektivizmu
sával és önkényeskedésével magyaráz
za. Arra törekszik, hogy felszínre hoz
za az adott időszak politikai rendsze
rének strukturális sajátosságait. 

1956 után alapvető változások kö
vetkeztek be a párt politikájában. Ezt 
a minőségi változást néhány évvel 
később az MSZMP abban a tételben 
összegezte, hogy vezető szerepét nem 
uralomnak, hanem szolgálatnak tekin
ti. A szerző ezzel kapcsolatban azt a 
figyelemre méltó megállapítást teszi, 
hogy az 1956 utáni fejlődés „minde
nekelőtt a politikai rendszer funkcio
nálásának új alapokra helyezésével. az 
ennek központjában levő párt meg
újulásával kezdődhetett el". 

Sokoldalúan foglalkozik a szerző a 
szocialista állam és a közigazgatás 
problémáival. Lényegesnek tartja ki
emelni: a döntések mej?hozatalára a 
választott szervek hivatottak, az appa
rátus viszont az előkészítésben, a vég
rehajtás segítésében és ellenőrzésében 
tölt: be nélkülözhetetlen szerepet. 

E tanulmánygyűjtemény érzékletesen 
fejezi ki politikai rendszerünk fejlő-
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désének változását, újabb és újabb 
gondjait, tükrözi a változó hangsúlyo
kat. Emellett nyomon kísérhető a 
szerző gondolati fejlődése is, az ösz
szefüggések és a politikai rendszer fej
lődésének mélyebb megismerése, a 
fejlesztés kívánalmainak szélesebb kö
rü kitisztulása. Mindezekért ajánlható 
Lakos Sándor műve a magyar társa
dalom közéleti politikai kérdései iránt 
érdeklődnek. 

Ko.uuth Könyvkiadó, 1983. 

Pályázati felhívás, 
tanulmány kidolgozására 

1. ,,A béke ü:;:a., üza. technikai esz
köz f!.ozdálkodási- és ellátási rendszer 
kors::,eríísitésének irányai, lehetóséf!,ei a 
Ma?,yar Néphadseref!, ü::,emanyag-s:::,ol
~álatában." 

A téma keretében: Kritikai felül
vizsgálás tárgyává kell tenni a gazdál
kodás és ellátás jelenlegi rendszerét, 
az üza. szükségleti tervezés és üza. 
elszámolás metodikáját, feltárva azok 
gyenge pontjait, keresztmetszetét, meg
oldásának (megvalósításának) lchetö
ségcit és előnyeit. 

A~ anyagban kiemelt figyelmet kell 
fordítani: 

- a béke üzemeltetési szükségletek 
tervezésének és elszámolásának össz
hangjára; 

- a HKSZ-i kóvetelmények érvény
re juttatásának elsődlegességére; 

- az ideális készletszintek folya
matos fenntartására; 

- a harci-technikai eszközök, szük
séges üzemanyagok minőségi követel
ményeinek biztosítására és megtartá
sára; 

- a környezetvédelmi elöírások ma
radéktalan vCgrehajtására. 

2. ,.A központi kiszállítási rendszer 
bevezetésének lehetősége a Magyar 
Néphadsereg ü:;:emanyag-s::,olgálatá
ban." 
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A,z anyagban részletesen ki kell tér
ni a következőkre: 

- milyen szakanyagféleségekre ter
jeszthető ki a szállítás; 

- a szállítás javasolt formái (kon
téneres, egységcsomag stb.) ; 

- melyek a rendszer bevezetésének 
anyagi-technikai feltételei; 

- a szállítások takarékosabb és 
gazdaságosabb teljesítése érdekében 

mely területen (szinten) lehetséges a 
rendszer alkalmazása; 

- milyen információgyűjtés szüksé
ges a megszervezéshez és végrehajtás
hoz, melyik szintnek milyen feladata 
jelentkezhet a kiszállítás végrehajtásá
val kapcsolatban; 

- az egységkészletek létrehozása és 
annak jelentősége. 

MN Üzemanyag Szolgálat 
Főnökség 
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