
INFORIVL(CIÓ

A MH ANYAGI-TECHNIKAI SZoLGÁLAT 1994 ÉvRB
TERvEZETT r,ónn ruoouÁtrtvos rumrÁsI

nÉnafiNnr rBcyzÉxn

A Katonai Logisztika (ATB) c. szak,

folyóirat Szerkesztő Bbottsága állásfugla,
ldsa alnpján - a széleskönl tájékoztatós ér-
dekcben - közreadjuk a főbb rudományos
hltatá§i témók jegzéket. A kutatósi témák
F őcs oportfőnöl<s ég középirányító szerv eh
Seregestek és tanintézetek tudomórüos ku,
tatási teneiben szerepelneN részei az ATB
integráció és műszakilechnikai fejlesztés
korszerúsítése koncepciója tudomónyos
megalapozásának. Szívesen fogadják ol-
vasóink érdcklődését és eges ténlák kidol-
gozós ában v aIó ré szv ét e lét -

Szerkesztősé8

I. MH ATFCSF-ség és alá,rendelt §zerv€zetei szakterületén

1. A Magyar Köztársaság közlekedési hálózatának értékelése, a fel-
készítés feladátai a védelmi irányelvek és a Honvédelmi Törvény alapján.

2. A MH személyi állománya élelmezési normáinak korszerűsítése.

3. A fegyvernemi sajátosságokat tükröző új hadi-gyakorló ruházat
rendszerbeállításának lehetőségei.

4. A MH üzemanyag szolgálata gazdálkodásának elemzése és kor-
szerúsítése.

5, Az anyagi-technikai integráció továbbfejlesztésének követelmé-
nyei és lehetőségei az új Honvédelmi Törvény elóírásainak megfelelóen.
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6. A MH haditechnikai korszerűsítésének elvei, módszerei és eljárá-
sai.

. 'l. AMH tüzérség lószerbiztosítási rendszer megbízhatósága növe-
lésének lehetőségei védelmi hadmúveletekben.

8. A MH méróeszköz-kalibráló és minősítő rendszerének vizsgálata
és fejlesztési koncepciója.

9, Alaptanulmányok a légvédelmi és repüló csapatok h arcszabá|yza,
tának kidolgozásához.

!0. Az ország gazdaságának honvédelmi felkészítése,

11. A gazdálkodási rendszer fejlesztésének lehetóségei az MH-ban.

12. A THDS (g.hdt.) védelmi hadmúvelete anyagi biztosításának fo-
lyamata a központi szervektől a csapatokig.

" 13. A feg5rverzeti eszközök háborús technikai biztosításának rend-
sZere.

14. Agazdálkodás és a számvitel reformjának hatása a csapatgazdál-
kodásban.

15. A katonai válságkezelés anyagi-technikai biztosításának elvei,
szervezeti és anyagi feltételei.

16. Az ATB gazdasági szabá|yzőtendszere, korszerúsítésének irá-
nyai és lehetóségei.

77. A nemzetgazdaság mozgósítása, a katonai igények kielégítésé-
nek lehetőségei és módszerei.

18. Magyarország gazdasági erőforrásainak katonai értékelése.

79. Az anyagi-te*hnikai biztosítás utaltsági rendje a magasabb ké-
szenléti fokozatok időszakában.
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20. A védelmi hadmúveletek közlekedési biztosítása megszewezé-
sének, végrehajtásának á irányításának kérdései a Hadműveleti Utasítrás
és a Honvédelmi Törvény függvényében.

21. A szállítási rendszer és a szállítási költségekkel való gazdálkodási
rend további korszerűsíté§e.

22. A Kárpát-medence közlekedési rendszerének rendszerezó fel-
dolgozása, értékelése.

23. A számítőgépe§ repüléstervezé§i rendszer üzemeltetésének ta-
pasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei.

24. A tábori tüzérség eg/séges tűanezető rendszere kialakításának
technikai lehetőségeí.

25. A rádiolokátorok korszerűsítésének lehetóségei, különös tekin-
tettel az automatikus adatleszedésre.

26.,4. haditechnikai elemzések készítésének támogatása számítógé-
pes információs rendszerrel.

27. A katonai szabványosítás aktuális kérdései.

28. Számítógépes nflvántartás a MK haditechnikai eszközeire vo-
natkoó múszaki dokumentációk részére.

29- A gépjárműpark korszerűsítésének elvei, a kiválasztás módsze-
rei,

30. A savas indító ólomakkumulátorokkal való gazdálkodás haté-
konysága növelésének lehetséges útjai.

31. A hosszúidejű tartós tárolás (HIT) hatása a harckészültségre és
az eszkózök rendszerbentartására.

32. A MH sugárfigyelő és jelzőrendszer korai nukleáris riasztási al-
rendszere.

33. A mentesító eszközrendszer - váltás feladatai.
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34. A Tűzvédelmi eszközrendszer váltási feladata.

35. Az MH Gazdálkodási Hivatal működésének tapasztalatai.

A Maryar Honvédség Egész§égügJri Szolgálata intézményeinek
§zakterületén

1. MH Budai Honvédkórház

Kardioló§ai B elosztáty

- Vazoaktív ryógyszer hatása a coronariaáramlásra transoesop-
hagealis ECHO-doppler módszerrel.

- A transoesophagealis ECHOcg-val kimutatott arteroscleroti-
cus plakk mint a coronariaslcerosis lehetséges markere Haemorelogiai
factorok szeíepe a transoesophagealis ECHOcg-val detektalt spontán
echocontrast kialakításában.

II. Belgóglúszat

- A Depogen klinika III. fázis vizsgálatok befejezése.

- A bezalip hatása a vér rheológia paramétereire (együttmúkö-
désben a BHK idegosztáIyával).

- A daganatos megbetegedések okozta vórösvértest deformabi-
litás változás okainak kutatása.

- A krónikus veseelégtelenséghez társuló anaemiak kezelése
erythropoetinnel és ennek hatása a teljes vér és a plasma viszkozitására
és a vörösvértestek deformabilitására.

FüI-orr-gége osztáIy

- Központi idegrendszeri focialis elváltozások otoneurologiai
jelei. A vizualis mozgásbetegség és a fociali§ elváltozások összefúggése.
(Eryüttnűködő partnerek: KIiK Mentálhygiéniai osztály, HROVKI).

- Rheologiai eltérések szerepe a szédűlés, a fülzúgás és a hallás
csökkenés hátterében (együttműködésben a BHK idegosztályával).
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IdegoutáIy

- Hemoreologiai eltérések szerepe a cerebrovascularis kórké-
pekben.

I d e g- e lme g ógt á s z ati o s zt ó Iy

- Alvás-ébrenlétzavarok (többműszakos munka és a katonaiszol-
gátattal járó alvászavarok). A Stroke és az alvásbetegségek kapcsolatá-
nak üzsgálata.

- Epilepsia és eszméletvesztéses betegségek gondozásával kap-
csolatos diagnosztikus és terápiás kérdéselc

- Extrapyramidalis betegségek, korszerű kezelési módszereinek
bevezetése.

- Környeki idegkárosodások korai felismerésének és megelózé-
sének módszerei. (Egytittműködésben az Országos Idegsebészeti és Tu-
dományos Intézettel, a Haynal Imre Egészségtudományi Eg]etem Neu-
rológiai Tansákével, az Országos Epilepszia Hálózattal és a Magyar
Epilepsziaellenes Ligával).

S z ük s z e r nő gógt á sz ati o s zt á ly

- Összehasonlító üzsgálatok hidegkés CO2 lézer vaporisatioval.

- CO2 lézetre|vép,ezett conisatioval nyert műtéti anyag szövet-
tani használhatóságának üzsgálata,

- A haryományos és lézer conisatio alatti vérveszteség összeha-
sonlító vizsgálata.

- Co2 lézerrel végzett conservativ myoma műtétek, endometri-
osis műtéti megoldása, összenövések oldása.

- Laparoscopiás műtéti beavatkozások nőgyógyászati alkalmazá-
sával szerzett tapasztalatok feldolgozása.

- CO2 és Nd Yag lézerre|végzelt conisatio hatásfokának össze-
hasonlítása.
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Gyermekosztály

- A koraszülött csecsemó sírásának számítógépes ana|ízise. Új-
szülöttkori apnoe vixgálata koraszülötteknél. A szerkezeti és funkcio-
nális elváltozások összefüggésének tanulmányozása PBD-s koraszülöt-
teknél.

- Perinatalisan detectalt húg5niti fejlődési rendellenességes post-
natalis követése. Új diagnosztikai (MAG3 izotóppal) illetve therapias
(macrosilicon) módszer kipróbálása a vesicourethralis refl ux kimutatásá-
ra és kezelésére.

- Gyermekkori atheroclerosis rizikófaktorainak korai felde{ítése
(Eryüttműködésben MH KOKI Kórélettani Kutató Osztállyal).

- Kissúlyú koraszülöttek optimális táplálása.

- Gyermekkori asthmas betegek légzésfunkciós értékek Korspe-
cificus standardjának üzsgálata. A légúti provokációs teszt diagnosztikus
alkalmazása.

- Psychosomaticus betegségek gyermek és serdüló korban.

2. Győri Honvédkórház

- Újoncok primer mentálhigiénes prevenciójának lehetőségei.

- Xenograft alkalmazása nagy kiterjedésű égési sérülések keze-
lésében.

- Nyaki gerinc teljeskörű mútéti ellátása.

- Lézer a|ka|mazása az idegsebészetben.

- A térdizűleti sérülések komplex ellátása és rehabilitációja.

- A hypertonia és a diabetes kapcsolata különös tekintettel az
ACE inhibitor kezelésre nephropathiaban.

- Komplex gastroenterológiai viagálatok katonabetegeken- fi-

ryelemmel Eü.minősítésre.
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3. MH Katonaorvosi Kutató Intézeí

Radiophatmatológiai Kutató O sztály

- A gyógyszeres sugárvédelem lehetőségeinek tanulmányozása.
(Az ionizáló sugárzás okozta egésxégkárosodás megelőzésének, illetve
a sugársérülés biológiai következményei kivédésének ryóryszeres lehe-
tóségei).

Toxikológiai Kutató O sztóIy

- Belégzéssel és/vagy lenyeléssel a szervezetbe kenilt toxicus
fémek (radioactiv izotópok és nehéz fémek) felszívódásának, illetve a
szervezetból történő eltávolításának gyóryszeres lehetőségei.

- A szervezetbe keverék formába bekerülő hasadvánlermékek
viselkedése a szervezetben. Felszívódásuk és kiürülésük gyógszeres
befolyásolásának lehetőségei.

- Organophosphat mérgezések és az ellenük való védekezés
lehetőségei.

- Analítikai eljárások kidolgozása az orgonaphosphatok minősé-
gi á mennyiségi m eghaíározására.

Kóré leu ani Kut ató O sztáty

- Oxido-redukciós állapotváltozrások jelentősége a sejtműködés
regulációjában. Az aminothiol tipusú sugárvédó veg}iletek sejtszintű
hatásmechanizmusának vizsgálata.

- A rhinitis allergica immuntherapiájának hatásmechanizmusa.
Az immunválasz regulációjának változása allergiás megbetegedésekben,
A diabeteszes angiopathia klinikai gyakoriságának felmérése és a pat-
chomechanizmusának vizsgálata. A lipodperoxidáció jelentósége az at_
herosclerosis kialakulásában.

- A sebgyógyulás pathomechanizmusának vizsgálata. Az oxidáns
és antioxidánstényezők szerepe a szöveti sérüláben. A sebryóg5rulás
immunológiai vonatkozásai,

- Az immunglobulin termelés regenerálódásának vizsgálata acut
sugárterhelést követően.
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4. MH Kecskemóti Honvédkórház

- Modellszervezet felállítása, gyakorlati alkalmazásának további
lehetőségei

5. MH Közegeszségügyi Intézet

Járv ányügl é s mil<robiológia

- Rászvétel a levegő mikrobiológiai szabvány kidolgozásában,
különö§ tekintettel az egésxévügyi intézetek és a fizikotherápiában
használatos barlangok levegőjére. (A témában eg]rüttműktjdő-koordiná-
ló partner az Országos Közegésaégügyi Iníézet).

- Úi táptatalot 1transporttáptalajok) kidolgozása, a nyugati szab-
vány szerinti mikrobiológiai ingrediensek bevezetése,

- A clostridium difficile toxin termelésének és a íota és adeno
40-41 vírustörzseknek direkt kimutatása klinikai vizsgálati anyagokból.

- Hanta és LCM vírusok hazai szerepének, epidemiológiai jelen-
tőségének vizsgálata.

- Epidemiológiai statisztikai módszerek és a számítógépes adat-
nyilvántartás gyakorlati jelentóségének vizsgálata a területi járványügyi
gyakorlatban.

Köz e gé s z s é gügl i o s zt á ly

- Részvétel az új mikrohullámú védőruha kialakításában.
(Együttmúködésben a Budapest Műszaki Egyetem Mikrohullámú Tan-
székével),

- Az egéni zárolt élelmiszer készletek korszerű, szubkalóriás
követelményeknek megfelelő átalakításának lehetőségei. (Együttműkö-
désben az MH Elelmezési Ellátó Kózponttal).

Kömy e ze u éde lmi O s zt ó Iy

- Ivóvízkészleteink fémion (Pb, Zn, Cd.) tartalmának felmérése.

- A vér ólomtartalmának üzsgálata a veszelyeztetett populáció-
ban.
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Egé sz s é gv é de lmi a lo s zt á Iy

- A dohányzási szokások és az egésxéges táplálkozás ismeretei-
nek felmérése 18-24 éves katona fiatalok kórében.

6. Pécsi Honvédkórház

Baleseti sebészet

- Chondrorna|atia patellae.

- Csípőprothetizálás, - prothesis fejlesztés.

- Periférias idegek regenerációjának üzsgálata.

- Friss és inveterált acromyoclaücularis ficam műtéti megoldása.

- Komplex kézfunkció megítélése (komputeres diagnosztika).

- Perfuzió üxgálatok károsodott keringésú végtagokon.

Egési osztály

- Szabadgyökök sz-erepe az égésbetegségben.

- Égési heges pathopphisiológiája.

Fogószat

- Softlézerek alkalmazása a stomatológiai gyakorlatban.

Ideg-elme osztály

- A haemostasis vizsgálatok jelentősége a cerebrovascularis be-
tegségekben.

- Predevienciak szocialpsychológiai vixgálata.

- Katonai suicidumok katamne§ztikus vizsgálata.

Fü|-orr-gége, fej,nyak sebészeti osztáIy

- Transcranialis és subcranialis koponyaalap resectiok és helyre-
állítási lehetőségeik.
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- Az állkapocs pótlás új módszere: a bipectoralis costomyo-cutan
lebeny.

Intercív osztály

- Szabadgyökós reakciók vizsgálata traumás shockban.

- Érbetegek hemoreologias üzsgálata traumás shockban.

- Erbetegek hemoreologias üzsgálatának jelentósége.

Belgóglószat

- Alkoholos eredetű máj és pancreas betegségek.

- Colitis ulcerosa és Cohn betegség gondozása.

- Non invasiv diagnosáikus vizsgálatok és radionclid lehetóségek
echemias szívbetegségekben.

Röntgm osztáIy

- A radiológiai és UH üzsgálatokkal kapcsolatos adatrögzítés és
feldolgozás, adatszolgáltatá§ saját fejlesztésú számítógépes program
alapján.

- A patella instabilitás radiológiai megítélése. Vállsérülések ra-
diológiai üxgálatának újabb methodikai aspectusai.

Sebészeti osztóIy

- Az SP54 és aNatrium Heparin thrombosis profilaxis összeha-
sonlító vixgálata.

- A haryományos, valamint a gép varrattechnika ös§zehasonlító
vixgálata a szövődmények elemzésével, a vastagbél sebészetben.

7, Központi Honvedkórház

- Katasztrófák következményeinek felszámolása háborúban és
béke üszonyok között.

- Az antibiotikus therápia alkalmazásának új szemlélete.

- A gerinc degeneratív betegségeinek sebészeti megoldása.
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- A katonai közösségek menthalhygiénes állapotának felmérése,
a ve§zélyeztetett tényezők íeltár ás a.

- Cardiogen stroke a kórház neurológiai osztályával együttmű-

8. Honvéd ROVKI

- Harmadik generációs műszer módszerfejlesztése az információ
feldolgozó képesség mérésére extrém környezeti kórülmények esetén.

- A mozgáskorlátozás és súlytalanság hatásának vizsgálata a
különböző tipusú vázizmok funkcionális és morfológiai változásaira ál-
latksérletekben.

- Radioindikációs módszer és műszer kifejlesztése az emberi
testnedvek idóbeni és térbeli eloszlásának vizsgálatára az űrrepűlés kü-
lónböző fázisai és földi modellkísérletek során.

- F edélzeti métő és adatrögzítő berendezés fejlesztése az élelíani
és repülési paraméterek g5nijtésére űrrepülés és repülés közben.

- Avesztibuláris érzékenység vizsgálata ENG-el normoxiában és
hypoxiában.

- A kardiovaszuláris és kardiopulmonális terhelhetóség és rezer
vek üzsgálata extrém megterheléseknek kitett populációban.

- Az íSZB rizikófaktorainak analizise a pilóta állománynál. 02.
szabadgyökök és antioxidánsok vizsgálata.

- A vizuális teljesítmény és az azt befolyásoló környezeti hatások
üxgálata pilótáknál.

- Az é|ettaní paraméterek, a pCO2 és az oxigénszaturáció üzs-
gálata barokamrában hypoxiás körülmények között.

- Elektrofiziológiai, kiváltott válaszvizsgálatok a hajózóállo-
mánynál.

- Pszichofiziológiai és személyiségvizsgáló eljárások korszerűsí-
tése a jelöltkiválogatás és a repülőalkalmasság objektív elbírálása érde-
kében.
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tr. A MH Szírazföldi Csapatok Parancsnokság szakteriiüeíén

1, Az anyagi-technikai főnökégekvezetése, működtetése a jelenlegi
szervezeti formában, az integráció továbbfejlesztésének iránya.

2. Az anyagi-technikai szolgálatok szakkiképásének szervezése és
végrehajtása.

3. A gazdálkodás és számütel reformjának hatása az anyagitechni-
kai főnökségek csapatgazdálkodására.

4. A területvédelmi csapatok alkalmazása anyagitechnikai biztosí-
tásának vezetése.

5. Tábori- és páncéltörő tüár lövegek tartós tárolásba helyezésének
technológiája.

6. Arepülőtechnikai eszközök üzembentartásában résztvevő sorsze-
relői állomány jelenlegi helyzete (feltöltöttség, kiképzettség), ryakorlati
foglalkoztatottsága, Alternatív megoldások kidolgozása ezen állomány-
kategória alkalmazásának lehetóségeire úry békében, mint háborús ü-
szonyok köZött.

7. MI-8, MI-2, Z-43 típusű repülóeszközök üzembentartási rend-
szerének korszerűsítése, a saját üzemeltetési, valamint az USA repülő-
csapatainál tett látogatások tapasztalatai alapján.

8. Az éves üzemanyaggazdálkodiás és hajtóanyag felhasználás tapasz-
talatai. A lehetőségek és a jelentkező szükéglet összhangja érdekében
foganatosítható rendszabályok, módszerek.

9. A hajtóanyag tervezés módosításának perspektiükus modellje, a
tényleges szükséglet számvetéseinek alapjai és módszere.

10. A rendszeresített - rendszeresítésre tervezett - ruházati ellátó, részlegek feladatai, működtetésének alapjai a csapatok hadiruházati el-
látásának megszervezése érdekében.

11. A Tábori Hadsereg védelmi hadművelete egészségügyi biztosí-
tásának megszervezése, az egészségügyi szakcsapatok alkalmazása.
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Itr. A MH Legvédelrni Parancsnokság szakíeriiletén

1. A légvédelmi c§apatok békevezetése számítógépes támogatásá-
nak lehetőségei, a rendszer kiépítésének eddigi tapasztalatai, a tovább-
lépés lehetséges irányai, útjai.

2. A Iégvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó javítózász-
lóalj alkalmazása és ATB sajátosságai a haderőnemi biztosítás körében.

3. Integrált technikai hadrafoghatósági információrendszer megva-
lósításának lehetőségei a Iégvédelmi Parancsnokság és alárendeltjei vo_
natkozásában.

4. A légvédelmicsapatok haditechnikai eszközeinek fenntartásához
és üzemeltetéséhez szükséges kóltségvetési források vizsgálata.

5. A kikülönített rádiólokátor csoportok csapásvédettségének vizs-
gálata a földi éleslövészetek tapasztalatainak elemzése alapján, követ-
keztetések és javaslatok a fennálló problémák kiküszöbölése érdekében.

6. A távolfelderítő rádiólokátorok modernizálási lehetóségei, a
P-l4F antennaforgató rendszer átalakítása, a P_18 rádiólokátor_állomás
P-l4F antennára illesztésének műszaki megoldrási lehetóségei vizsgálata.

7. A K-6ó komptexum nagyfrekvenciás vételi szakaszának moderni_
zálási |ehetőségei.

8. A MIG-29 típusú repülőgépek rendszerbeállításának tapasztalatai
a haditechnikai biztosítás területén. A repülő-műszaki számítógépes
adatfeldolgozó rendszer adaptálása a MIG-29 repülőgépeke.

IV. A Tanintézetek §zaktanszékeinél

zMKA

A.) Haditechnikai íanszék

1. A haditechnikai biztosítás logisztikai rendszerének kialaKtása,
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2. A korszerű infratechnikai eszközök rendszerezése.

3, A korszerű katonai tehergépjárművek csoportosítása, jellemzése.

4. A tiszti állomány felsőfokú képzési rendszerének elemzése, javas-
lat kialakítása a haditechnikai szaktisztek képzésére.

5. A minőségbiztosítási rendszer szerepe a haditechnikai biztosí-
tásban.

6. A biztonságtudomány vetülete a hadseregben.

'L A szátazfö|di csapatok technikai biztosításának általános logiszti-
kai rendszere.

8. A fegyveres kúzdelem lőszerbiztosítása, mint különleges logiszti,
kai rendszer.

B.) Hadtáp Tanszék

1. Tábori Hadsereg védelmi hadmúvelete ATB-nak megszervezése,
különös tekintettel a nemzeti erőforrások bevonására.

z.YeszÉ|yezteteítségi hellzetben és háborúban - hadműveleti terü-
leten - alkalmazott honvédelmi dandár ATB-nak sajátosságai.

3, A vasúti közlekedési alágazat háborús igénybevétele, különös te-
kintettel az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszainak üzemeltetésé-
re.

4. A2. magyat hadsereg fegyverzetének, mozgósításának á ellátó
szolgálatának általános jellemzói t942-43-ban.

5. A légvédelmi- és repüló haderőnem csapatai ATB-nak sajátossá-

, gai hadműveleti teíületen.

6. A Tábori Hadsereg műszaki csapatainak háborús ATB-sa.
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pub lihá l á s ra t e rv e ze tt té má k

1.Katonai ellátási logisztika elmélete, módszerei, területei, alkalma-
zási lehetőségei a MH-ben.

2. Katonai szállítási logisztka elmélete, módszerei, területei, alkal-
mazási lehetőségei a MH-ben.

3. A gl.dd. védelmi harca anyagi-technikai biztosításának sajátossá-
gai üziakadály mentén.

4. Logisztikai képzés jellemzése és perspektívái a MH-ben.

5, Iégvédelmi es repülócsapatok logisztikai biztosításának főbb irá-
nyai.

6. Manóverező védelem, manóverező AT-i egysége\ aleglségek.

7 , AzuLánszállítást végrehajtó katonai szervezetek működésének ta-
paszlalatai a 2. Maryar Hadseregben.

BJKMF

A.) Hadíáp ós pénzügyi Tanszék

1. A katonai gazlásztiszt-képzés elemzése és továbbfejlesztésének
lehetőségei.

2. Az Osztrák Szövetségi Haderó anyagi-technikai biztosítása.

B,) Fe5lverzettechnikai Tanszék

1. Döntéselőkészító modellek kidolgozásában való részvétel

- bonyolult haditechnikai eszközök fenntartási költségeinek várható
alakulása a rendszerbentartás tervez,ett időtaítamárai

- a tenszerú megelőző karbantartások, javítások ciklikusságának,
helyének és technikai feltételeinek elemzése;
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- a ciklikusan ill. folyarnatosan üzerneltetett eszközök fenntartási igé-
nyeinek összetevő elemzése.

_ 2. Tüzerségi és harckocsi rézhűvelyek repedésének üzsgálata

- a tárolt túzérségi és hk. rézhűvelyek repedésének metallográfiai
felderítése;

- a jelentkező okok alapján technológiai sor biztosítá§a repedések
elkerülésére;

- felderítéshez anyagvizsgálati módszer kidolgozása.

2. Távoktató tantárgyi programok kidolgozása

- távoktató tantárgyi programok kidolgozása a főiskolát lemvégzett
haditechnikai szolgálatoknál beosztott tisztek számára;

fóiskolai végzettség biztosítása a nevezettek részére.

C. )Páncé|os és Gépjárműtechnikai Tanszék

1. Hibridhajtás kialakítási lehetőségeinek elemzése katonai gépjár-
műveknél.

2. Iégfékrendszerek modellezése.

3. Fékerószabályoók dinamikus vizsgá|ata.

4. Az MN és MH-ban rendszeresített harcjárművek figyelő és irány-
zóeszközei 1 948{ól napj ainkig

" Újftási és eszközíejlesztési íehdatok

1. Tengelyterhelés méró készülék tervezáe és kivitelezése.

2. Tan - szélcsatorna tervezése és kivitelezése.

3. Hjmü. villamossági próbapad módosítása.
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Megjelenésre tew ezett főislalai j egzetek

1, Az aeg., egység (dd.) szintü ATB alapjai.

2. Szakmai szabályi§meret a páncélos és gépjárműtechnikus hallga-
tók részére.

3. Gép- és harcjárművek futómúvei.

4. Gépkocsiszállító szakaszparancsnoki i§meretek,

5. Közlekedési ismeretek I.
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