
A HADTAPBIZTOSiTÁS 
1972. évben megjelent számaink összesített 

tartalomje9yzéke 

A hadtápbiztosítás elmélete és gyakorlata 

Dr. Csabai Károly ezds. A hadtápalakulatok mozgósítási gyakorlatainak ta
pasztalatairól - 1972, 1. sz. 16-24. o. 

S. Nagy József örgy, 

M!\i 5:232 hadtHptórzs 

László László alez. 

Kovács Ferenc ezds. 
Kovács István alez. 

Dr. Nagv István fhd):!:v. 

Lénárt Sándor ny. alez. 

Deák Péter alez. 

Elekes János alez. 
S. Nagy József őrgy. 

Deák Péter alez. 

Schwartz Béla örgy. 

Deák Péter alez. 

Balogh Lajos alez. 

180 

A Tábori Előretolt Bázis (TEB) helye, szerepe és mű
ködése az an:.'agi biztosítás rendszerében - 1972. 1. sz. 
5-15. o. 

Az új harci-technikai eszközök és szervezeti változá
sok kihatásai a harc hadtápbiztosítására - 1972. 1. sz. 
25-37. 0. 

A csapatok légi szállítása - 1972. 1. sz. 38-52. o. 

A gépkocsi szállító zászlóalj és a hadosztály raktárak 
harckészültségbe helyezésének és mozgósításának ta
pasztalatai - 1972. o. sz. 53-60. o. 

A korszerű katonai szállítási rendszer kialakításának 
szükségessége és lehetséges iránya - 1972. 1. sz. 61-
-69. 0, 

A katonai közlekedés biztosításának néhány szerve
zési problémája - 1972. 1. sz. 70-81. o. 

A harcoló erők és a hadtáp arányáról - 1972. 2. sz. 
3-9. 0. 

A Tábori Mögöttes Bázis (TMB) helye, szerepe az el
vonuló csapatok anyagi biztosításának rendszerében~ 
működésének néhány alapvető kérdése - 1972. 3. sz. 
3·-13. o. 
Az anyagi biztosítás szervezeteinek fejlesztését köve
telő tényezők - 1972. 3. sz. 14-22. o. 

A csapatrepülő erők hadtápbiztosításának néhány 
problémája - 1972. 4. sz. 3-5. o. 

új szervezetű ellátó egységek és alegységek működé
sének néhány elvi kérdése - 1972. 4. sz. 6-13. o. 

Katonai gazdálkodás és ellátás 

A korszerű csapat üzemanyagellátó komplexumok ki
alakítása és alkalmazásának néhány kérdése - 1972. 
1. sz. 82-91. o. 



, 

Tasnádi Lajos alez. 

Balázs György ezds. 

Az OLP hadtáptörzs 
kollektívája 

K. Tóth Lajos alez. 

Kiss József alez. 

Nátrán György alez. 

Domine János fhdgy. 

Kazinczi István alez. 

A ruházati szolgálat gazdálkodási rendszerének jel
lemzői és fejlesztésének irányvonala a csapatgazdálko
dásban - 1972. 1. sz. 92-100. o. 

A szolgáltatások makróökonómiai hatékonysága 
1972. 2. sz. 10~15. o. 

Néhány gondolat a létkörülmények fejlesztéséről 
1972. 2. sz. 16-20. o. 

Az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésének kérdései 
a hadtápszolgálatban - 1972. 3. sz. 23-33. o. 

A hadműveleti-harcászati rakéták rakéta-üzemanyag 
ellátásának általános elvei és sajátosságai - 1972. 3. 
sz. 34-40. o. 

A hadműveletek ruházati szükségletének tervezése -
1972. 3. sz. 41~45. o. 

Néhány gondolat a felújítási költségek tervezésével 
kapcsolatos problémakörhöz - 1972. 3. sz. 46-49. o. 

A lőszerfelhasználás várható alakulását befolyásoló és 
meghatározó tényezők - 1972. 4. sz. 14-24. o. 

Technikai és műszaki biztosítás 

Lupto,;szky Károly őrgy.Az adat-, információ áramlás vizsgálatéi.nak néhány 
problémája - 1972. l. sz. 101-109. o . 

Lengyel Mihály alez. 
Schneider József pa. 

Lengyel Mihály alez. 

Littomericzky János 
mk. fhdgy. 

Rosta János alez. 

. Az elektronikus számítóberendezések üzemeltetése -
1972. 1. sz. 110-118. o. 

Tömeges adatok rendszerezett tárolása és a gyors hoz
záférés biztosítása „ADATBANK"-ok útján - 1972. 1. 
sz. 119-131. 0. 

Konténerizáció - 1972. 2. sz. 21-26. o. 

Honvédségi erők igénybevételének szabályozása vasúti 
balesetek felszámolásában - 1972. 2. sz. 27-30. o. 

Makra Ernő mk. őrgy. Üzemanyag-tároló eszközök gépesített tisztítása 
1972. 2. sz. 31-35. 0. 

Littomericzky János Gondolatok a tárolóterek tervezéséről - 1972. 3. sz. 
mk. fhdgy. 50-.58. o. 

Luptovszky Károly őrgy.A tábori hadtáp felé irányuló vasúti szállítások befo
lyásoló tényezői és a matematikai apparátus vizsgá
lata háború kezdetén (II. rész) - 1972. 4. sz. 25-31. o. 

Lapos Mihály alez. 
Dr. Simon Pál o. őrgy. 
Dr. Villányi Ferenc 

o. szds. 

Szórádi Zoltán ezds. 
Vajda Sándor alez. 

Tóth József örgy, 

Egészségügyi biztosítás 

.,SPARTACUS" kísérleti jellegű bemutató szakhar.cá
Szati gyakorlatról - 1972. 3. sz. 59-103. o. 

Hadtávkiké;,JZés 

Éleslövészettel egybekötött honi légvédelmi hadosztály 
gyakorlat harltápbiztosításának néhány tapasztalata 
1972. 3 .. sz. 111-115. 0. 

A csapatok hadtápkiképzé-sének tapasztalatairól 
1972. 3. sz. 116-122. 0. 

181 



Lapos Mihály alez. 
Mil,ler · Jenő órgy. 
Sáfát' · Bálint őrgy. 

S. ~agy József órgy. 

Pály István alez. 

Nátrin György alez. 

Balogh Lajos alez. 

Dr. Ottományi Sándor 
o. alez. 

Zombor László órgy. 
Erős.S János őrgy. 

/\. . ,,L UN A-72" harcászati és szakharcászati gyakorlat 
főbb hadtáp tapasztalatai - 1972. 4. sz. 32-42. o. 

A Tábori Hadtápfőnökség törzsének tevékenysége a 
tábori hadtáp münkájának megszervezésében {TRAN
ZIT-72") - 1972. 4. sz. 43-54. o. 

A tábori hadtáp élelmezési szolgálat mi!ködésének n~
hány kérdése a „TRANZIT-72" gyakorlat tapasztalatai 
alapján - 1972. 4. sz. 55-60. o. 

„TRANZIT-72" gyakorlat főbb tapasztalatai a ruházati 
szolgálatra vonatkozóan - 1972. 4. sz. 61-64. o. 

A „TRANZIT-72" gyakorlat tapasztalatai az üzem
anyag szolgálatban - 1972. 4. sz. 65-72. o. 

Az egészségügyi biz{osítás egyes kérdései a „TRAN
ZIT-72" gyakorlat alapján - 1972. 4. sz. 73-78. o. 

Ideiglenes Adatfeldolgozó Központ kialakításának és 
működésének tapasztalatai a „TRANZIT-72" gyakor
laton - 1972. 4. sz. 79-93. o. 

A vezetés automatizálása 

Luptovszky Károly őrgy.Az információ rendszerrel kapcsolatos alapvető meg
határozások - 1972. 3. sz. 104-110. o. 

Baráti hadseregek katonai irodalmából 

Pártos János alez. A tudományos kutatómunka néhány módszertani kér
déséről - 1972. 1. sz. 132-137. o. 

V. Krikunyenkó vőrgy. Szilárd és folyamatos hadtápvezetés harcban - 1972. 
és A. Danyilov ezds. 2. sz. 36-41. o. 
cikkének fordítása 

Fordítás szovjet katonai Fiatal tisztek felkészítésének pszichológiai és pedagó-
irodalomból gi.ai kérdései - 1972. 2. sz. 42-50. o. 

•. Pseglond kwatermistr 
sz'Jvski'' lengyel had
táp folyóiratból 

,.VOJENNÜJ ZARU
BEZSNIK" szovjet 
folyóirat 1972. évi 9. 
számából 

A „Korszerű vezetés'' 
4. évf. 1972. 4. számából 
THE ÓFÍ"ICE (USA) 

182 

Az akarati felkészítés - 1972. 2. sz. 51-55. o. 
A harckocsi zászlóalj hadtáp támadásban (DVINA 
,,összfegyvernemi manőverek" tapasztalata alapján) -
1972. 2. sz. 56-59. 0. 

A gépkocsizó lövész zászlóalj hadtápja támadásban -
1972. 2. sz. 60-63. 0. 

Szakharcászati foglalkozás az egység üzemanyag rak
tár személyi állományával - 1972. 2. sz. 64-70. o. 
A tudományos-technikai fejlődés fontos iránya -
1972. 4. sz. 94-98. 0. 

Az anyagi eszközök utánszállítása - a hadtáp legfon
tosabb feladata - 1972. 2. sz. 71-75. o. 

A Bundeswehr szárazföldi csapatai anyagi-technikai 
biztosításának rendszere - 1972. 3. sz. 123-132. o. 

KilHöldl szakirodalomból 

Minden japán főiskolás megtanulja a számítógépek 
kezelését - 1972. 2. sz .. 76-77. o. 



,. 

A „Korszerű vezetés" Hatékony értekezlet technikai eszközei - 1972. 2. sz. 
4. évf. 1972. 2. szá- 78-82. o. 
mából BETRIEBS
WIRTSCHAFT 
MAGAZIN (NSZK) 

A „Korszerű vezetés" VezEté:;;:i in:ormációs rendszerek hatékonysága - 1972. 
4. évf. 1972. 3. szá- 2. sz. 83-89. o. 
mából ZEITSCHRIFT 
FÜR ORGANISA-
TION (NSZK) 

A „Knrszerű vezetés" 
4. évf. 1972. 2. szá
mából DIETECHNIK 
(NDK) 

A „Korszerű vezetés" 
4. évf. 1972. 5. szá
mából DER ORGANJ
SATOR (Svájc) 

A .,Korszerű vezetés'' 
4. évf. 1972. 13. szá
mából DER ORGANI
SATOR (Svájc) 

A ,.Korszerű vezetés" 
4. évf. 1972. 9. szá
mából SZOCIALISZ
TYICSESZKAJA IN
DUSZTRIJA (SZU) 

A „Korszerű vezetés" 
4. évf. 1972. 9. szá
mából PLUS (NSZK) 

Könyvismertetés 

MNHF-ség 

Pályázati felhívás 

EMLÉKEZZÜNK 

,.Főiskola a népgazdaság vezetésére" Moszkvában -
1972. 2. sz. 90-91. o. 

Hogyan csökkenthetők a személyi változások? - 1972. 
~- sz. 92-94. o. 

Asztali számológépek kiválasztása és alkalmazása -
1972. 2. sz. 95-98. o. 

Automatizált irányítási rendszerek - 1972. 2. sz. 99-
-102. 0, 

Fontos-e a·vezetéshez a jó emlékezőtehetség? - 1972. 
2. sz. 103-106. 0. 

Tervezési, közgazdasági információk számítógépes fel
dolgozása 

Vezetési információs rendszerek 

Vállalatvezetés - továbbképzés a vállalaton belül 

A munkastílusról 
·- 1972. 2. sz. 107-109. o. 

Tájékoztatás 

Tájékoztató űj hadtáp technikai eszközökről és anya
gokról - 1972. 3. sz. 133-136. o. 

Az MN ruházati szolgálata fejlődését szolgáló témák 
kidolgozására - 1972. 3. sz. 137-138. o. 

Elhunyt Halász Ferenc őrnagy elvtárs - 1972. 3. sz. 
139. o. 

A Szerkesztő Bizottság Terv a „Hadtápbiztosítás" 1973. évi számainak kiadá-
közleménye sára - 1972. 4. sz. 99-105. o. 

183 




