A „Hadtápbiztosítás" 1974. évben megjelent
számainak összesített tartalomjegyzéke
A hadtápbiztosítás elmélete .
Lapos Mihály ezds.

A csapatok hadtápbiztosításának.

vezetéséről

1974. 1. sz. 3-7. o.

Darvas Ferenc alez.

Központi irányítás és forgalomszabályozás az ideiglenes átrakókörleten (IAK) belül
1974. !. sz. 8-11. o.
.

Lapos Mihály ezds.,
Kapus Gyula alez.,
Kovács István alez.,
Miller Jenő őrgy.

Az egység, magasabbegység hadtáp törzsek vezető te\'ékenységének módszerei a harc hadtápbiztosításának
megszervezése és végrehajtása során
1974. 1. sz. 12-37. o.
Gondolatok a légi szállításról

Rosta János alez.
ZMKMF htp. tanszék

Sáfár Bálint

őrgy.

Zámbó B. Endre
mk. alez.

1974. 1. sz. 38-43. 0.

A hadtápbiztosítás elméletének fejlődése a Magyar
Néphadseregben
1974. 2. sz. 3-19. 0.
A második lépcső hadosztály ütközetbe vetésének és
támadásána·k hadtápbiztosítása
1974. 3. sz. 3-9. o.
A hátországvédelmi katonai alakulatok vegyivédelmi
műszaki-technikai kiszolgálási rendszere hatékonyabbá
tételének elgondolásai
1974. 3. sz. 10-15. 0.

Csampisz László fhdgy. A sorozatvető osztály hadtápbiztosításáról
1974. 3. sz. 16-22. o.
..
Dr. Miskei Sándor
o. alez.,
Dr. Pállinger Ottó
o. őrgy.

A honi légvédelmi seregtest háborús egészségügyi biztosításának néhány aktuális kérdése
1974. 3. sz. 23-28. 0.

MN 5232 htp. törzs

útmutató az önálló hadtápalegységek „M" törzseibe
beosztottak tevékenységére
1974. 3. sz. 29-65. 0.

Dr. Bagi János .áo. alez. Az állategészségügyi osztagok. helye és szerepe a HDS
(FRONT) hadművelet hadtápbiztosításában a korszerű
harc körülményei .között
1974. 3. sz. 66-69. o.

Lapos Mihály ezds.

A seregtest hadtáp alegységeinek összekovácsolásáról
1974. 4. sz. 3-7. 0.
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A seregtest hadtáptörzs ellenőrző irányító szerepe a
közvetlen csapatok hadtápszolgálatának tevékenységé-

Kapus Gyula alez.,
Eőri Tibor szds.

ben

1974. 4. sz. 8-15. o.

Politikai munka a hadtápszolgálatban
A jubileumi évfordulók jegyében
1974. 1. sz. 44-46. 0.
A hadtápbiztosítás pártpolitikai munkájáról
1974. 2. sz. 20-23. o.

Forgács András ezds.
Forgács András ezds.

Harckészültség és hadtáp kiképzés
Fekete György alez.

Néhány gondolat a komplex foglalkozások levezetéséről

Tóth József alez.

Tóth József alez.

1974. 1. sz. 47-52. o.
Az eredményesebb hivatásos hadtáp tiszthelyettesképzésről és továbbképzésről
1974. 2. sz. 24-33. 0.
A hivatásos hadtáp tiszthelyettes hallgatók gyakorló
csapatszolgálata
1974. 3. sz. 70-76. o.

Dr. Csabai Károly ezds. A

tábori hadtáp alakulatok felkészítésének néhány

kérdéséről

1974. 4. sz. 16-27.

0.

Grézló Imre alez.

Az .ellenség által tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következményeinek felszámolásáról
1974. 4. sz. 28-34. o.

Miller Jenő őrgy .,
Eőri Tibor szds.

A -seregtest rakéta-rakétatechnikai, légvédelmi tüzér és
rádiótechnikai csapatok szakharcászati rendszergyakorlata hadtápbiztosításának fontosabb tapasztalatai
1974. 4. sz. 35-40. o.

Csapatgazdálkodás elmélete, ellátás, gazdálkodás, katonai közlekedés
lehető

K. Tóth Lajos alez.

A gazdasági számvitel rendszere és fejlesztési
ségei a néphadseregben
1974. 1. sz. 53-61. o.

Acs Imre mk. alez.

A gépjármű benzinmotorok hideg indításának motorolaj problémái
1974. 1. sz. 62-78. o.

Zámbó B. Endre alez.

A hátországvédelm.i alakulatok vegyivédelmi anyagitechnikai biztosítási rendszerének problémái és kialakításuk elképzelései
1974. 1. sz. 79-84. o.

MN 5232 htp. törzs

A csapatgazdálkodás hatékonysága és az állomány létkörülményeinek javítása az MN 5232 alakulatainál
1974. 2. sz. 34-73. o.
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Lapos Mihály ezds.

Prakter József alez.

Dr. Deák Péter alez.

Jenovai József alez.

Kövesdi Sándor
mk. őrgy.
Dr. Kádár Pál o. alez.,
Dr. Ottományi Sándor
o. alez.
Klinkáné Csipő Rózsa
mk. kpa.
K. Tóth Lajos alez.

A csapatgazdálkodáS rendszeres és folyamatos figyelemmel kísérésének, elemzésének szerepe a gazdálkodás hatékonyságának növelésében
1974. 2. sz. 74-78. o.
A csapatgazdálkodás rendjében bekövetkezett változások, megnövekedett lehetőségek hatása az egység hadtápbiztosítására
1974. 2. sz. 79-85. 0.
Az összevont laktanya ellátás és gazdálkodás néhány
elvi kérdése
1974. 2. sz. 86-103. o.
Anyagi fegyelem meg.szilárdítása a csapatok gazdálkodásában
1974. 2. sz. 104-112. 0.
Gondolatok az ember és a technika kapcsolatáról,
mint munkavédelemről
1974. 2. sz. 113-119. 0.
Feladatok a csapat javító-karbantartó műhelyei munka
higiénés helyzetének megjavításában
1974. 2. sz. 120-127. 0.
Az ember és a környezete
1974. 2. sz. 128-133. 0.
A katonai gazdálkodás a néphadsereg felkészítésének,
védelmi funkciója betöltésének anyagi alapja
1974. 3. sz. 77-95 .. 0.

Dr. Kazinczi István alez.A lőszerveszteségekről
1974. 3. sz. 96-99. 0.
Skoda László mk. kpa.
Dr. Birkás János o.

őrgy.

Raktári anyagmozgatás
1974. 3. sz. 100-108. o.
A tiszti, tiszthelyettesi állomány szűrővizsgálatánal{
végrehajtása az MN egyik magasabbegységénél 1972-

ben
1974. 4. sz. 41-48.

0.

Kiss József alez.,
Végvári Dezső alez.

Korszerűsített

csapat üzemanyagtöltő bázisok elvi és
műszaki követelményei
1974. 4. sz. 49-57. o.

Kapus Gyula alez.,
Pánisz József alez.

Szolgáltatások helyzete az MN 5232 alárendelt egységeinél
1974. 4. sz. 58-61. 0.

Ács Imre mk. alez.

Egységes motorolaj felhasználása a gépjármú technikához
1974. 4. sz. 62-75. 0.

Kapus Gyula alez.

Néhány gondolat az „Anyagi eszközök átvétele elvei
és tapasztalatai" e. a Militarwesen 1974 évi 3. számában megjelent cikkel kapcsolatban
1974. 4. sz. 75-85. 0.

Littomericzky János
mk. szds.

A tábori raktárak rakodással összefüggó feladatai és

Keresztesi Gábor tzls.

A gyakorlatok anyagi ellátásának
1974. 4. sz. 94-105. 0.

hatékony végrehajtásuk néhány
1974. 4. sz. 86-93. o.

lehetősége

megszervezéséről
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Hadtápvezetés, rendszerszervezés és adatfeldolgozás
Papp Imre

őrgy.

Dr. Németh Károly
mk. őrgy.

Elektronikus számítógép alkalmazása a
hadtápbiztosításának tervezésében
1974. 1. sz. 85-90. o.

hadműveletek

A hadtápbiztosítás adatbank, mint a vezetés hatékony
eszköze
1974. 2. sz. 134-146. o.

Lengyel Mihály alez.,
Számítóközpontok tervezése, szervezése és üzemeltetése
Dr. Schleider József pa. 1974. 3. sz. 109-124. o.
Bogyay István alez.
Seregtest hadműveletek üzemanyagszükségleteinek kidolgozása elektronikus számítógéppel (I)
1974. 3. sz. 125-136. 0.
Bogyay István alez.
Seregtest hadműveletek üzemanyagszükségleteinek kidolgozása elektronikus számítógéppel (II)
1974. 4. sz. 106-120. 0.
Dr. Varga József alez.

A fejlődés főbb tendenciái a hadtápvezetés gépesítése
terén
1974. 4. sz. 121-130. o.

Szabó János mk. alez.

Lyukkártyarendszerű hadtáp adatfeldolgozás helyzete
és várható fejlődése

1974. 4. sz. 131-135.

0.

Hadtáptechnika
Nátrán György alez.,
Danics Ferenc szds.

Gőztermelő

Skoda László mk. pa.

Konténeres szállítás gépi eszközei és irányítási kér-

termokonténer
1974. 2. sz. 147-150. o.

dések
1974. 2. sz. 151-154. o.

Acs Imre mk. alez.

Az AC-5-375 üzemanyagtöltő gépkocsi
1974. 3. sz. 137-150. o.

Kövesdi Sándor mk. órgy Az elektromosság biztonságtechnikájának néhány kérdése
1974. 3. sz. 151-167. o.

A tanintézetek

életéből

Keresztesi Gábor alez.

Kiváló és gyenge előmenetelű hallgatókkal való foglalkozás és nevelés
1974. 2. sz. 155-163. o.

Balogh Péter zls.

Döntési jogkörök a csapathadtápban, a kiadott intézkedések végrehajtásának elemzése a kijelölt egységnél
1974. 2. sz. 164-172. o.

Sinkó István alez.

A főiskolai tisztképzés további
1974. 3. sz. 168-174. o.

Keresztesi Gábor alez.

A főiskolai hadtáp hallgatók gyakorló-csapatszolgálatának tapasztalatai
1974. 3. sz. 175-183. o.

l 74

fejlesztéséről

Külföldi folyóiratszemle

*

*

*

Kurkotkin hds. tbk.

Lenin és a hadtáp
1974. 1. sz. 91-99. 0.
A fegyveres erők hadtápja a múltban és napjainkban
1974. 1. sz. 100-126. o.

• •

•

A katonai
formái

tudományos

megismerés

módszerei

és

1974. 1. sz. 127-146. o.
1. G. Pavlovszk:ij hds. tbkAz önállóság igen fontos parancsnoki tulajdonság

Vjacseszlav Petrovics
Eljutyin

1974. 1. sz. 147-157. o.
A felsőfokú oktatás tudományos megszervezése és vezetése
1974. 1. sz. 158-170.

Kruglov ezds.

•

•

•

A csapatgyakorlat a hallgatók képzésének fontos
módja
1974. 1. sz. 171-174. 0.
Lenini gondolatok a hátország és a hadtáp háborús
szerepéről

1974. 2. sz. 173-181.

•

•

•

• • •
•
•

•
•

•
•

0.

0.

A hallgatók tábori kiképzése
1974. 2. sz. 182-187.

A

0•

korszerű

harc jellege
1974. 2. sz. 188-193. o .
A csapatok vezetése
1974. 2. sz. 194-200.

A terepen

0•

harcszerűen

1974. 2. sz. 201-206. o .

• • •

V. I. Lenin a katonai szállításról és
1974. 3. sz. 184-187. o.

•

•

*

A párt- és a tanácsi szervek munkája a front és a
hátország egységének megerősítésében a polgárháború
éveiben
1974. 3. sz. 188-192. o.

•

•

*

A kösnyűsérültek ellátásának megszervezése az USA
hadseregében
1974. 3. sz. 193-195.

• •

•

közlekedésről

0.

A csapatok hadtápbiztosítása a LVOV-SZANDOMIRI
hadműveletben

1974. 3. sz. 196-203. o.

• •

•

Az amerikai szárazföldi csapatok hadtápja Európában
1974. 3. sz. 204-210. o.

•

•

Manőver

•

hadtáperókkel és eszközökkel a

korszerű

harcban
1974. 3. sz. 211-216. o.

• • *

A hadtáptörzs tisztje

• •

A katonai
útjai

•

1974. 3. sz. 217-222. o.

kereskedelem

további

korszerűsítésének

1974. 3. sz. 223-230. o.
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•

•

•

• •

•

A szilárd katonai fegyelem sikereinek záloga

a tanulás és a szolgálat

1974. 3. sz. 231-238. o.

A harckocsizók hadtápbiztosítása
1974. 4. sz. 136-140.

0.

•

•

•

A káderek kiválasztása és elosztása a munka megjavításának fontos feltétele

•

•

•

Megkülönböztetett figyelmet és gondoskodást a fiatal

1974. 4. sz. 141-146.

0.

tisztekről

1974. 4. sz. 147-154. o.

• •

•

•

•

•

•

•

•

Tökéletesítsük a hadtáp katonák szakmai és politikai
tudását
1974. 4. sz. 170-174. 0 •

•

•

•

1974. 4. sz. 175-177. 0.
Az ellátó szakasz tevékenysége a gyakorlaton

•

•

•

A kommunisták tevékenysége a rejtett tartalékok feltárásában
1974. 4. sz. 178-180. o.

Emeljük a raktárak munkáját a megnövekedett követelmények színvonalára
1974. 4. sz. 155-162. o.
Használjuk fel a nevelésben a haladó hagyományokat
1974. 4. sz. 163-169.

Szerkesztő

0.

bizottsági közlemény

MN Ruházati Szolgálat Az MN Ruházati Szolgálat
pályázatának értékelése
Főnökség
1974. 1. sz. 175-176.

Főnökség

1973. évre kiírt

0.

•

•

•

A "Hadtápbiztosítás" 1973. évben megjelent számainak
és külön mellékletének összesített tartalomjegyzéke

•

•

•

Emlékezzünk
1974. 4. sz. 181.

1974. 1. sz. 177-184.

176

0.

0.

