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A „HADTAPBIZTOSITAS" 1978. ÉVBEN MEGJELENT 
SZAMAINAK ÖSSZESITETT 

TARTALOMJEGYZÉKE 

A hadtápbiztosítás elmélete 

Dr. Lapos Mihály ezredes 

Dr. Generál Tibor alezredes, 
Szabó Arpád alezredes 

Dr. Deák Péter alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 

Dr. Generál Tibor alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 

Elekes János ezredes 

Dr. Lapos Mihály ezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 

Az anyagi eszközök utánszállításának megszer
vezéséről. 
1978. 1. sz. oldal. 
Adalékok a koalíciós hadsereg támadó hadmú
velete előkészítésének és megvívásának sajátos
ságaihoz. 
1978. 1. sz. 20. oldal. 
A Magyar Néphadsereg hadtápja fejlesztését be
folyásoló hatástényezők. 
1978. 2. sz. 30. oldal. 

Néhány logikai probléma a hadtápbiztosítás el
méletének fejlődésében. 
1978. 2. sz. 1--8. oldal. 

A hadtápelmélet helye a tudományok ismereti 
rendszerében. 
1978. 3. sz. 3. oldal. 
Az NHH idején Front PK HTPH-i beosztás 
ban dolgozó tábornok visszaemlékezéseinek olva
sása kapcsán. 
1978. 4. sz. 3. oldal. 

Politikai munka a hadtápszolgálatban 

Sándor György ezredes 

Forgács András ezredes 

Sándor György ezredes 

Köszöntjük fegyverbarátainkat, a megalakulásá
nak 60. évfordulóját ünneplő Szovjet Fegyveres 
Erőket. 
1978. L sz. 7. oldal. 
Hatvan éves a magyar kommunisták pártja. 
1978. 4. sz. 9. oldal. 
Lehetőségeink és tennivalóink a szocialista ver
senymozgalom továbbfejlesztése útján. 
1978. 4. sz. 13. oldal. 

Harckészültség és hadtápkiképzés 

Fekete György alezredes és 
Borbély Ferenc alezredes 

Acs Gábor őrnagy 

Az „ERŰD-77" parancsnoki és törzsvezetési gya
korlat hadtáp tapasztalatai. 
1978. 1. sz. 3L oldal. 
A „TRANZIT-78" gyakorlat fegyverzeti tapaszta
latai. 
1978. 1. sz. 36. oldal. 
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MN 5232 és az MNHF-ség 
törzs összeállításában 

Gombás Kálmán ezredes 

Galambos János alezredes 

Tóth László alezredes 

MNHF-ség szerzői 
kollektívája 

Sárközi István ezredes és 
Dobó Ferenc alezredes 
MN hadtáptörzs 

Dr. Generál Tibor alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 
Kapus Gyula ezredes 

Molnár András százados 

Hadosztály hadtápbiztosítási bemutató módszer
tani rendszergyakorlat. 
1978. 1. sz. 49. oldal. 
A hadtápegységek mozgósításának vezetése. 
1978. 1. sz. 77. oldal. 
Az MN Központ és Tábori Hadtáp tagozatok pa
rancsnoki állománya felkészítésének tapasztalatai, 
a korszerűsítés lehetőségei. 
1978. 1. sz. 94. oldal. 
A hadtápcsapatok és csapathadtáp alegységek új 
összkövetelményi programjának lényegi változása 
a korábbi programmal szemben. 
1978. 1. sz. 105. oldal. 
Mozgósítási és alkalmazási módszertani gyakor-
1:it. 
1978. 2. sz. 21. oldal. 
A közlekedési rendszergyakorlat tapasztalatai. 
1978. 2. sz. 87. oldal. 
Tanintézetek hadtáp oktatóinak és a hadtápszol
gálat vezetőinek közös konferenciája. 
1978. 2. sz. 99. oldal. 
Ellátószázad alkalmazása az ezred harctevékeny
ségében. 
1978. 3. sz. 17. oldal. 
A takarékossági célkitűzések teljesítéséért. 
1978. 4. sz. 23. oldal. 
A gépesített lövészezred támadó harcának fegy
verzeti biztosítása, mentből végrehajtott erősza
kos folyóátkelés esetén. 
1978. 4. sz. 29. oldal. 

Csapatga:r_dálkodás elmélete, ellátás, ga:r_dálkodás, 
katonai közlekedés 

Balogh Gyula mk. őrnagy 

Török Zoltán alezredes 

Dr. Kazinczi István alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 
Erdélyi György mk. alezredes 

Dr. K. Tóth Lajos alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 
Dr. Kajdi József alezredes 

Gépjármú-javítóanyag elosztás tervezése. 
1978. 1. sz. Hl. oldal. 
Közúti komendáns szolgálat megszervezése, ellá
tása a harctevékenységekben és a hadműveletek-
ben. 
1978. 1. sz. H8. oldal. 
Kiképzési lőszerek szabályos kezelése, felhaszná
lása és elszámolása. 
1978. 2. sz. 145. oldal. 
Duálkártyák alkalmazása a páncélos és gépjármú 
javítóanyagok igénylésénél. 
1978. 2. sz. !59. oldal. 
A csapathadtáp tevékenységének átfogó szabá
lyozásáról. 
1978. 3. sz. 36. oldal. 

A személyi állomány élet-, munka- és szolgálati 
körülményeinek helyzete, a hadtápellátás és szol-
gáltatás fejlesztésnek feladatai. 
1978. 3. sz. 45. oldal. 

Dr. Nagy Dénes gy, alezredes Normák, normatívák kialakításának elvei, terve
zési eljárásai az egészségügyi szolgálatban. 
1978. 3. sz. 57. oldal. 

142 

-

Y, 



Bogyai István alezredes 

Ettig Antal ezredes 

Pály István ezredes, 
Balaskó Lajos mk. alezredes 

Keszthelyi László alezredes, 
György Károly mk. őrnagy 

Újvári Mihály százados 

Bodnár László alezredes 

Soós László alezredes 

Kárpáti János hadnagy 

Balogh Lajos alezredes 

Dr. Makra Ernó mk. alez. 
Gaál Zoltán mk. hadnagy 

Zámbó B. Endre mk. alez. 

Danics Ferenc százados 

Az üzemanyag- és üzemanyag technikai eszköz
normák, normatívák kialakításának. elvei, terve
zési eljárásai. 
19W. 3. sz. 61. oldal. 
A Magyar Néphadsereg szállítási rendszerének 
korszerűsítése. 
1978. 3. sz. 65. oldal. 

A baráti hadseregek közös törekvései az élelme
zési szolgálat fejlesztésének néhány fóbb kérdé
sében. 
1978. 3. sz. 71. oldal. 
A ruházati ipar szerepe a fegyveres erők ellá
tásában. 
1978. 3. sz. 86. oldal. 
A ruházati gazdálkodás tervezésének és végre
hajtásának. elvi kérdései. 
1978. 3. sz. 89. oldal. 

Gazdasági mutatók a csapatszintű hadtápgazdál
kodás elemzésének, ellenőrzésének szolgálatában. 
1978. 3. sz. 97. oldal. 
A fegyverzeti biztosítás feladatainak tervezése, 
vezetése és végrehajtása az ezred támadó harcá
ban. 
1978. 3. sz. U4. oldal. 
A gazdálkodás elemzésének, a hatékonyság mé
résének elvi kérdései, gyakorlati módszerei. 
1978. 4. sz. 39. oldal. 

Az üzemanyag-ellátás és -gazdálkodás helyzete 
a szolgálat csapatszintű tevékenységének tükré
ben. 
1978. 4. sz. 48. oldal. 
A hordozott üzemanyagok minőségmegóvásáért. 
1978. 4. sz. 54. oldal. 

Elgondolás a vegyivédelmi anyagi-technikai biz
tosítási terv tartalmi felépítésére és a tervezés 
komplexszé tételére. 
1978. 4. sz. 57. oldal. 
Az MN Textiltisztító és Javítóüzem tevékenysé
gének tapasztalatai és a szolgáltatás fejlesztésé
nek irányai. 
1978. 4. sz. 65. oldal. 

Dr. Csordás Lajos alezredes A csapatbeszerzések komplex megszervezése és 
végrehajtása. 

Palkó Antal mk. százados 

1978. 4. sz. 70. oldal. 

Technikai eszközök az MN hadtápszolgálatban. 
1978. 4. sz. 76. oldal. 

Littomericzky János mk. szds. Gondolatok az anyagmozgatási tevékenység el
méleti és szervezeti kérdéseiról az MN Tábori 
Had tápjában. 

MN Pénzügyi 
Szolgálat Főnökség 

1978. 4. sz. 81. oldal. 

MunkavédelmP közlemények 

Előszó a munkavédelmi közleményekhez. 
1978. 1. sz. 131. oldal. 
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MN Alt. g]. és HK Kik. Csf.-ség, Plakátpályázat 
MN PŰSZF-ség Felhívás „Fogjunk össze az udvarias közlekedés 

megteremtéséért." 

MN PÜSZF-ség 
baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztálya 

MN Pénzügyi 
Szolgálat Főnökség 
baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztálya 

Pénzügyi Szolgálat Főnökség 
baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztálya 

1978. l. sz. 135. oldal. 
1. Baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízot

tak továbbképzése. 
2. Munkavédelmi szemlék. 
3. Katonai tevékenységhez kapcsolódó munka

helyi-környezeti károsító hatások, egészségká
rosodások veszélyei. 

4. Munkavédelmi filmek kölcsönzéséról. 
5. !gy történt ... 
1978. 2. sz. l63-181. oldal. 
750 kilowattos távvezeték épül hazánkban. 

Tájékoztató a kárügyek rendezéséről. 

Tájékoztató a szolgálati betegségek jelentéséről. 
1978. 3. sz. 125-137. oldal. 
1. A katonai tevékenységhez kapcsolódó munka

helyi-környezeti károsító hatások, egészség
károsodások veszélyei. 

2. A baleset-elhárítási és munkavédelmi ellen
őrzések tartalmi követelményei. 

1978. 4. sz. 87-94. oldal. 

Ki;Lföldi folyóirat szemle 

D. F. Usztyinov 
a Szovjetunió marsallja 
Sz. K. Kurkotnin 
hadseregtábornok 

A. A. Jepisev 
hadseregtábornok 
Paruzel Jan ezredes 

A. Kornyev vezérőrnagy 

A harckészültség fokozásának érdekében. 
1978. 1. sz. 139. oldal. 
Mindennap gondoskodjunk a harcosok életkörül
ményeiről. 
1978. 1. sz. 146. oldal. 
Fontos pártfeladat. 
1978. 1. sz. 152. oldal. 
tsszerű gazdálkodás a hadtáp lehetőségeivel. 
1978. 1. sz. 158. oldal. 
A csapathadtáp mozgékonyságáról. 
1978. 2. sz. 185. oldal. 

A. Plehov 1. osztályú kapitány A gazdálkodási potenciál és az ország katonai 
ereje. 

Antoni Kowalski ezredes 

Witold Zaslawsk.i ezredes 

L. Szorocsenko altábornagy 

A. Kazarin hbs. ezredes 

V. Petruhin ezredes 

Sz. Szulackov altábornagy 
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1978. 2. sz. 190. oldal. 
Az alegységparancsnokok gazdasági képzése a 
racionális és takarékos gazdálkodás rendszerében. 
1978. 2. sz. 196. oldal. 
A tiszti klubokban az önkiszolgáló rendszerre 
való áttérés szervezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontjai. 
1978. 2. sz. 201. oldal. 
A csapatok hadtápbiztosítása hegyekben. 
1978. 3. sz. 139. oldal. 
Szigorúan teljesítsük a belső pénzügyi ellenőrzés 
megszervezésével szembeni követelményeket. 
1978. 3. sz. 145. oldal. 
A szovjet hadtudomány győzelme. 
1978. 3. sz. 148. oldal. 
A csapatgazdálkodás tartalékai. 
1978. 3. sz. 151. oldal 
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Paruzel Jan ezredes 

P. P. Butkov mk. ezredes 
V. V. Oszjannyikov ezredes 

Ponomarjev altábornagy 

E. Jakusenko mk. alezredes 

J u. Alekszandrov alezredes 

A hadtápszolgálat potenciáljával való racionális 
gazdálkodás. 
1978. 3. sz. 157. oldal. 
A csapatok hadtápbiztosításának. néhány sajátos
sága hegyes, sivatagi terepen. 
1978. 3. sz. 163. oldal. 
Hogy az ellenőrzés hatásos legyen. 
1978. 4. sz. 95. oldal. 
üzemanyag tömeges kiadása az üzemanyag szál
lító alegységeknél. 
1978. 4. sz. 99. oldal. 
A szárazföldi csapatok hadtápbiztosítása a had
színtéren. 
1978. 4. sz. 103. oldal. 

Dr. Keith Arnold, Amerikai katonák elhalálozási okai Vietnamban. 
Dr. Robert T. Gutting o. ezds. 1978. 4. sz. 107. oldal. 
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Szerkesitó Bizottsági Közlemény 

Publikációs tématel'V a „Hadtápbiztosítás" című 
kiadvány 1979. évi számaihoz. 
1978. 4. sz. 111-1113. oldal. 

Tájékoztató közlemények 

Tudományos élet. 
1978. 1 .sz. 165. oldal. 
Folyóiratainkból. 
1978. 1. sz. ,166. oldal. 
Könyvszemle - új könyvek. 
1978. 1. sz. 168. oldal. 
l!:vfordulók. 
1978. 1. sz. 176. oldal. 
A „Hadtápbiztosítás" 1977. évben megjelent szá
mainak összesített tartalomjegyzéke. 
[978. 1. sz. 177. oldal. 
Kultúra - Tudomány. 
1978. 2. sz. 205. oldal. 
Szakirodalmi tájékoztató. 
1978. 2. sz. 206. oldal. 
Könyvszemle - Új könyvek. 
1978. 2. sz. 210. oldal. 
Tudományos élet. 
l978. 3. sz. 173. oldal. 
A gyakorló csapatszolgálatról {oktatás - hadtáp
gazálkodás). 
1978. 3. sz. 175. oldal. 
Folyóiratinkból. 
1978. 3. sz. 176. oldal. 
Könyvszemle - új könyvek. 
1978. 3. sz. 179. oldal. 
Tudományos élet. 
1978. 4. sz. n5. oldal. 
Folyóiratokból. 
1978. 4. sz. 116. oldal. 
Könyvszemle - Új könyvek. 
1978. 4. sz. 119. oldal. 
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