
BekkerJános alez.

Bakodi Zoltán ezds.
Dt. Hangay Géza gy. őrgy.

MN PÜSZF,ség baleset,
elhádtísi és

munkavédelmi osztálya

Csabai György őrgy.

Makkai László nyá, alez_

l. M. Goluskó vezds.

A. D, Lizicsev vezds, '

De. D. Enderlein ezds.
és dr. K. Langbein ezds.
G. Müller ezds.

A háborus, illeoe tábori körülrnények között
végrehajtott üzemanyag-r.il'áti.s idójárrási viszonyok-
lól íü88ö sdialo5sá8ai - - - -
Mégegyszer a számviteli részlegekól
Az MN ,,M" egészségügyi ellátásának számit6gé-
pes rendszere

fulmiaúdebni Aözhnérye*

1, Az üzerni balesetek elbírálásának szigodtísáróI
Z, Segedlet a sorállományú katon& munkavédel-

mi oktatásához (iol1ratjs)

Hasznu taPtuztalan*

Az Európában áüomásozó amerjka szárazfőIdi
t.apatok új hadrápjjról
A miskolci Bocskai (Rudolí) laktanya szerepe a
hadtápbiztosít,isban

Fol7óiratszemk

Múszaki tudományos haladás: a hadtáp elmélete
ér gyakorlata
A politikai szervek és pártszewezetek fontos fel-
adata -
A Bundeswelrr tábori hadsercgének egeszségigyi
bizroslrara
A kenyérrel és íriss hússal történó ellátás néhány
problémája harci kórüImények között

Hadláptórté??ú

Visszatekintés a Magyar Néphadsereg hadtápszol-
gilata gazdalkodisi rendszere (normagazdálkodás,
illewe pénzgazdálkodás) néhány kérdésére az
lC)50-e\ é5 l9ú0-.A e\ekben

Táj i L oztató Aöz lemelry ( A

Könyvszemle

9a

101

I07

110

I14

120

127

1,3)

u0

141

1>1

l

TóthJózsef ezds,

A ,,HADTÁPBzTosiTÁs" 1987. évben megjelent
számainak összesített taartalomjegyzéke

1987. 1. szám

170

104

EIősző
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Gondolatok ^ 

szeívezésj, változásokban érintett
egységek számviteli rendje megszervezésének (mó-
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A CSSZR-ek tevékenységének továbbfejlesztése,
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l. TájikozLacó a Magyar Nóphadsereg ll, Munka-
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3. Segedlet a sorállományú katonák munkavédel-
mi okratasjhoz (to\ tatas)

Ifa!m1: taplsztalat\A

A jugoszláv és magyar felsószintű katonai gazdál,
kodás irányítása lehetséges találkozási pontjainak
bemutatása a hadtáp- (kiemeltcn ruházati) szolgálat

tevékenységén kererzrül

A sorállományú katonák ruházati ellátása és fel-
:zerelé.ük .zámvitelének tapasztalatai
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Tökéletesítsúk a hadtápkáderek kiképzését - -
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leti és gyakorlati kérdése - 3

Dr, Villányi Ferenc o. ezds. A yárhatí ellenség részéról a]kalmazásra kerüIó
íegyveíajták és a va.lószinú hadmúveleti-harcásza-
ti irányok hatá§a a prognosztizllható egészség,
ügyi veszteségek nwsa9ára 12

Vágner Béla órgy, A rendszerbe lépó új harci technikai eszközök
hatása a csapatok hadtípbiztosítására a honi lég-
védelmi rakétacsapatoknáI - - - - - - - 19

Péü Iswán mk. órgy. Adalékok a hadműveletek közúti biztosításának
elméletéhez 21

HarcÁisznhúg ir hadtáplikilzij

EőriTiborezds, Azászlóaljparancsnok-helyettesvezetésirendjének

, elsó tapasztalatai, az elórehaladás útjai, a megero-
sített géPesített Iövészzászló$ hucában 34

Rádli Tibor órgy. Tapasztalataim a hadtáp tisztjelöltek hegyi kikép-
zésében - 40
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hez a számítástechnika alkalmazásának lehetősé-
gei -- 47 !

A raPatgazáilAodás elnélete, elktá:, gazdálAoái:
hannai hizhhdls

Kapus Gyula vórgy, A csapatvezetés gazdasági feladatai a szolgálati és

lllich Ferenc órgy. eletkörüJrnények 1avitásában 
'3Ujvári MiháJy alez. A társfegyveres testiiletek együttműködése a ru-

házaú szolgtlatbal
Dr, Kajdi Józseí ezds. A HM-közvetlen szcrvezetek hadtáp gazdasági

szakellenórzésének kérdései
Sáfár Báünt ezds. A katonai vasúti közlekedés és szá.lütás néhány

kérdése a MÁV,val töfténó együttes tevékenység-
nél

Szűcs László alez. Gondolatok a száűtásszeryezéstől (konzultáció) - 81

Hasznu tapasztaliioh

Dr. Lapos Mihály vórgy, Néhány gondolat a 11, Ofszágos anyagmozgatási
konferencia kapcsán

Estók Sándor őrgy. A jövedelmezóség feltételeinek megtefemtése a
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Dr. Lapos Mihály vőrgy.

Kovács Károly alez.

Táj é koztató A a z kmlny le

Tájékoztatő az MN Szálütási Tanács üléséról - 100

A M4gyar Néphadsereg Hadtápíónökség újítói
konferenciája és kiá-llítása 1987, - - - - 102

Munkaué&lni luknltyA

1. Tájékoztató a polgári alkalmazottak 198ó, évi
baleseti helyzetéról - - - , 136

2. Védekezés a természeti hatások ellen - - - L44

3. A karbantatás és a biztonsfu összefüggése, a

karbantartási,javítási munk& veszélyei - - 145

Hadtáptöiénet

Az új demokratikus hadsereg személyi lománya
szolgálati és életkörülményei biztosításának kólt-
segvetési a]apjaj (to+:-tols) - -
A M4gyar Néphadsereg lakásgazdálkodása (r94l-
lq80)

Fo!óirat:zenk

Az 
"ellenség' 

mögöttes teniletén folyó harc érde,

keben
Tudományos munkák kidolgozásának tökéletesíté-

seró] - - - -

Sebesültek hátraszá]litfua légi szá.llítóeszközökön-
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A hadtápbizl|Jitár elméhte

A PVOP és az MN HÁVP parancsnoki és törzs-
hadijáték néhány sajátos és áItalános tapaszta.lata

Á közlekedési rendszer működésének sajátosságai
haditevékenységek esetén az orszá8 területén

Katasztófarrredicína,problémák a szúkebb értelem-
ben vett orvoslás keretein tul
A hadtápvezetés korszerúsítésének lrinyaiL - -

PolitiÉai nuxlza a badtipbaa

A társadalmi viltozások tiikrözódése a sorkatonai
szolgáIatot teljesító fiatalok jellemzóiben a köz-
ponthadrap üzemany€ rakrarain j]
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110

G1 a A ukn É h adtáp tapaszta ldta i
Frootpafancsnoki és törzsvezetési gyakorlat had-
táptapasztaJ.ltaJ

Frontparancsnoki és törzsvezetósi gyakorlaton
fészt vett gépesített hadtesthadtáptörzsek tevé-
keoysegének rapasztalarairol
A gépesített hadtest hadmúveleti hadtápbiztosítá,
§ának tapasztalatai az új szab yzat-tewezetek és
végrehajtott gyakorlatok tiikrében
Gépesített lóvészzászlőalj parancsook hadtáphe-
lyettese voltam egy gépesíten lövészdandár har,
caszaü gyakorlatan
A,,Bazalt-87" kétfokozatú hadtestparancsnoki és
töfzsvezetési bemutató gyakorlat fóbb hadtápta

9,
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55

111
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118

120

pőZta]atai 83
A honi légvédelem 1987-ben a Szovjetunió álla-
mi lóterén vógrehajtott éleslövészettel egybekötön
harcászati gyakorlatai hadtápbiztosításának tapasz-

H1dkjpkillpzi,l

A feldedtó repülószázad harctevékenysége had,
tápbiztosításának alapvetó kérdései
Szakácsképzés helyzete a M4gyar Néphadsereg-
bcn----

C.wpatgazűlArldás - tár.radalmi ta laidonuídden

Az anyagj fegyelem elvi és gyakorlati kérdései -

M att l al é dt l ni i iiz h méq e A

1. Táiékoztató halálos üzemi balesetekról
2. AszíaIt, bitumen, kátrány és az alvázvédő anya-

gok egeszsé3károsito hata.a

Enl!keztetí

Az MSZMP XVIIL kerüieti Bizottsága és a 2.
Forradalmi Karhatalmi ezred 9. század volt pa-
rancsnoksága rendezésében me8tartott bajtársi ta-
Ialkozórol

Hadtá,]/(it!ut

Á hadtáp-szakgépkocsik állománya fellódésónek
töfténeti áttekinté§e

99
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V,Qnilr Béla ,őtgy.

N' Miliukov ezfu
N. Peozev qzdg.,

Y. Riabuhin ezds.

V. úasáov ezds.

A M4g1zr Nephadsereg személyi á.llománya illet
ményelláú5áól (t94r-l987)
Osztrá.k-M4gyar Monarchia ellátószoigálata az elsó
vi.lagháboru ba n

Folyóinl,tszenk

Elszbetelt irányokban - - - -
A vemelyi állomány felszcrel8e terepen

lfudíá,Fblztq§ítá§ vízi abdily er6szako§. lekiiz,dé:

kot--
Az USA száiraz6ldi c§ap.6ta1 }a&ápt&]leteinek ve
delme
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