A

BekkerJános alez.

háborus,

illeoe tábori körülrnények

között

végrehajtott üzemanyag-r.il'áti.s idójárrási viszonyok-

Bakodi Zoltán ezds.

Dt. Hangay Géza gy. őrgy.

lól íü88ö sdialo5sá8ai - - Mégegyszer a számviteli részlegekól
Az MN ,,M" egészségügyi ellátásának számit6gépes rendszere

9a

101

fulmiaúdebni Aözhnérye*

MN PÜSZF,ség

baleset,

elhádtísi és
munkavédelmi osztálya

1, Az üzerni balesetek elbírálásának szigodtísáróI
Z, Segedlet a sorállományú katon& munkavédelmi oktatásához (iol1ratjs)

I07
110

Hasznu taPtuztalan*

Az

Csabai György őrgy.

Makkai László nyá,

alez_

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

I14
120

Fol7óiratszemk

l. M. Goluskó vezds.

A. D, Lizicsev vezds,

Múszaki tudományos haladás: a hadtáp elmélete
ér gyakorlata

'

A

politikai szervek és pártszewezetek fontos fel-

adata

De. D. Enderlein ezds.
és dr.

K. Langbein

G. Müller ezds.

ezds.

A

-

127
1,3)

Bundeswelrr tábori hadsercgének egeszségigyi

bizroslrara

A

kenyérrel és íriss hússal történó ellátás néhány
problémája harci kórüImények között

u0
141

Hadláptórté??ú

TóthJózsef ezds,

Visszatekintés a Magyar Néphadsereg hadtápszolgilata gazdalkodisi rendszere (normagazdálkodás,

illewe pénzgazdálkodás) néhány kérdéséreaz
lC)50-e\ é5 l9ú0-.A e\ekben

1>1

Táj i L oztató Aöz lemelry ( A

Könyvszemle

A ,,HADTÁPBzTosiTÁs" 1987. évben megjelent
számainak összesített taartalomjegyzéke
1987. 1. szám
EIősző
104

170

l

A
Szórádi Zoltín vőrgy.

vőrgy.
őrgy.
Péter ezds.

Kapus Gyula
és Kis Mihály

Dobó

sáfár Bálint

PáítosJáoos

ezds,
ezds.

l

Az

badlápbizíO:ítás néletr

MN

sziuazfö|di csapatok szervezeteinek korsze-

rűsítéseés az azokbóI fakadó követelmények a
csapatok hadripbiztosításával szemben - - -

Az összfegyvernemi

hadsereg hadműveletei hadtápbiztosításának aktuáüs kéídései
A gépesített hadtest (dandár) támadó és védelmi
hadmúveletei (harctevékenységei) hadtápbiztosításának rnegszervezése - - - - - - - A hadtest első támadó és a védelmi hadmúvele
tei közlekedési biztosítása tervezésének,szefvezésének és vezetésének atap;ai - - - - - A hadtáp- és fegJverzettechnikei szolgálat együn,
múködésének aktuá]i§ feladatai a szervezeti korszerűsítéskapcsán
- - - - -

21

41

48

Harckázalfug ls hadíáphiklpziJ
Gombás I(,ílmán

Kodák Mihály

,

ezds,

ezds,

A

hadtest- és dandárhadtáp

A

§zárazföldi

tai végrehajtásának rendje

HKSZ

- -

és M felada-

- -

csapatoknál folyó hadtápkiképzés,

íelkészítésmegváltozott követelményei. A gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának újszerú fel-

TóthJózseíezds.

adatai
A hivatásos és tartalékos tiszthelyettes,

BabarcziTivadarezds.

f'ffiifi\"ffifi:j:i:oi,lTj'|;'"*T1*":

Dr, Szenes Zoltán

alez.

Kofszerúsített akadémiai képzés-

A c:Eatpzdállaatlás

e

66

illetve

-

- - - -

A

dandárhadtáp békegazdálkodásának területei és

Kapus Gyula vórgy.
és Tóth Elek alez,
BognárJózseí ezds.
és PappJózsef alez,
Bakodi Zoltán ezds.
Estók Sándor órgy.

A

dandárhadtáp vezetésének kulcskérdései béké,

és Komondi

Márton

3:
99

lmi kfu , rllátá.l, gazdálk alás

vórgy.

Kapus Gyula

'4

órgy- követelményei

- - -

- - -

110

ben - A katonakereskedelmi

- - - |24
ellátásról és hosszabb távon
annak továbbfejlesztéséról - - - - - - - 13'
Számviteli részlegek és a szervezeti korszerúsítés14ó
A gépesített lövészdandár hadtápvezetésének kér,
dései bókében
- - 1,4c)
Muxlal,ldelni hazkné4ei

MN PÜSZF-ség Baleset, i,

Segédlet a sorállományú katonák munkavédelmi

elhádtási

oktatásáüoz

és

kavédelmiOsztály,

]]

(olytarás)

- - -

116

;i;j;,#"d#lTf,Í :"|*:*'T' Y"!,,,

l0,

3,

Vizsgfioz és (vagy) egészségügyialkalmass4ghoz kötött munkakörök a népgazdaságban -

1ó0

It ljzia,J lapaaíalat() k

vórgy. A

népgazduág helyzetének alakulása és befolyása a lradsereg fejlesztésére, életére- - - -

Df, Lapos Mihá.ly

|62

Fo|óiratsunh
I. M, Goluskó

V. Atszenov

vezds.

Az átalakítás
mtt _ _

órgy.

(peresztrojka) és a hadtáp problé-

_ - -

16,

Szakharcászati gyakorlat előkészítéseés levezetése
a zászlódjhadtáp személyi állományával - - -

173

1987,2, sám
A
Dr. Lapos Mihá.ly

vórgy.

Dr, Szenes Zoltán

a|ez.

Réger BéIa órgy.

hadtápbizta:ith rlmélüe

Rendszerszemléletű gondolkodás a vezeté§ hatékonyságának egyik fontos
A hadtápbiztosítás fogalmához
Logisztikai koncepció a hadtápbiztosítás elméleté-

elófeltétele

ben

22

a

PalitiAai nunAa
Forgács András

ezds,

IlarcA!lzlilts!g

Gubicza Gyula alez.,
Bakonyi Pál órgy.
Pálinkó Károly ezds,
BékésMihály

alez.

Szakács Gusztáv

alez.

hadtáPbaa
27

Gond;ainkróI

Dr. Villányi Ferenc o, ezds.

A

ii

l)adtá!Éiképzé,l

hátotszá,gi egészségügyi biztosítás rendszere,

helye, szerepe

a Magyar

Népköztársaság egész-

sé8ü8yi biztosításának rendjében, az,,ORION-sr"
és,,BAIATON-S6" egészségügyi egyúttműködési gyakorlatok leg{ontosabb általánosítható tapasztalatainak ükrében
A
légvédelmi rendszergyakorlás né-

"ZENGÓ-S6'

hány

A

hadtáptapasztalata

,,BARÁTSÁG-86" gyakorlat hadtápbiztosítá§á,
nak lényegesebb tapasztdaíai

egységhadtáp vezetésébenmdevó hiányosságok, azok megszüntetésének lehetóségei, az egységhadtáp vezetése jayításbnak ir:ir:'yai
A vegyi, sugár, és túzhelyzet értékelésénekkér,
dései a hadtáptörzsekben, a hadtápintézeteknél és

12

37
44

Az

hadtápcsapatoknál

106

3
11

17

68

A

,w patya zdalhada

t ,lnektc. ,llata,. en2dallalrl,

AatOIai Éaizlekedé:

VassJózsef

aJez.

DomineJános

aJez,

Az

,,anyagl eszközök
tápbiztositás salátos

Szerkesztóségi cikk

elhádtási és

Munkavédelmi osztálv

had-

1'

szeívezésj, változásokban érintett
^
egységek számviteli rendje megszervezésének (mó-

A

feladatairól

86

CSSZR-ek tevékenységének továbbfejlesztése,

azok lehetóségei a hadtápvezetés folyamatában, a
döntéselókészító, elemző-tervező tevékenységben 95
A kisgazdaságokól
- - - - - ío2
Mttx Éauhl.t lm i

MN PÜSZF-ség Baleset-

mint a

Gondolatok
dosításának)

BékésMihály alez.

után§zállítása",

ágazata

A

az kményÉ

TájikozLacó a Magyar Nóphadsereg ll, Munkavedelmi koníerenciajáról
2. A munkavédelem és baleset-ellrárítás helyzetének alakulása az MN üzemany4g, szolgálatnil -

l.

3. Segedlet a sorállományú katonák munkavédelmi okratasjhoz (to\ tatas)

10,
107
109

Ifa!m1: taplsztalat\A
Dr. Bogdány Tamás alez.

RoháIyJózsef szds,,
Palkó Zoltán íhdgy,

A

jugoszláv és magyar felsószintű katonai gazdál,

kodás irányítása lehetséges találkozási pontjainak
bemutatása a hadtáp- (kiemeltcn ruházati) szolgálat
tevékenységénkererzrül

11,4

sorállományú katonák ruházati ellátása és fel:zerelé.ük .zámvitelének tapasztalatai

119

A

Fo I1,iirdtsze

N, Kozlov altbgy,
V.Jezdakov vórgy.
E, Frolenkov ezds.,
§(zilliam \Xzinkler vórgy.

nk

A hadtáp vezetést hart ban
Tökéletesítsúk a hadtápkáderek kiképzését-

12I

-

|26

- - - - -

132

hadtápkiképzés fejlődésének tórténelmi áttekintése a felszabadulástó] az 1980,as évek végéig-

139

Egészségügy és a korszerú harc
Hadtáí)töl,ttwt

TóthJózsef ezds.

A

1987.3. szám
A

alez.

Csabai György

Az ellátócsapatok csoportosításának néhány elrné-

Dr, Villányi Ferenc o. ezds.

leti és gyakorlati kérdése-

A

kerüIó
íegyveíajták és a va.lószinú hadmúveleti-harcászati irányok hatá§a a prognosztizllható egészség,

A

elméletéhez

HarcÁisznhúg

Rádli Tibor

nwsa9ára

rendszerbe lépó új harci technikai eszközök
hatása a csapatok hadtípbiztosítására a honi légvédelmi rakétacsapatoknáI - - - - - - Adalékok a hadműveletek közúti biztosításának

órgy.

EőriTiborezds,

3

yárhatí ellenség részéról a]kalmazásra

ügyi veszteségek

Vágner Béla órgy,

Péü Iswán mk.

badíápbizt\,,ííájiméldl

,

órgy.

Pásztor Iswán alez.
Márkus József alez.

ir hadtáplikilzij

Azászlóaljparancsnok-helyettesvezetésirendjének
elsó tapasztalatai, az elórehaladás útjai, a megerosített géPesített Iövészzászló$ hucában
Tapasztalataim a hadtáp tisztjelöltek hegyi kiképzésében -

A

repülóegységek és alegységek harctevékenysége
hadtápbiztosításának tervezése é§ vezetése, s eh,
hez a számítástechnika alkalmazásának lehetősé-

alez.

Dr, Kajdi Józseí

ezds.

Sáfár Báünt

ezds.

Szűcs László

alez.

34
40

47

raPatgazáilAodás elnélete, elktá:, gazdálAoái:

Kapus Gyula vórgy,
lllich Ferenc órgy.
Ujvári MiháJy

19
21

gei -A

12

hannai hizhhdls

A

csapatvezetés gazdasági feladatai a szolgálati és

A

társfegyveres testiiletek együttműködése a ru-

A

HM-közvetlen szcrvezetek hadtáp

eletkörüJrnények

1avitásában

házaú szolgtlatbal

'3
61

gazdasági

szakellenórzésének kérdései

66

A

katonai vasúti közlekedés és szá.lütás néhány
kérdésea MÁV,val töfténó együttes tevékenységnél

Gondolatok a száűtásszeryezéstől (konzultáció)

-

73
81

Hasznu tapasztaliioh

Dr. Lapos Mihály
Estók Sándor

vórgy,

őrgy.

Néhány gondolat a 11, Ofszágos anyagmozgatási
konferencia kapcsán
A jövedelmezóség feltételeinek megtefemtése a
ksegító gazduigban

88

9,

!

Táj ékoztató

MN KSZF,ség
LittomericzkyJános
mk, alez.

A

az kmlny le

Tájékoztatő az MN Szálütási Tanács üléséról - 100
A M4gyar Néphadsereg Hadtápíónökség újítói
konferenciája és kiá-llítása 1987, - - - - 102

Munkaué&lni luknltyA

MN Pénzügyi Szolgálatfőnökség Baleset-elháítási
és munkavédelmi osztálya

1. Tájékoztató a polgári alkalmazottak 198ó, évi
- - - ,
baleseti helyzetéról
2. Védekezésa természeti hatások ellen - - 3.

A

136
L44

karbantatás és a biztonsfu összefüggése, a

karbantartási,javítási munk&

veszélyei

- -

145

Hadtáptöiénet

Dr. Zimonyi István

Az új demokratikus hadsereg személyi lománya

nyá. ezds.

szolgálati és életkörülményei biztosításának kólt-

TóthJózsef ezds.

A

segvetési a]apjaj (to+:-tols) - M4gyar Néphadsereg lakásgazdálkodása

(r94l-

lq80)

l48
1.17

Fo!óirat:zenk
Azujev ezds.

Az

"ellenség'

mögöttes

teniletén folyó harc érde,
171

keben

V, A. Csirvin ezds,

Tudományos munkák kidolgozásának tökéletesítéseró]

Jv, G. Saposnyikov
o. vűgy.

- - -

-

I76

Sebesültek hátraszá]litfua légi szá.llítóeszközökön-

1987. 4. szám

A

hadtápbizl|Jitár elméhte

MN HÁVP

Pártos János ezds.,
Csabai györgy alez.
Dr. Dobó Ferenc nyá. alez,

A PVOP

Dr. NovákJános o. ezds.

Katasztófarrredicína,problémák a szúkebb értelemben vett orvoslás keretein tul
A hadtápvezetés korszerúsítéséneklrinyaiL - -

Dr. Lapos Mihály vőrgy.

és az

PolitiÉai nuxlza
Kovács Károly alez.

parancsnoki és törzs-

hadijáték néhány sajátos és áItalános tapaszta.lata
Á közlekedési rendszer működésének sajátosságai
haditevékenységek esetén az orszá8 területén

a

15

2,

badtipbaa

A

társadalmi viltozások tiikrözódése a sorkatonai
szolgáIatot teljesító fiatalok jellemzóiben a köz-

ponthadrap üzemany€

rakrarain j]

109

G1 a A ukn

Éh adtáp

tapaszta ldta

i

Kapus Gyula vórgy,

Frootpafancsnoki és törzsvezetési gyakorlat had-

Skrabán László ezds.

Frontparancsnoki

táptapasztaJ.ltaJ

és törzsvezetósi

gyakorlaton

fészt vett gépesített hadtesthadtáptörzsek
Eóri Tibor ezds.

tevé-

keoysegének rapasztalarairol
A gépesített hadtest hadmúveleti hadtápbiztosítá,
§ának tapasztalatai az új szab yzat-tewezetek és
végrehajtott gyakorlatok tiikrében

,9

caszaü gyakorlatan

14

DaniJózsef szds.

Gépesítettlóvészzászlőalj parancsook hadtáphelyettese voltam egy gépesíten lövészdandár har,

MN

A,,Bazalt-87" kétfokozatú hadtestparancsnoki

2284 hadtáptörzs

55

és

töfzsvezetési bemutató gyakorlat fóbb hadtápta

pőZta]atai
Hautzinger Gyula alez,

A

honi légvédelem1987-ben a Szovjetunió

83
álla-

mi lóterén vógrehajtott éleslövészettel egybekötön
harcászati gyakorlatai hadtápbiztosításának tapasz9,
H1dkjpkillpzi,l

A

MárkusJózsef alez.

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

Szé].i Ferenc alez.

bcn----

-

C.wpatgazűlArldás
S.

N4gyJózsef alez,

Az
M

MN PÜSZF

ség Baleset-

elbáítási és
Munkavédelmi Osztály

l07
tár.radalmi

ta

laidonuídden

anyagj fegyelem elvi és gyakorlati kérdéseiatt

99

l al édt l ni i

iiz h

111

méq e A

1. Táiékoztató halálos üzemi balesetekról
AszíaIt, bitumen, kátrány és az alvázvédő anyagok egeszsé3károsito hata.a

2.

I16
118

Enl!keztetí
Dr. Damó László
nyá. vőtgy.

Az MSZMP XVIIL

kerüieti Bizottsága és a 2.
Forradalmi Karhatalmi ezred 9. század volt parancsnoksága rendezésében me8tartott bajtársi taIalkozórol

120

Hadtá,]/(it!ut

Dt. Thürmer Gyula
nyá. alez.
110

Á

hadtáp-szakgépkocsik állománya fellódésónek
töfténeti áttekinté§e

1]0

TóthJózs,ef,ezd§,

A

V,Qnilr Béla ,őtgy.

Osztrá.k-M4gyar Monarchia ellátószoigálata

M4g1zr Nephadsereg személyi á.llománya illet
ményelláú5áól (t94r-l987)

vi.lagháboru

ba

l42

az elsó

n

150.

Folyóinl,tszenk

N' Miliukov ezfu

- - -

Elszbetelt irányokban
A vemelyi állomány felszcrel8e terepen

N. Peozev
Y. Riabuhin ezds.

lfudíá,Fblztq§ítá§

V. úasáov ezds.

Az USA száiraz6ldi

qzdg.,

kot-delme

vízi abdily
c§ap.6ta1

164
169

er6szako§. lekiiz,dé:

}a&ápt&]leteinek

ve

L71
178.

111

