
A hodtópbiztosítós 1988. évben megjelent
szómoinok összesített tortolomjegyzéke

A Magyar Néphadsereg 6639 parancsnokának vérsenyfelhívá§a 1988.
1. sz. 3. oldal.
Egy §zelíd reformációt szeretnék! Gondolatok Széchenyi l§tván Stadiumá-
ból 1988.2. sz, 3_10. oldal.

Földterület hasznosí ására meghirdetett verseny értékelése 1988. 4. sz.

A had,tópbiztosítós elméLete

Dr. Lapos Mihhóla Dőrgu. : Barát§ág-88 gyakorlat hadtápbiztosítá,sá-
ról. 1988. 1. sz. 5_9. o1dal

Estók Sónd.or őrgy.: A gl. (hk.) zászloalj hadtápbiztosításának elvi és
gyakorlali kérdései. l9B8. 1. sz, 10-16. oldal

Vógner BéLa őrgy.: A boní légvédelmi rakétaezred harctevékenysége
hadtápbiztosításánrak fóbb §ajátossága az új vonásai. 1988. 1. sz. 77 -23.oldal

Tóth Bőlint mk. alez., Veperd,i And,rós őrgg.: A vízi szállítási ágazat
helye és alkalmazásának lehetőségei a katonai szállításban. 1988. 1. sz.
33-42. oldal

Dt. villőnai, Ferenc o. ezd§.j A szakorvosi és a sz€kosított ellátás to-
Vábbfejlesztésének lehetős€gei az elvonuló szárazföldi csapatok egészség-
ügyi biáosítása érdekében. 1988. 1. sz. 43-57. o1dal

I. Golusko Dezd,s.: A hadtáp tegnap, ma és holnap. 1988. 2. sz. 11-15.
oldal

DT. Lqpos Mihóla Oőrgu.: A védelíni hadmúvelet h}tadtápbiztosítisá-
ról. 1988.2, sz. 16_21. oldal

S, Nagg JózseJ ezds-: 
^ 

l\átotszági közlekedési csapatok tevékeny-
ségeinek hadtápbiztosíüisa. 19BB. 2. §z. 22-23. o1dal

Píoí. Dr, Nouók Janos o, ezd.s.: Egy korszerű háború körüiményeinek
hatása az egesz§égügyi szolgálat tevékenységére, módosult a feladat, új-
szerú szemléletre van szük§ég. 1988, 3. sz. 3-11. oldal

Dr, Csabai Ggörgy alez.: A fegyveres küzdelem hadtápbiztosításának
elvei. 1988.3. sz. 12-18. oldal

Dr. Lapos MihóIg t-:őrgg.: A hadtápvezetés aktuális feladatairól. 19BB.
4. sz. 5-9. oldal
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Dobó Péter ezds.: A védelmi hadmúvelet hadtápbiztosítá§ának né-
hány idószerr,l kérdése. 1988.4. sz. 10-17. oldal

Dr. viuanui FeTenc o. ezds., ilr. Lőszó Imre o, alez., d,r, Szolnóki Lősz-
ló o. őíga.: Az Egyesített Feg]rvere§ Erók koordinációs c§oporto§ításai
egész§é8ügyi biztosításának aktuális problémái a kor§zerú védelmi had-
múveletekben, a háború kezdeti idószakában. 1988. 4. sz, 18-35. oldal

Péli, Istaón nk. őígu.: Módszerek a katonai gépkoc§iutak forgalrrrá-
nak tervezéséhez. 19BB. 4. sz, 36-45. oldal

Politikai nunka a hbd,tó.pban

Szerkesztőségi cikk; A szovjet hadsereg 70. §zületésére. 1988. 1. sz.
58_63. oldal

Dr. Mezeiné ilí. Nuitro,i Beóta: Tud,alí nevelés tapasztalatai a polgári
dolgozók körében. 1988. 1. sz. 64-66. o1dal

Kouőcs Kőroly al,ez.: A pártpo|itikai munka néhány sajátos vonása
és tápasáalata a népgazda§ági bázison mozgo§ítás útján létrehozott üzem-
anyagraktár személyi állománya körében végzett tevékenység során. 1988.
2. sz. 34-41. old]al

Hbd,tőpki,képzés és í elké szí,tés

Littonfueíiczku Jónos mk, alez,: A képzés, a nevelés hatekonyságának
növelése a pályakezdó íiatal tisztek, tiszthelyette§ek beilleszkedésének se-
gít€§e. 1988. l. §z.67-76. oldal

Babaíczi Tiuai],ar ezd,s.: Pályakezdő fiata1 hadtáptisztek beilleszke-
désenek elósegíté§e. 1988. 1. sz. 77-85. oldal

Illi,ch, Ferenc őrgg.: A képzés és a nevelés hatékonysága és a fiatal
tisztek beilleszkedésének segítese. 1988. 1. §z. 86-92. oldal

Ballq.gó L(j,jos őr9g. j A fiatal tisztek, tiszthelyettesek beilleszkedésé-
nek segítése. 19B8. 1. sz.93_96. oldal
Lakosa JózseJ szds.: A kiképzéssel, neveléssel szemben támasztott c§a-
pat§zintú követelmények. 19BB, 1. sz.97-100. oldai

Hazuga Kdrolg §zd§.j A tladtápkiképzés_nevelés hatékonysága a honi
rádiótechnikai c§apatoknál. 1988. 1. sz. 101-102, oldal

Kabai Frigaes alez., stier sőndor őrga.: A ti§zthelyettes hallgatók f€l-
keszítése a hivatá§o§ katonai pályára, 1988. 1. §z. 103_107. olda1

Szilórd. Istuón őTga.: Az akadémiát végzett tisztek bcilleszkedése.
1988. 1. sz. 108_115 odal

Dí. Kazínczi lstadL na, alez,: Kaínnai-gazdasági képzés tapasztalatai.
1988. 1. sz. l16-122. oldal

Dt. Szabó Mórton ezils.: Az árszabályozás változá§a. 1988. 1. sz. 123-
l35. oldtrl

Kapus Ggula Dőrga., Dobó Péter ezils., Szenes JózseJ ezds.: A Bará|-
ság-88 gya,korlat főbb hadtáptapaszta.lratai, 1988.2. sz. 42-59. oldal

Pólg lstvón ezils.: A Barátság-88 gya,korlat élelmezési ellátásának
tapaszta}atai. 1988. 2. sz.60_63. oldal
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L)!)l)i ll!,tL,|- (..rll , I](llull!li [.'t,r,,ttc it(t]t , Al ]1)B7-tí}l]í], l,Vb(,n \,óg-
r-.,hiLjl(,tl !_l\xI(í)fllll()k hildllipbi/l(l\iliisiiniik |(;bl] i'rlllLllinrlsilllll1rr tlrlrirsz
lil|il|,|I l:lj:li l ,, |,i ,,,t ,,|d,l]

. .\.í)i|ll)/(j]lrli 'l'il\r1. lll|_: Nit!:\,1;lYIllslil]il t,slrllirlszlillitlissirl (.gvb{,kiil(j1l
,,]t,s]rrvi,szlt hildlii|lbilll)5iIilsll Lí)illl .i, s,/,

}'Ilquar llc.-sii (l/(,:,: \ri2(,lliilí) liitl()nirk liilii,]]za,sl., l1)tJl}. l, :7,

l1fl r(,/i(;§_-úllsl,(/ rls /rrrrl tlipl, r/lr]1l:r;s

Cllbi._-d (;l/ll1tl r,_-ds.. Nrl(l1l Islttin iirq|l ;\ Gfiinit-BB g\,llk()].]irt hiid-
iápt:rpirszlall1lli. l9í]t], lJ, sz 1t)-!!). rlldirl

\]úq}lIl I]i,la rjr,(/rl.: A hrlni lt]evi,clr,]n]i r.i]ka,li]czf.d hitdliipbi7t,]sili]-
lljn;rk ]L,hL,ll,si!r,i it vlil,hiill') ltigi lllr,rlstlr1 illlill 11\(1ft c§lii]iisl)k ki;\,t,lk(.z
llí,n5,1 i l'r,).z,lrnlrrlii\ilk()l, ]|]l]l]. lj sz, ]j() .l], rrldirl

}Írrrr'rri ./r]_-sr,/ iir!I]l.: A:, all(,nsi,g 1lilg\.pl)l11t)ssiigtl Ii,]Clol.1ltF(,s.lp.tj,
nlóf(i tLl2k()ml)](,\Llula a]kitlrllirZiisilnlr]i hi]tiisa il hildtii[rsz(,f\,a7o1(,k (,]t t,,
múkijdiF a,s t cl.i('s it ijk(ipcssi,g(,r.c._ 19{tl].3. sz_.lij-5i. lr]d.tl

BobdI(._-i 'f il.adíl'. Ili, (]_-ds, ] Ntrhiinv g())1.1o]lr1 il kat()nni fr'iiskollira
iel..ntkczcttt,k l'(,i\,óteli f(.nd§zcfi,rijl r.ls az 1í]t]B t]r,i li,lvt,tc]i viZsgiik lit-
pasztalatair(')] 198B ,3, sz, 58-68, o]Cla]

l]1lc n iir--(]§ (lx hodt.ipl..:.l('s

Dr_ Laqos Mil,tLt14 rőrgu,: A csapllthadliip liif7sck i,s ill(.gl,sl,el.k ijsz-
szekoviicsolásiiI(il, l!]Bt], 3, sZ, li9-7"l. rr]ctlrl

S:enes Jó_-seJ c.ds,. ]liich Fcr.cnc ole:,: A hadlapVe7etós mridosult
követeiményci. tartalma és ]nódszcfei a csapathadtiip szcrveztti viiltozása
nyomán az ÁHKSZ idószakában, 19BB. 3, sz, ?s-Bi, o1dal

Bakodi Zoltán n]/, eids_ ] A számit(igépek álkalmazásáról az MN hircl-
tápjában, 19BB.3. sz, B8-92, olda]

Go.-drilkodtís. lio tonoi s:.i ll iíds is iiri ii l1 c1 (!s

Dr. Dobó Fetenc ng_ ole:,] A katonai szál]ítások 198? evi alakulása
fíibb jellemzói és mutatói. a további munka fíi irán],ai, l9BB. 2, sZ, 64*?0.
o1dal

Török Gaula e2.1§,., A katonai üdültetés je.lenlegi helyzcte és feilesz_
tésének lehetőségei, 19BB. 2, sz. 71-?8, oldal

Tud,omdlluos tájéko:tcrtó

Dr, Szenes Zoltón alez.: A hadtáptechnikai fejlődés és a hadtápbizto-
sítá§. 1988. 1. sz, l36-137, oldal

Dr. csabai G?,Jórga alez,, Habik László nlJ. alez,: Szemelvények a Had_
tápbiztositási Fogalmak Ertelmezó Szótárából, 19BB, 1, sz. 138-140. oldal

Dr- Dobó Fefenc nu. alez,, Takács JózseJ alez.: Néhány gondolat az
MN Köztekedési Szolgálatnál folyó tudományos munkáról. 1988. 2. §z.
64-70. oldal

V, V. KoTobusin uezd,s.: A hadtudományi kutatások hatékonyságá-
nak iokozá§a. l988, 3. sz.93-102, oldal
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Vt:glt .ltizse| tanó(.sadó: országos Munkirvi,d.]mi Toniicskozás az
MHSZ-ben, l9BB_ l, sz, 141-145. o]dal

Szabó Antal iirgy, r T:ij(,k()ztátó az MN ?203 n)irgasllbbegvsa,g munka-
vlldelmi k()nlcrenciá,iárril_ l9B8, 1. sz. 146-149, ()Idal

Zsitn!úí Er.s(rbet tpa,: Ttiji:koztató a kirtonai íiiiskrllák kijziitti mun-
kavédt,lnri v(,t(i]kt:di; i a paszt alalair(i]. 198B, 1. sz. l48-15], <l)dal

MN PÜ!--st:g balesetelhári.túsi és ntunkaréd.elmí íJs.rdlVr Ta,iókoZtat('}
a nl,phadscrcg p()]gári alka]maz()1tainak lgB?, (ivi biL]csetl helvzet(rraj]_
l9BB. :], sz, l l?-l22, rlldal

I)r. Nírmeth Anclrás tl. ijrgy,: A nilgyfrekvcnciás e]ektr()mágneses su_
gár2iis ogí,sZs(igkilrosj1(; hiltiisa, l91}í]. 2. sz, 1 1?-122. ()ldal
Triii,kllztal11 it fclsijrlktltliisi int(izma,nyck IX, orsz:'rgos Munkirvi,d(.]mi An-
ka,t|iiról lgt]t], :]. sz, l()3 109. ()lda]

Dr, Vasttiri I'(.rei( íll,k. ok,:,: A ktizópfokú szaktanlolyamtlk 1irpasz-
1a]aliti, 1í)BB, -1. sZ, 6{i-íj?. ()ldal

Vad,as: Lászltj oltl:,: Tá,|ókrrzlaló a munkavédt,lmi i,s munkaegész_
sógügvi f.]ma,r(isck ,l.ir pasZ] a] irta jf(')l, l9Bí}, 4, sz,
A kir1()nai szcrv(,z(.1 (egvsóc. int/,zct) munkavédelmi mcgbizottiainak iajbb
feladatlti, 19B8. 4 sz, {j1}-,?2 rlldal

,iícs.-?lí)s íoPos.ldldlí)k

Skrobrin Lris:ló ?.,dn-, ] A2 aíganisztáni haditeva,kenység hadláptapasz-
lalatai, 1l}t]t].2, sz, ??-94- oldal

Dr, .§_-l,nes ZoLtón alez.: AZ ola§z hadtesi hadtápbiztosítása vedelmi
múv(,lclbL,n. 19BB. 2. sz, 95 l0l, rlldal

F!)lt!liirQl saemle

(;, P. P{rs:íühl)l,s:kii ftltbaU.: A fronthadtáp vezet(.sének kérdései.
l988, l, sz, 152_161.1lldal

A. Jtílnakor tlijfgv. j .A, komplex kiscgitó gazdaságok ielenlóstsge a csa-
palok elilitiisiiban. l98B.2. sz. 123-127. odal

E- GaenlI c:ds_] Az iilcázás hata,konysága. 19BB. 2. sz. l28-132. oldal
V, siokjn c:ds,j A laj vcdelmet loglál. 19BB.3. sz, ll0-1l3, oldal
V. §;idororl ezds : A védelmi ha.cot megvivó alegysegek hadtápbizto-

sitása a szakasztámpontban. l98B,3, sz. 114-1t6. oldal
. A- lnúílleT ale:.: A század védelemben. 19BB. 3, sz. l]?-120. oldal
v, Kirilín Pzds,, s.-. Ageíonor őrgy.: A zászlóalj védőkörletben, 198B.

3. §z, l21-125, oldal

A nag! hon|,édő hcibofú tapasztalatai

M. F. Vojtenko na. o. ezd"s.: A Fegyveres Erók egészségügyi biztosí-
tásának néhány meg nem oldott kérdése a nagy honvédő háborúban. 1988.
3, sz, l26_130, oldal
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Proí. o. sz, Lobaszop na, o, Oőíga., B, A. Goloszots nu. o, szirs.: A
szovjet csapatok egész§égügyi biztosítása a kurszki védelrni hadrnúvelet-
ben. 1988.3. sz. 131_137. oldal

G, Bünnisztoa ezd,s,, A, sztorcsok ezds.l Mit mutatott a gyakorlat.
19B9.4. §z. 112-116. oldal

V. A. OatíncoD Dőrga.: A csapatok hadtáp vonatkozású önáUósága fo-
kozá§ának problémái. 1988.4, sz. 117-124. oldal

v. Fed,orou ezd,s,: Az UsA §zárazföldi c§apatok légi mozgékonyságú
hadosztályának hadtápparancsnoksága. 19BB, 4. sz. 125-130. oldal

Heinz Kash na. altbga,: A szekérszállitástóI az anyagellátó alakula,
tokig, 1988.4. sz.

Ho,d,ülptöf ténet

Szabó Árpód, alez.: A hadmúveleti hadtápelméletek fejlődése a Ma-
gyar Néphadseregben (Történelmi áttekintés 1945-1980) 1988. 4, sz. 73-
83, oldal

Dr. Dobó Ferenc ny. olez.: A katonai szállitási tevékenység végrehaj-
tásának rendje ésfejlődése az 1945-19BO-a§ években, 1988- 4. sz. 84-91,.
oldaI

Tájékoztatók

Lazaroúa R.. Szerbezoua M., BogdanoD Á,: A lángálló kikészités ha-
tása a kevert textilon anyagokra. 198B,4. sz,92-95. oldal

Kiss Gaula őrgy.: Bemutatkoznak a három tavasz relikviái, 1988.4. sz. l
A ,,Hadtápbiztositá§" 1986. és 1987. évben megjelent számainak tarta-
lomjeegyzéke, 1988. 4. sz, g8*i11. oldal
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