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Logisztikai elmélet

Gondolatok a magyar Honvédség gazdálkodási -
elláási rendjének áItalános és ágazati összetevői-ről
(l.szírn 3,o.)

A NATO 2l. száuad többnemzetiségü logisztikájrinak
kihat ísai a békeműveletekre (l, szátn 24.o,)

A katonai logisztikai folyamatok térinformatikai tá-
mogaüis4 különös tekintettel a befogadó nemzeti
támogatásra ( l.sám 48.o.)

Fókuszban a XXI. századi logisztika (2.sám l0.o.)

A Befogadó Nemzeti Támogatás jogi keretei, háttere
és tervezése (2.sám 21.o,)

A hadszintér - elókészítes és a Befogadó Nemzeti
TámogaLás kölcsö nhatása Q.szírn 29. o.)

A logisaikai doktrína kidolgozásának tapasztalatai
(3.sám 3.o.)

A katonai és polgIiri logisztika kapcsolódásának le-
hetőségei (3.szám 23.o,)

A biztonságkultúra néhány összetevője (3.szám
33.o.)

A Magyar Honvédség logisáikai rendszere, moder-
niációjának néhriny kérdése l. rész (4.szám 3.o.)
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Csabai Györgl

Lowisz zoltán

Turc*inyi lQiroly,
Tasvári Ferenc
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Az európai védelempolitikáróI ( 4.szám 9.o,)

A logisaikai dokbína helye és szerepe a stategiai
dokumentumok rendszerében (4.szám 26.o.)

A biztonságkultura társadalmi, emberi (szellemi)
összetevói (4.szám. 40.o.)

Logisztikai biztosltás _ integráció

Magyarorság bekapcsolódása az IFOR logisaikai
triLrnogató tevékenységébe (1,sám 63.o.)

A haderő fejlesztéséhez kapcsolódó beruhráások és
beszerzések ery kicsit másképpen ( l,sám 80.)

A PfP -töl a NATO felé ( l.szám l01.o.)
A NATo központi s 7Éívezetei Il. rész (l . sám l 07.o.).

Adalékok a nemzetközi feladatokban részwevó ma_
gyar erók logisaikai biaosításához ( 2.szám 46.o.)

A katonai közlekedési szük§églet€kíől II. REsz
( 2.szám 59.o.)

A haditechnikai biaosítás meghaüírozó tényezói a
veryes légvédelmi rakétaezrednél (2.szám 72.o.)

e 
Jlzlr,segi lövegek fejlesáése (konzeríisítése) meg-

valósítísának útjai külftldön ( 2.sám 85,o.)

A haditechnika üzemeltetésében, iizemfenntarüásában
a|kalmazott kóolajsármazékok kömyezetvédelmi
problómái ( 2.szám 92.o,)
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Koyócs Ferenc A katonai logisaika és a biaonsági beruhlázási prog-
ramok összefiiggései (3.szám 53.o.)

Jároscsák Miklós NATO hadműveletekben résztvevó Magyar erók Nem-
zeti Támogatasának aktuális kórdései (3,sám 65.o.)

tűzérségi lövegek fejlesztóse (korszerűsítése) hazínk-
Nagl htván ban ( 3.szám 83.o.)

A befogadó Nemzeti Támogatás katonai logisáikát
Jároscsák Miklós érintő feladatai és azok megvalósításának feltételei

( 4.szám 53.o.)

Berzsenyi Péter Gondolatok a NATO kodifikációs rendszeréról
{4.szám 71.o.)

Takács Laszló,
Juhász József Gondolatok a logisztikai ellenőrzésről (4.szám
Gábor 84.o.)

Turcsányi Károly Szükség szerinti üzemfenntartás terjedésének ki-
váltói és vizsgáIatának lehetőségei (4.szám 102.o.)

Nagl Isnán A fegyverzettechnikai műhelygépkocsik és korsze-
rűsítésük módjai (4.szám l l 1.o.)

Kiképzés - felkészítés

Bátlry Sándor NATO logisaikai törzstiszti tanfolyam a ZMNE_
en ( l.szám l23.o.)

Turcsányi Károly A korszerű minóségügy a haderő fejlesztés és a ka-
tonai logisztika alapkövetelménye és helyzete a
ZMNE-en (2.szám l l2.o,)

Zsupkó Tibor Minőségügyi oktaüás a ZMNE haditechnikai mened-
zser szakán (Zszám l27.o,)



Morvai József A logisztikai biztosítás elmélete és oktatásának
aktuális kérdései, irányai, különös tekintettel a légieró
specifi kumaira (3.szám 90,o.)

Rádli Tibor Az osztrák tisztképzés történeti áttekintése, jelenlegi
helyzete nemzetközi összehasonlításban (3.szám
l02,o. )

Rádli Tibor A Bundeswehr logisztikai tisztképzési rendszere
(4.szám 128.o.)

Fleischhacker Négy nap - 4 év - nemzetközi törzsgyakorlás Stocholm-
Ferenc ban (4.szám 144.o,)

Katonai minőségügy

GaálLajos Szolgáliatásokminőségbiztosíüísa(l.száml30,o.)

Kelemen Györgl Katonai minőségügy és minőségpolitika (1.szám
l53.o.)

Bittner Isnán Az l998-évi ruházati közbeszerzések végrehajtásá-
nak kereskedelemtechnikai és minőségbiáosítási
tapasztalatai (l.szám 169.o.)

Kende Györgl, Hazánk NATO tagságából adódó új minöségbiz-
Maglm Gyula tosítási feladatok a HM Haditechnikai Intézet te-

vékenyságében (l.szám 182.o.)

Szűcs Barna,
Reizinger Zoltm4 Minőségügyi közlemények(l.szám203.o.)
Iuinka István

Szűcs Barna Védelmi iparunk lehetőségei és minóségügyi fela-
datai a NATO tagságunk kezdetén (2,szám 136.o.)

Füredi László Néhány Gondolat a szakértói tevékenységról (2.szám
l5 1.o.)
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Egri Gáborné Minőségbiaosítás az USA nemzetközi katonai be-
szerzéseinek /sállításainak folyamaában (2.szrám
l65.o.)

PáIos Emil Minőségüryi közlemények (2.száLrn 180.o.)

llteryzb Uszló Konfiguráció menedzsment egy katonai minőség
Szendrői Szabolcs rendszertanusító szemszögébőI (3.szám l42.o)

Reizinger Zohán Az AQAP l50/l59 nI. kiadása (3.szám 142.o,)

Mikula László A katonai minőségügy új kihívr{sai (4.száLrn 170.o.)

Füredi lászló Minőségügyi közlemények (4,szám l83.o,)

§zaktörténet

Tasvári Wlmos Az l848l49-es szabadsá8haíc hadfelszerelési felü-
gyelóje (l, szám 212.o.)

Tájékoztató - információ

fuklli libor Az ellátő csapatok jellemzöi a Bundeswehr sáraz_
ftildi haderőnemeinel (1.szám 224.o.)

Lits Gábor Ökológia és a Bundeswehr (fordítás) (l.szírn 239,o.)

Szerkesztőség Összevont tartalomjeryzek tl997. és l998.-évi cik-
kekó l/ (l szítrn.246.o.)

nltb lana2r A francia szárazíirldi haderő reformjának néhrány lo_
J_ean Cristiher€ gisztikai tapasztalata (2.szím l88,o.iPru

Rtidli Tibor KöltségsaímítrÁs és teljesítményfelelősség a Bundes_
wehrben (2.szám l97.o.)

Lits GŰor Ovatosan - katonai menetosz lop (2.szám 212,o,)
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Logisztikai
Tudományos Thnács

Nag Miklós

Molruirr László

Nahalkó József

pakocs zoltán

Csák Gábor

Németh Ernő

Mirfus József

Matos Isnán

Wtár holt

Tudományos konferencia

A békefenntartó műveletek logisztikai biztosítása,
különös tekintettel a KFOR műveletekre (3.szím
l55.o.)

A békefenntartíssal kapcsolatos nemzetközi engedé-

lyezési elj árások tapasztalatai (3.sám l 57.o.)

A békefenntartó müveletek csapatmozgásaival kap-
csolatos határátlépések és vámeljárrások rendje és ta-
pasztalatai (3.sám l63.o.)

Békefenntartó műveletek logisztikai biztosítrisrinak
tapasáalaiai haditechnikai vonatkozásban, különös
tekintéttel a KFOR kontingensre (3.szám. l74.o.)

Békefenntartó műveletek logisáikai biaosításának
tapastíalatai, különös tekintettel a ruházati ellánísára
(3.sám l87.o.)

KFOR műveletek logisztikai támogaüisrinak tapasz-
talatai, kiemelten az elhelyezési feltételek biztosí-
tására 3.szám 199.o.)

Békeműveletek szállításának tapasztalatai ( 3.szám
201,o,)

Nemzetközi békefenntartó műveletekben résztvevó
Magyar katonai szeíyezetek logisaikai biáosíttísá-
nak eddigi tapasztalatai (3. szÁm 279,o.)

A KFOR kontingens logisztikai biztosíásának ta-pasz-
talatai a végrehajtó szemszögéból ( 3,szám245.o,)

Magyar Ór és Biztosíó Kontingens logisztikai biz-
tosítasa (3.szám.252.o.)

255



Polyák Tamás

Németh Ernő

Lőrincz Gábor

FöIdhazi Györgl

szarvas László

Nyitrai Isnán

pataki zsolt

A béketámogató missziók pénzügyi biáosításának
feladatai a műveleti terül€ten (3,szám,257 .o.)

I(özlekedési konferencia

A KFOR Magyar Őr és Biztosító Zászlóalj műkö-
dési körletbe történő kiszállínísának tapasáalatai
(4.szám 204.o.)

A Magyar Ór és Biáosító Kontingens (MÖBK) meg-
alakításának, felkészítésének és útbaindításának
tapasztalatai ( 4 .szám 2l2.o,)

A vasút szerepe a katonai szállításban, kiemeleten a
béketeremtó feladatok megoldása során (4,szám 229.o.)

A KFOR Magyar Ór és Biztosító Zászlőalj alkal-
mazási helyére történő kiszállítás, illewe utánszál-
lítás tervezésének és végrehajásának tapasztalatai
(4.szám 234.o.)

A Magyar Ór és Biztosító Kontingens tevékeny-
ségének közlekedési szolgálattal kapcsolatos tapasz-
tal,alal (4.szám 239.0,)

A Magyar Ór és Biztosító Zászlóaljnál jelentkezó
szállítási feladatok és a kiszállíüís gyakorlati végre-
hajtása során szerzetí tapasialatok (4.szám 247 .o.)
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