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A „Hadtápbiztosítás" 1983. évben megjelent 
számainak összesített tartalomjegyzéke 

Dobó Ferenc alez. 

Ledényi Béla szds. 

dr. Lapos Mihály vőrgy. 

Palkó Antal mk. őrnagy 

dr. Thürmer Gyula alez. 

dr. Lapos Mihály vőrgy. 

dr. Thürmer Gyula alez. 

S. Nagy József alez. 

Palkó Antal mk. őrgy. 

Csabai György őrgy. 

Berár Dénes őrgy. 

13 

A ha.dtápbiztosítás elmélete 

A szállítások vezetésének kérdése a koalíciós 
haditevékenységek esetén. 
1983. 1. sz. 5-10. oldal 
Az összfegyvernemi hadsereg második támadó 
hadművelete üzemanyag-biztosításának sajátos
ságai. 
1983. 1. sz. 11-17. oldal 

A vezetés elméletének néhány aktuális kérdése. 
(I. rész) 
1983. 2. sz. 3-10. oldal 

A közlekedési hálózat életképessége elméleté
nek néhány vonatkozása. 
1983. 2. sz. 11-18. oldal 

Az első szárazföldi hadműveletek hadtáptech
nikai harci veszteségeinek pótlásáról. 
1983. 2. sz. 19-28. oldal 

A vezetés korszerűsítésének néhány aktuális 
kérdése. (II. rész) 
1983. 3. sz. 3-11. oldal 
A háborús ipari termelés szükségességéről és le
hetőségéről. 
1983. 3. sz. 12-25. oldal 

Az ellátó dandár komendáns szolgálatáról. 
1983. 4. sz. 3-11. oldal 
Légi szállítás tervezése front (hds.) támadó had
műveletben. 
1983. 4. sz. 12-19. oldal 
A hadtápvezetés néhány emberi tényezőjéről. 
1983. 4. sz. 20-23. oldal 

A vezetés elveiről és munkamódjairól. 
1983. 4. sz. 24-28. oldal 
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Politikai munka a hadtápszolgálatban 

dr. Sándor György ezds. 

dr. Lapos Mihály vőrgy. 

Kovács Károly alez. 

Az egészséges életvitelt elősegítő felvilágosítás 
néhány aktuális kérdése. 
1983. 1. sz. 19-29. oldal 

Munkahelyi demokrácia érvényesülése és fej
lesztésének irányai a központhadtáp szervezetei
nél. 
1983. 4. sz. 29-35. oldal 

Egy fegyelmi értekezlet tanulságai. 
1983. 4. sz. 36-44. oldal 

Harckészültség és hadtápkiképzés 

Berár Dénes őrgy. és 
Bekker János szds. 

MN 5232 Fegyverzeti 
Szolgálata 

dr. Miskey Sándor 
o. ezds. és 
dr. Palotás László o. fhdgy. 

Skrabán László alez. 

Széli Ferenc alez. 

Eőri Tibor alez. 

Hautzinger Gyula őrgy. 

Csábrági László szds. 

Ledényi Béla szds. 

dr. Bagi János áo. ezds. 

Tóth Jenő határőr fhdgy. 
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A hadosztály erejű hadműveleti manővercsoport 
harctevékenységének üzemanyagbiztosítása. 
1983. 1. sz. 31-39. oldal 

,,A lőszerek gazdaságos tárolása és a lőszerrak
tárak optimális kihasználásának lehetőségei" tár
gyú módszertani bemutató anyaga. 
1983. 1. sz. 40-53. oldal 

Honi vadászrepülő ezredsegélyhelyek alkalmazá
sának új lehetőségei. 
1983. 1. sz. 54-57. oldal 

A nyugatnémet hadtest hadtápbiztosításáról. 
1983. 1. sz. 58-64. oldal 

Bemutatkozik az Élelmezési Tiszthelyettes és 
Szakmunkásképző Iskola. 
1983. 1. sz. 65-69. oldal 

A „DUNA-83" együttműködési, hadműveleti, 
harcászati gyakorlat magasabbegységszintű had
táp tapasztalatai. 
1983. 2. sz. 29-35. oldal 

Honi légvédelmi magasabbegység által 1982. év
ben végrehajtott gyakorlatok, gyakorlások had
tápbiztosításának tapasztalatai. 
1983. 2. sz. 36-42. oldal 

A műszaki utászzászlóalj alkalmazásának had
tápbiztosítási sajátosságai a magasabbegység tá
madó harcában. 
1983. 2. sz. 43-49. oldal 

A helyőrségen kívül végrehajtásra kerülő moz
gósítás üzemanyag biztosításának megszervezése 
és sajátosságai. 
1983. 2. sz. 50-63. oldal 

A katonai állategészségügyi szolgálat szervező 
és megelőző tevékenysége a tömegpusztító góc
ban. 
1983. 2. sz. 64-69. oldal 

A gl. ho. elló. z.-ra mért hagyományos légi csa
pások hatásainak értékelése, következtetések a 
légvédelem megszervezésére és a működőképes
ség helyreállítására. 
1983. 2. sz. 70-79. oldal 
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Pálinkó Károly alez. és 
lllich Ferenc szds. 

Pálinkó Károly alez. 
dr. Svéd László o. őrgy. 
Jllich Ferenc szds. 

Takács Lajos alez. és 
Horovitz Ferenc őrgy. 

Kapus Gyula vőrgy. 

Skrabán László alez. 

Komcsák Miklós ezds. 

Hautzinger Gyula őrgy. 

Skrabán László alez. 

Szauter Lajos őrgy. 

József Vince alez. 

A „KUNSAG-83'' gyakorlat főbb hadtáp tapasz
talatai. 
1983. 3. sz. 26-37. oldal 

Az egészségügyi hadijáték tapasztalatai. 
1983. 3. sz. 38-47. oldal 

A tábori lőszerraktár és a szállító zászlóaljak 
együttműködésének területei és formái. 
1983. 3. sz. 48-54. oldal 

Hadsereg hadtáp hadijáték főbb tapasztalatai. 
1983. 4. sz. 45-55. oldal 

A „KUNSAG-83" gyakorlat főbb hadtáp tapasz
talatai. 
1983. 4. sz. 56-67. oldal 

A „GRANIT-83" gyakorlat főbb hadtáp tapasz
talatai. 
1983. 4. sz. 68-73. oldal 

Repülőegység üzemanyagellátása feltételeinek 
megteremtése füves repülőtéren. 
1983. 4. sz. 74-77. oldal 

Gondolatok a déleurópai hadszíntér katonapoli
tikai és hadszíntér-hadtáp helyzetéről, lehetősé
geiről. 
1983. 4. sz. 78-80. oldal 

Az első világháború ellátó szolgálata. 
1983. 4. sz. 81-87. oldal 

A társadalmi tulajdon védelmének problémái a 
seregtest alárendeltségébe tartozó egységek üzem
anyag szolgálatában . 
1983. 4. sz. 88-91. oldal 

A csapatgazdálkodás elmélete, ellátás, gazdálkodás, katonai közlekedés 

Ujvári Mihály őrgy. 

Szalóki György kpa. 

Magyar János mk. fhdgy. 

Ivanovics Iván mk. őrgy. és 
Erdélyi Tibor kpa. 

Kárpáti János fhdgy. 

Sánta Imre ezds. 

Vasas Mihály őrgy. és 
Villant Lajos őrgy. 

Katonai ruházati cikkek árusítása a laktanyai 
vegyes boltokban. 
1983. 1. sz. 71-74. oldal 

Gazdaságossági kérdőjelek a textiltisztító és ja
vító szolgáltatásban. 
1983. 1. sz. 75-79. oldal 

A hadtáptechnika javításáról. 
1983. 1. sz. 80-86. oldal 

Textil alapanyagú ruházati cikkek sugár-, ve
gyi-, bakteriológiai mentesítése. 
1983. 1. sz. 87-95. oldal 

A pénz-. pénzkeret-gazdálkodási rendszer és a 
számviteli információs rendszer kapcsolata. 
1983. 2. sz. 80-87. oldal 

Az ésszerű, hatékony és takarékos gazdálkodás 
eredményei és feladatai. 
1983. 2. sz. 88-98. oldal 

A hűtőfolyadék-gazdálkodásról ... 
1983. 2. sz. 99-106. oldal 
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Littomericzky János őrgy. 

Skrabán László alez. 

Magyar János mk. fhdgy. 

Ács Gábor őrgy. 

Békés Mihály alez. 

Palkó Antal mk. őrgy. 

Magyar János mk. szds. 

Békés Mihály alez. 

Bakodi Zoltán alez. 

Magyar János mk. szds. 

dr. Gábor László t. fhdgy. 

A hadtáp technikai eszközök javítási rendszeré
nek korszerűsítési lehetőségei az ÁHSZ idősza
kában. 
1983. 2. sz. 107-113. oldal 

A Magyar Néphadseregben a közelmúltban rend
szeresített új harci eszközök főbb hadtáp para
métereiről. 
1983. 2. sz. 114-121. oldal 

Rakodásgépesítés, konténerizáció és a korszerű 
csomagolás kiterjesztésének néhány elvi és gya
korlati kérdése. 
1983. 2. sz. 122-129. oldal 

Biztonsági 1·endszabályok betartásának tapaszta
latai lőszerekkel végzett munkáknál. 
1983. 2. sz. 130-139. oldal 

A hatékony és tartalékos gazdálkodás néhány 
módszere. 
1983. 3. sz. 55-64. oldal 

A katonai számítások irányításának, ellenőrzé
sének új útja. 
1983. 3. sz. 65--69. oldal 

Ajánlás az egységrakományok kialakítására; az 
elemek rögzítésének gyakorlata. 
1983. 3. sz. 70-79. oldal 

Gazdálkodási tevékenységeink néhány tendenci
ája és további feladatunk. 
1983. 4. sz. 92-100. oldal 

A korszerű számítástechnikai eszközök alkalma
zásának helyzete és fejlesztésének feladatai az 
MN hadtápjában. 
1983. 4. sz. 101-107. oldal 

A raktári rakodás berendezései. 
1983. 4. sz. 108-111. oldal 

A biztonságos vezetést akadályozó körülmények 
és az ittasság szerepe a közlekedésben. 
1983. 4. sz. 112-124. oldal 

A Magyar Néphadsereg csapatai kiselektronikus számítógépes 
feldolgozáson alapuló számviteli és adatfeldolgozási rendszere épitéseinek 

kérdései 

dr. Berkics László ezds. 

dr. Kajdi József alez. és 
Domine János őrgy. 

Csaba József mk. őrgy. 
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A Számviteli Részlegek építésének néhány REVA 
szakmai tapasztalata. 
1983. 3. sz. 81-89. oldal 

A kis elektronikus számítógépes feldolgozáson 
alapuló számviteli és adatfeldolgozási rendszer 
bevezetésének és működésének tapsztalatai, to
vábbi feladatai. 
1983. 3. sz. 90-94. oldal 

A központi biztosítású anyagok kísérleti csapat
tagozatú kis elektronikus számítógépes feldol
gozásának tapasztalatai. 
1983. 3. sz. 95-99. oldal 
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Ambruszter Géza mk. őrgy. A gépjármű-technikai eszközök menetlevél el
számolásának, illetve igénybevétele, technikai 
kiszolgálása és javítása nyilvántartásának 
KESZG-es kísérletével kapcsolatos tapasztala
tok. 
1983. 3. sz. 100-103. oldal 

Gelencsér László őrgy. A helyőrségi KESZG-es adatfeldolgozási kísér
let tapasztalatairól az adatfeldolgozásra utalt 
egységnél. 
1983. 3. sz. 104-107. oldal 

Pártos János hdgy. Néhány gondolat az egység számviteli részlegé
nek munkájáról. 
1983. 3. sz. 108-112. oldal 

Puppán Jenőné kpa. A számviteli részleg indulásának, működésének 
tapasztalatai a Kossuth Lajos Katonai Főisko
lán. 
1983. 3. sz. 113-117. oldal 

Bakodi Zoltán alez. Új számítógép az ezPed és a hadosztály hadtáp
vezetési pontján. 

Hautzinger Gyula órgy. 

Kabai Frigyes alez. 

Almási Vilmos őrgy, 

dr. László Péter o. szds. 

Kovacsics György fhdgy. 

Eőri Tibor alez. 

Melczer László hór. szds. 

Pawlik Róbert r. hdgy. 

1983. 3. sz. 118-122. oldal 

Hasznos tapasztalatok 

A ruházati anyagi fegyelem helyzete magasabb
egységünknél egy párt végrehajtó bizottsági be
számoló tapasztalatai alapján. 
1983. 1. sz. 97-100. oldal 

Szakmai járórverseny a hivatásos hadtáp tiszt
helyettesi képzés szolgálatában. 
1983. 1. sz. 101-103. oldal 

A kisegítő gazdaság - különös tekintettel a fó
liás termelésre - néhány tapasztalata, a fejlesz
tés lehetőségei. 
1983. 2. sz. 144-148. oldal 
Az egészséges életmód kialakítása terén szerzett 
tapasztalataink. 
1983. 2. sz. 149-154. oldal 
Tapasztalatok az MN 4127 MAEG üzemanyagok
kal történő takarékos gazdálkodás egyes kérdé
seiről. 
1983. 2. sz. 155-157. oldal 

Egy magasabbegység gazdálkodásának tapasz
talatai a XII. pártkongresszus határozatainak 
tükrében. 
1983. 3. sz. 123-131. oldal 

A hajtóanyag megtakarítási jutalék bevezetésé· 
nek tapasztalatai a BM Határőrségnél. 
1983. 4. sz. 125-130. oldal 

A speciális szolgálati feladatokat végző állo
mány ruházati ellátása a Belügyminisztériumban 
1983. 4. sz. 131-137. oldal 
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Munkavédelmi Közlemények 

MN Pénzügyi Szolgálat 1. Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset
Főnökség Baleset-elhárítási és elhárítási és munkavédelmi osztály tájékozta
munkavédelmi osztálya tója a haditechnikai eszközökkel történt bal-

esetekről. 

Melkó Lajos 2. Korszerű egyéni zajvédő eszközök minősítése. 
1983. 1. sz. 123-137. oldal 

MN Pénzügyi Szolgálat 1. Közlemény 
Főnökség Baleset-elhárítási és 
munkavédelmi osztálya 

Losonczi Sándor nyá. ezds. 

Földi Ferenc kpa. 
2. Alkoholfogyasztás - közlekedésbiztonság 

3. A katonai szervezeteknek a technikai eszkö
zök munkavédelmi minőségtanúsításával, mi

nősítésével kapcsolatos feladatai. 
1983. 2. sz. 158-169. oldal 

MN Pénzügyi Szolgálat 1. Összefoglaló jelentés a néphadsereg polgári 
Főnökség Baleset-elhárítási és alkalmazottai 1982. évi baleseti helyzetéről. 
munkavédelmi osztálya 

Az MN PűSZF-ség 
Baleset-elhárítási és 
munkavédelmi osztály 
kollektívája 

A. Szimakov őrgy. 

V. Arhipov vőrgy. 
V. Bugaev őrgy. 
és N. Propenko őrgy. 

Weber, Friedrich őrgy. 

Tyl a Zasobovani 

N. Madera mk. ezds. és 
I. Hanin nyá. ezds. 

Mercer, L. Donald őrgy. 

Fritz, Friedrich 

M. Belfer ezds. 

Gerd Bröcker őrgy. 

Böhm. Peter alez. 

1. Golusko vezds. 
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2. Közlemény 
1983. 3. sz. 132-147. oldal 

Tájékoztató jelentés a néphadsereg polgári dol
gozóinak munkavédelmi helyzetéről. 
1983. 4. sz. 138-145. oldal 

Folyóiratszemle 

A francia hadseregközvetlen hadtest hadtáp dan
dára. 
1983. 1. sz. 139-142. oldal 

Kiszolgáló pontok a katonai-gépkocsi utakon. 
1983. 1. sz. 143-145. oldal 

Hadtápbiztosítás hegyekben vívott harcokban. 
1983. 1. sz. 146-150. oldal 

A hadtáp védelme a neutron fegyverek hatásai 
ellen. 
1983. 1. sz. 151-152. oldal 

A gépkocsioszlopok tömegpusztító fegyverek el
leni védelme, valamint őrzése és védelme. 
1983. 2. sz. 170-174. oldal 

Figyelmeztetési idő. 
1983. 2. sz. 175-178. oldal 

A vezetés tájékoztatásának rendszere. 
1983. 2. sz. 179-185. oldal 

Felkészülés a gyakorlatra. 
1983. 3. sz. 143-147. oldal 

NATO-rohamcsapatok. 
1983. 3 .sz. 148-150. oldal 

USA-had tápközpon t. 
1983. 3. sz. 151-155. oldal 

Tanulmányozni, kutatni, alkalmazni. 
1983. 4. sz. 146-151. oldal 

... 



A. Robert vórgy. 

Van Strate James ezds. és 
Hiller Frank őrgy. 

Miért kell két szakma? 
1983. 4. sz. 152-155. oldal 

Egészségügyi biztosítás megszervezése a korsze
rű, erős légitámogatással vívott harcban. 
1983. 4. sz. 156-158. oldal 

Tájékoztató közlemények 

Tudományos élet 
Folyóiratokból 
Könyvszemle - új könyvek 
1983. 1. sz. 153-155. oldal 

A hadtápbiztosítás 1982. évben megjelent számai
nak összesített tartalomjegyzéke 
1983. 1. sz. 156-161. oldal 

Folyóiratokból 
Könyvszemle - új könyvek 
1983. 2. sz. 186-189. oldal 

Tudományos élet 
Folyóiratokból 
Könyvszemle - új könyvek 
1983. 3. sz. 156-159. oldal 

Tudományos élet 
Folyóiratokból 
Könyvszemle - új könyvek 
Pályázati felhívás, tanulmány kidolgozására 
1983. 4. sz. 164-165. oldal 
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