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HADTAPBIZTOSITAS 

1970. évben megjelent számainak összesített tartalomjegyzéke 

Szauer Károly szds. 
Ferencsik Imre alez. 
Darnó László ezds. 

Darnó László ezds. 

Jubileum - 1970. 1. sz. 3-8. o. 
Május 1. - 1970. 1. sz. 9-15. o. 
A Honvédelmi Minisztérium anyagmozgatási bizottsá

gának tanácskozása - 1970. 2. sz. 3-8. o. 
Tájékoztató a Varsói Szerződésben részt vevő államok 

fegyveres erői 1970. nov. 17-20-ig Prágában lefoly
tatott hadtudományi hadtáp konferenciájáról - 1970. 
4. sz. 3-11. 0. 

A hadtápbiztosítás elmélete és gyakorlata 

Dr. Csabai Károly ezds. Hadtápbiztosítás a Szovjet Hadsereg magyarországi fel
szabadító hadműveleteiben - 1970. 1. sz. 16-22. o. 

Varga József alez. , 
MN 5232 hadtáptörzs 

Hadtápbiztosítás a Tanácsköztársaság Vörös Hadsere
gének harcaiban - 1970. 1. sz. 23-30. o. 

Téli harcászati gyakorlatok hadtápbiztosítása - 1970. 
1. sz. 31-46. 0. 

Körmendy István alez. A hadtáp manőverfajtái és a hadtáp m.anőverformái
nak főbb kérdései - 1970. 2. sz. 9-20. o. 

Lapos Mihály alez. A seregtest hadtáptörzsek vezető tevékenysége az ál
landó készenlét időszakában. - 1970. 2. sz. 21-30. o. 

Gavallér Mihály alez. A közúti biztosítás néhány kérdése a háború kezdeti 
időszakában. - 1970. 2. sz. 31-39. o. 

Balogh Frigyes alez. A seregtest mozgó anyagi alap vezetési rendszerének 
korszerűsítése - 1970. 2. sz. 40-50. o. 

Miller Jenő őrgy, Hadtápbiztosítás a határbiztosítást végrehajtó gépko-
csizó lövészezrednél - 1970. 2. sz. 51-67. o. 

Vajda Sándor alez. Néhány gondolat a honi légvédelmi csapatok alegységei 
hadtápbiztosításának korszerűsítéséről - 1970. 3. sz. 
3-9. 0. 

Kudari György alez. Gondolatok a szárazföldi csapatok hadtápbiztosításá-
nak korszerűsítéséről - 1970. 3. sz. 10-14. o. 

Dr. Csabai Károly ezds. A hadtápbiztosítás fejlődése 1945-1970-ig - 1970. 4. 
Dr. Pisztrai László ezds. sz. 12-34. o. 
Kapus Gyula alez. A várható hadtápveszteségek egyes kérdései az első 

támadó hadműveletben - 1970. 4. sz. 24-37. o. 
Körmendy István alez. A hadtáp manőverfajtái és a hadtáp manőverformái

nak főbb kérdései - 1970. 4. sz. 38-48. o. 

Balázs György ezds. 

Katonai gazdálkodás és ellátás 

A ruházati gazdálkodás hatékonyságának növelése az 
öltözet fejlesztésének eszköze - 1970. 1. sz. 47-
53. 0. 

Dr. Kajdi József őrgy. A hadigazdaságtan tárgya és elemei. A hadigazdasági 
potenciál - 1970. 1. sz. 54-66. o. 

K. Tóth Lajos alez. 
Bodnár László alez. 

Az egységhadtáp gazdasági számvitelének és a belső 
gazdasági ellenőrzés kísérleti r~ndjéról - 1970. 1. sz. 
07-76. 0. 
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Bíró Imre őrgy, Az ügyvitel korszerűsítésének helyzete az üzemanyag 
szolgálatban - 1970. 1. sz. 77-84. o. 

Acs Imre mk. alez. A motorolaj műszaki fejlesztése a Magyar Néphadse-
regben - 1970. 1. sz. 85-97. o. 

Sárvári Bertalan ezds. Az 1969. gazdálkodási év tapasztalatai az élelmezési 
szolgálatban - 1970. 2. sz. 68-93. o. 

Balaskó Lajos mk. őrgy, A napi négyszeri étkeztetés fiziológiai és gazdasági ha-
Nuszbaum Béla őrgy. tásának vizsgálata - 1970. 2. sz. 94-99. o. 
Babarczi Tivadar alez. A csapatok vízellátásának néhány kérdése - 1970. 2. 

sz. 100-119. o. 
Dobó Ferenc alez. A szállítási költségkeret gazdálkodás új rendszeréről 

Bálint Konrád szds. 
- 1970. 2. sz. 120--127. o. 

A normatív tervezés alkalmazásának lehetőségei a gaz
dasági tervezésben - 1970. 3. sz. 15-23. o. 

Technikai és műszaki biztosítás 

Petrák Béla hdgy. A magyar közlekedés fejlődésének hatása a fegyveres 
erők szállítási feladatainak végrehajtására - 1970. 
1. sz. 98-103. o. 

Borczván Béla mk. órgy. A rakszerelvényen túlérő technikai eszközök vasúti 
szállításának szabályairól - 1970. 1. sz. 104-111. o. 

Acs Imre mk. alez. A repülőmotorolaj műszaki fejlesztése - 1970. 2. sz. 
128-138. o. 

Schwartz Béla őrgy. Légi szállítások megszervezése és végrehajtása - 1970. 
3. sz. 24-37. 0. 

Lénárt Sándor ny, alez. A csapatok anyagi-technikai eszközei nagy távolságra 
történő szállításának néhány problémája - 1970. 3. 
sz. 38-44. 0. 

Stadler János vőrgy. A vasúti szállítások tapasztalatairól - 1970. 3. sz. 45-
50. o. 

Lukács Károly alez. Vasúti katonai szállítások gazdaságosabbá tételének 
lehetőségei a csapat- és anyagszállítmányok fuvaroz
tása esetén - 1970. 3. sz. 51-62. o. 

Juhász Lajos közl. mérn. Egységrakományok képzése a rakodólapos anyagmoz
gatás rendszerében - 1970. 3. sz. 63-78. o. 

Makra Ernó mk. örgy. Szakszerűen használjuk a fagyálló folyadékot - 1970. 
3. sz. 79-85.o. 

Kazinczi István alez. 

Acs Imre mk. alez. 

Varga János szds. 

Fegyverzet-technikai biztosítás a seregtest hadművele
tében - 1970. 4. sz. 49-66. o. 

A hajtóműolaj műszaki fejlesztése a Magyar Néphad
seregben - 1970. 4. sz. 67--83. o. 

Katonai vasűti szállítások előkészítése, megszervezése 
és végrehajtása téli időjárás esetén - 1970. 4. sz. 
84--94. o. 

Egészségügyi biztosítás 

Sarkadi Mihály őrgy. Néhány gondolat az egészségügyi egységek hadtápbizto
sításához - 1970. 1. sz. 112-115. o. 

Dr. Bagi János áo. alez. Az állategészségügyi biztosítás megszervezésének sajá
tosságai a korszerű hadműveletekben - 1970. 2. sz. 
139-144. o. 

Dr. Simon Pál o. szds. Egy tanulmányút tapasztalatainak rövid összefoglalása 
- 1970. 3. sz. 86-91. o. 

78 



.. 

1 

[. 
1 

r. 
r 

1 

Dr. Bagi János áo. alez. Az állategészségügyi tudományos kutatómunka koor
dinálása a Varsói Szerződéshez tartozó tagállamok 
hadseregeiben - 1970. 3. sz, 92--95. o . 

Tóth László alez. 

MN 5232 hadtáptörzs 

Deák Péter őrgy. 

MN 5232 hadtáptörzs 

Dr. Ottományi Sándor 
o. alez. 

Brüll Miklós őrgy. 

Tóth László alez. 

Zimonyi István ezds. 

Hadtápkiképzés 

A hadtápkiképzéshez szükséges szemléltetőeszközök 
biztosítására vonatkozó elképzelésekről - 1970. 1. sz. 
116-118. 0. 

A „VÉRTES" gyakorlat hadtápbiztosításának tapaszta
latai - 1970. 2. sz. 145-150. o. 

Törzsvezetési és csapatgyakorlatok hadtápbiztosítás~ 
nak tapasztalatai - 1970. 2. sz. 151-158. o. 

Páncélozott harcjárművel felszerelt gépkocsizó lövész
zászlóalj harctevékenységének hadtápbiztosítása -
1970. 2. sz. külön melléklete 

összkövetelményi program - egészségügyi kiképzés -
1970. 3. sz. 96-104. o. 

Hadtápkiképzés zártláncű televíziórendszer segítségé
vel - 1970. 3. sz. 105-113. o. 

Néhány szempont a hadtápalegységek sorállományá
nak eredményes kiképzéséhez - 1970. 3. sz. 114-
119. o. 

A békekiképzés időszakának és rendszerének hatása 
a hadtáp anyagellátásra és gazdálkodásra - 1970. 
4. sz. 95-103. o. 

MN 5232 htp. törzs Várakozási körletből indított támadó harc hadtápbiz-
tosításának. tapasztalatai - 1970. 4. sz. 104-117. o. 

A Mall'/lar Néphadsereg Hadtápf/Jnökség 
tájékoztató közleményei 

* * * Az elektronikus adatfeldolgozás szakkifejezéseinek szó-
tára - 1970. 1. sz. 119-135. o. 

* • • 

Bori István alez. 
Elekes János őrgy. 

Az elektronikus adatfeldolgozás szakkifejezéseinek szó
tára - 1970. 3. sz. 120-132. o. 

Hadtáp egyezményes jelek - 1970. 3. sz. külön mel
léklete 

79 


