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A „Hadtápbiztosítás" 1977. évben megjelent 
számainak összesített tartalomjegyzéke 

Kovács Károly órgy. 

Sándor György ezds. 

Sándor György ezds. 

Kapus Gyula ezds. 

Tóth Elek 
mit. alez. 

Dr. Csordás Lajos 
alez. 

Skrabán László alez. 

Dr. Deák Péter alez. 

Dr. Kazinczi István 
alez. 
Dobó Ferenc alez. 

Soós László alez. 

12 

Politikai munka a badtáps1.olgálatban 

A KISZ-szervezetek tevékenységét befolyásoló sajátos 
körülmények a hadtápszolgálat területén 
1977. 2. sz. 3-10. 0. 

A személyi állomány körében folyó pártpolitikai mun
ka néhány tapasztalata és feladatai a hadlápszervek 
háborúra történő felkészítése során (I. rész) 
1977. 3. sz. 3-16. o. 
A személyi állomány körében folyó pártpolitikai mun
ka néhány tapasztalata és feladatai a hadtápszervek 
háborúra történó felkészltéoe során (II. rész) 
1977. 4. sz. 3-10. 0. 

A badtápbittosltás elmélete 

15 éves seregtestünk hadtápszolgálata 
1977. 1. sz. 3-11. o. 
A haditechnikai eszközÖk folyamatos hadrafoghatósá
gát biztosító tevékenyr.égek tervezési, szervezési, irá
nyítási problémáinak vizsgálata a komplex fegyverzeti 
eszközök vonatkozásában 
1977. 1. sz. 12-23. o. 
A szárazföldi hadsereg érdekében tevékenykedő szállí
tó helikopteregységek, -alegységek hadlápbiztosltásáról 
1977. 2. sz. 11-17. 0. 

Gondolatok a honi légvédelmi hadosztály harctevé
kenysége hadtápbiztosításának megszervezéséről 
1977. 2. sz. 18-25. o. 
Új követelmény, új szervezet 
1977. 2. sz. 26-31. 0. 

A lószerfelhasználás történelmi tapasztalatai 
1977. 2. sz. 32-38. o. 
Az anyagi eszközök utánszállitásának néhány kérdése 
a szövetséges hadseregek közös hadműveletei megvívá
sa folyamán 
1977. 2. sz. 39-47. o. 
Lószerbiz-tosítás az ezred támadó harcában 
1977. 2. sz. 48-52. o. 
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Dr. Lapos Mihály 
ezds. 

Fischer László alez. 

Laczkó Imre alez. 

Szakács Gusztáv őrgy., 
Kabai József őrgy. 

Kapus Gyula ezds., 
Pálinkó Károly őrgy. 

Dr. Deák Péter alez. 

Dr. Egri Kiss Tibor 
o. alez. 

Pálinkó Károly őrgy., 
Berár Dénes fhdgy. 
Efüi Tibor szds. 

Horváth Sándor alez. 

Gombás Kálmán alez., 
Galambos János alez. 

Gábor László 

Skrabán, László alez. 

Németh László alez. 

Bogdány Tamás 
fhdgy. 

Szempontok a hadtápegységek „M" tevékenységének 
ellenőrzésére 
1977. 3. sz. 17-24. 0. 
A hadrafoghatóság értékelésének néhány kérdése 
1977. 3. sz. 25-32. o. 
Gondolatok a tábori hadtáp fegyverzeti szolgálat fel
adatairól 
1977. 4. sz. 11-22. 0. 

A hadsereg hadtáp vegyivédelmi zászlóalj feladatai, 
alkalmazása a tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott 
csapások következményei felmérésében és felszámolá
sában 
1977. 4. sz. 23-34. 0. 

Harckészültség és hadtápkiképzés 

A „BAKONY-76" harcászati gyakorlat hadtáp tapasz
talatai 
1977. !. sz. 24-31. o. 
Vitaalapul szolgáló gondolatok a hivatásos hadtáp ká
derképzés reformjához 
1977. !. sz. 32-38. o. 
Egészségügyi ellátás rendje magashegyi harctevékeny
ség során keletkezett sebesüléseknél 
1977. 1. sz. 39-44. o. 
Alegység hadtápok kiképzéséről 
1977. 1. sz. 45-54. o. 
A csapathadtáp parancsnoki és szaktiszti állományával 
szemben támasztott általános, sajátos katonai-szakmai 
követelmények 
1977. 2. sz. 53-62. o. 
A központ hadtáp egységek, intézetek harckészültsége 
és mozgósítása tervezésének néhány tapasztalata 
1977. 2. sz. 63-67. 0. 

Az "MZ" anyagok és technikai eszközök tárolása és 
karbantartása 
1977. -3, sz. 33-40. o. 
A közlekedés néhány időszerű kérdése 
1977. 3. sz. 41-54. o. 
Honi vadászrepülő ezred harcászati gyakorlat tapasz
talatai 
1977. 4. sz. 35-40. o. 
Tiszthe~yettesek lesznek belőlük 
1977. 4. sz. 41-44. 0. 

üzemgazdaságtan, vagy csapatgazdaságtan 
1977. 4. sz. 45-48. o. 

Csapatgazdálkodás elmélete, ellátás, gazdálkodás, katonai közlekedés 

Gion Béla alez. 

Vasas Mihály szds. 
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Élelmezési normákról, azok tervezéséről, fejlesztésé
ről, karbantartásáról 
1977. !. sz. 55-64. o. 
A csapat üzemanyag-gazdálkodás fejlődése, néhány 
problémája és azok megoldásai 
1977. 1. sz. 65-72. 0. 
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Illés László ezds. 

Kodák Mihály alez., 
Magyary József 
fhdgy. 

Pálinkó Károly órgy., 
Dezső István órgy. 

Mácsai Tamás órgy ., 
Duránszkai József 
fhdgy. 

Joó Sándor hdgy., 
Lippai István szds., 
Magyar Pét~r- hdgy ,, 
Köhler Róbert 
fhdgy., 
Koszorús Béla hdgy., 
Dr. Kudik József 
o. fhdgy. 

Fenyvesi Gyula órgy., 
Dávid Sándor órgy . 

Gyimesi K'lroly órgy 
Bugyáki Attila szds. 

Hant Zoltán őrgy. 

Komcsák Miklós 
alez., 
Marton István alez. 
Dr. Miskey Sándor 
o. alez. 

Rehó László alez., 
Dr. Miskey Sándor 
o. alez., 
Somosy Ferenc órgy. 
Dr. Bagi János 
áo. ezds. 

Tasnádi Lajos alez. 

Varga János őrgy. 

Váradi Miklós vőrgy. 

Az önálló költségvetési gazdálkodás fejlődése, gyakor"
lati érvényesülése, HDS szintű tapasztalatai, a rend
szer továbbfejlesztésének lehetőségei 
1977. 1. sz. 73-86. 0. 

Magasabbegységünk hadtápgazdálk.odásának legfonto
sabb 1976. évi tapasztalatai, eredményei a katona állo
mány ellátási színvonala és életkörülményei javulása 
tükrében 
1977. 1. sz. 87-96. 0. 
Harc- és gépjárművek tömeges feltöltésének megszer~ 
vezése és végrehajtása tábori körülmények köiött 
1977. 1. sz. 97-107. 0. 

A kisegítő gazdaságok gazdálkodási hatékonyságának 
növelése 
1977. 1. sz. 108-116. o. 

így szervezem a munkámat ... 
1977. 1. sz. 117-129. 0. 

A sorállomány élelemellátásának néhány új vonása a 
honi légvédelmi csapatoknál 
1977. 2. sz. 68-70. 0. 

A hivatásos állomány öltözködési kultúrája növelésé
nek néhány módszere és tapasztalatai a honi légvédel
mi csapatoknál 
1977. 2. sz. 71-73. 0. 

Az üzemanyag-gazdálkodás tervezésének új rendje és 
eredményei a honi légvédelmi csapatoknál 
1977. 2. sz. 74-76. o. 
A hadtápszolgálat és az elhelyezési szolgálat kapcsola
tának néhány új vonása a honi légvédelmi csapatoknál 
1977. 2. sz. 77-79. o. 
A közegészségügyi-járványügyi felügyelet tapasztalatai 
a honi légvédelmi csapatoknál 
1977. 2. sz. 80-83. 0. 
Üdültetés és pihentetés a honi légvédelmi csapatoknál 
1977. 2. sz. 84-85. 0. 

Az élelmiszertörvény végrehajtásából adódó állatorvosi 
feladatok és azok helyes értelmezése az MN-ben 
1977. 2. sz. 86-90. o. 
Gondolatok a „káló" bevezetéséről a ruházati szolgá
latban 
1977. 2. sz. 91-95. o. 
Nagytávolságon végrehajtott katonai vasúti csapat
szállítások tervezésének, szervezésének és végrehajtá
sának sajátosságai 
1977. 2. sz. 96-106. o. 
A nagytávolságra történő vasúti szállítás hadtápbizto
sítása 
1977. 2. sz. 107-115. o. 
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Fischer László alez. 

Zámbó B. Endre 
mk. alez. 

lmru József őrgy. 

Boros János 
mk. alez„ 
Fazekas Imre órgy. 

Soós László alez. 

Ivanovics Iván 
mk. szds., 
Ujvári Mihály szds. 

Skrabán László alez. 

Mórocz Lajos vőrgy ., 
Kapus Gyula ezds., 
Sáfár Bálint alez. 

Pálinkó Károly őrgy. 

MN Közlekedési 
Szolgálat Főnökség 
szerzői kollektívája 

Nagy Sándor 
mk. órgy. 

A sérült fegyverzet háborús csapatjavltásának problé
mái 
1977. 2 sz. 116-129. o. 

A vegyivédelmi anyagellátás néhány kérdésének elem
zése a békeidószakra 
1977. 2. sz. 130-135. o. 

A takarékos gazdálkodás jelentősége és feladatai 
1977. 3. sz. 55-59. o. 
Nagytömeg(l lőszer átadás-átvétele vasúti és gépkocsi
szállltási ágazatok találkozásánál létrehozott anyagát
adó helyen 
1977. 3. sz. 60-71. o. 

Fegyverzettechnikai biztosítás az ezred támadóharcá
ban 
1977. 3. sz. 72-77. o. 
A textiltisztító szolgáltatás helye és szerepe a Magyar 
Néphadseregben 
1977. 3. sz. 78-82. o. 
Szállítások megszervezése a központhadtápban 
1977. 3. sz. 83-88. o. 
A gazdálkodás helyzete és tapasztalatai, feladatok a 
hatékonyság javítására az MN 5232 csapatainál 
1977. 4. sz. 49-63. o. 

A PSZH-val felszerelt gépesített lövész alegységek 
üzemanyag-feltöltése harcban 
1977. 4. sz. 64-76. o. 

Kettős rendeltetésű közlekedési szaktechnikai eszkö
zök 
1977. 4. sz. 77-84. o. 
A haditechnikai eszközök javításának korszerűsítése 
1977. 4. sz. 85-98. o. 

Hadtápvezetés, rendszerszervezés és adatfeldolgozás 

Sáfár Bálint alez. 

Schopp Péter szds. 

Darvas Ferenc alez., 
Soó László kpa. 

Dr. Deák Péter 
alez. 

Dina István 
mk. hdgy., 
Kiss István 
mk. alhdgy. 

Dr. K. Tóth Lajos 
alez. 
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A hadtápvezetés megszervezésének követelményei, a 
hadtáp vezetési pontok rendszere, működésük rendje 
a harc alatti hadtál)vezetés időszakában 
1977. 1. sz. 130-142. o. 

Az ESZR-ek rendszerbeállításának és működésének 
tapasztalatai 
1977. 1. sz. 143-149. 0. 

Információs rendszer kialakítása a katonai közlekedé
si szerveknél 
1977. 2. sz. 136-144. 0. 

A fegyveres erők hadtápjának vezetéséről 
1977. 3. sz. 89-93. o. 
Az MNHF-ség elektronikus számítástechnikai eszközei, 
jelenlegi és távlati felhasználásuk 
1977. 3. sz. 94-98. o. 

A csapatgazdálkodás adatfeldolgor.ási és információ 
rendszerének korszenlsítése 
1977. 4. sz. 99-112. 0. 
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Külföldi folyóirats,emle 
(Fordítások) 

Magas hegyes körzetben alkalmazott légideszant egészségügyi biztosításának 
sajátosságai 
1977. 1. sz. 150-152. o. 
A helyzetértékelés komplex módszere - az ezred vezető orvos munkájának 
alapja az elhatározás meghozatalakor 
1977. 1. sz. 153-157. o. 
Hozzáértően irányltani a csapatgazdálkodást 
1977. 1. sz. 158-164. o. 
Fegyverbarátaink, a szovjet katonák is készülnek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójának megünneplésére (Szemelvények a „Til i Sznab
zsenyije" e. folyóirat különböző számaiból) 
1977. 2. sz. 145-150. o. 
Operatív és hatékony népi ellenőrzést 
1977. 2. sz. 151-156. o. 
Néhány gondolat a nyugatnémet dandár hadtápjának vezetéséről 
1977. 2. sz. 157-162. o. 
„Fegyverbaráta.ink, a szovjet katonák is készülnek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójának megünneplésére" e. cikksorozat annotált fordí
tásának folytatása 
1977. 3. sz. 99-108. o. 
önálló gépkocsiszállltó zászlóalj szakharcászati gyakorlata 
1977. 3. sz. 109-113. o. 
A NATO fegyveres erői üzemanyaggal való ellátásának egyes problémái 
1977. 3. sz. 114-120. o. 
„Fegyverbarátaink, a szovjet katonák is készülnek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójának megünneplésére" c. cikksorozat annotált fordí
tásainak folytatása 
1977. 4. sz. 113-123. o. 
Hadtáp a funkcióért vagy az anyagért 
1977. 4. sz. 124-128. o. 

Sierkes,tó bi,ottsági köilemény 

A ,,Hadtápblztosltás" 1976. évbeo megjelent számainak összesített tartalom
jegyzéke 
1977. 1. sz. 165-168. o. 
Publikációs tématerv a „Hadtápbiztosltás" e. kiadvány 1978. évi számaihoz 
1977. 4. sz. 1211--131. o. 
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