
A „Hadtápbiztosítás" 1985. évben megjelent számáinak 
összesített tartalomjegyzéke 

Pártos János ezredes Csabai György őrgy. 
Török István őrgy. Szórádi Zoltán vőrgy. Grézló Imre ezredes Galambos János alez. Pártos János ezds. 
Szenes Zoltán őrgy. Szerkesztőségi cikk Szenes József alez. Kis Mihály őrgy. Dr. Kazinczy István nyá. alez. 

A hadtápbiztosítás elmélete A fronthadtápról 1985. 1. szám 3-12. oldal A szárazföldi csapatok · hadtápbiztosítása elméletében végbemenő változásokról - a hadügyi forradalom tükrében. 1985. 1. szám 13-20. oldal Gondolatok egy elméleti konferencia anyagának tanulmányozása során. 1985. 1. szám 21-29. oldal Az MN hadtáp fejlesztésének fő irányai. 1985. 2. sz. 3-10. oldal Az MN hadtápcsapatai és intézetei hadiállományra történő átállításának háborús csoportosítása felvételének és alkalmazásának elvei. 1985. 2. sz. 11-24. oldal A támadó hadműveletek során alkalmazásra kerülő hadműveleti manővercsoportok, portyázó osztagok, légi deszantok hadtápbiztosítá-sának, vezetésének elméleti és gyakorlati kérdései. 1985. 2. sz. 25-35. oldal Kockázat a hadászati készletképzésben. 1985. 2. sz. 36-39. oldal Racionalizálás, mint a tartalékok mobilitásának eszköze. 1985. 3. sz. 3-13. oldal Az ellenség felderítő-csapásmérő és túzkomplexumai alkalmazásának elvei, azok hatása a hadtáptönsek és csapatok élet· és működőképes· ségére. 1985. 3. sz. 14-23. oldal A szervezeti struktúra korszerűsítésének egyes kérdései a fegyverzeti és technikai szolgálat kiszolgálási-javítási szférájában. 1985. 3. sz. 24-30. oldal Dr. Lapos Mihály vőrgy. A gazdálkodásról -:----.....� JW, _4. _!Z. 3-=9· oldal_ -�-- ------- ' 1 / Szenes Z�fti.n-orgy.---� A hadászati készl�tek széttelepítése. / -� 1985. 4. sz. 10-21. oldal __ _ _______ - -� Csabai György �áni'erikai-és�ét ( szárazföldi csapatokhoz tartozó) zászlóaljak és dandárok hadtápja struktúrájának átalakításáról. 
Kovács Károly alez. 
Szenes Zoltán őrgy. 

1985. 4. sz. 22-24. oldal 
Politikai munka a hadtápban Az ifjúságpolitika megvalósulásának helyzete a központhadtápban. 1985. 3. sz. 31-36. oldal 

Harckészültség és hadtápkiképzés A .DRA V A-85" téli harcászati gyakorlat hadtápbiztosítása - egy kutató szemével. 1985. 1. sz. 30-37. oldal 137 



Varga Imre alez. 
Szauter Lajos őrgy. 
Skrabán László ezds. Skrabán László ezds. 
Eőri Tibor ezds. 

A hadsereg második lépcső gépesített lövészhadosztály ütközetbe vetése hadtápbiztosításának megtervezése és megszervezése a párhuzamos munkamódszer alkalmazásával, erdős-hegyes terepen tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között, télen. 1985. 1. sz. 38-46. oldal A hadtápbiztosítás fejlődésének fontosabb tanulságai a Nagy Honvédő Háború éveiben. 1985. 1. sz. 47-54. oldal A portyázó osztag harca hadtápbiztosításáról. 1985. 1. sz. 55-59. oldal A NATO európai, az USA Közel-keleti, valamint az osztrák haderő utóbbi években végrehajtott gyakorlatainak főbb hadtáp tapasztalatairól. 1985. 2. sz. 40-48. oldal A .DUNA-85" gyakorlat hadtápbiztosításának tapasztalatai. 1985. 3. sz. 37-47. oldal Dr. Villányi Ferenc o. alez. Az .ORION-85" egészségügyi rendszergyakorlat főbb tapasztalatai. 1985. 3. sz. 48-55. oldal�. 
_ __....... - �---.. ,,....,.. _.,_ .... -• .._. ..... _,...,_-· ·· -· ·�-- ,�- s Sáfár Bálint ezds. A "TRANZIT-85" közlekedési rendszergyakorlat tapasztalatai. Szűcs László alez. ' J9.fil. 3,___g. 56-61. oldal 

----� ...... -... - ......... � Zc1A , .. 10'""'. ....., · Hakodi Zoltán alez. A csapatok hadtápbiztos1tásánák feladatairól. Csabai György őrgy. 
Skrabán László ezds. Estók Sándor őrgy. Berár Dénes alez. 
Sohár Elemér őrgy. 
Varga Imre alez. 
Ágoston István szds. Kis Mihály őrgy. 
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1985. 3. sz. 62-67. oldal A harckocsi hadseregek anyagi biztosításának tapasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban. 1985. 3. sz. 68-74. oldal HM CS-ként alkalmazott HK HO hadtápbiztosítása megtervezésének, megszervezésének és végrehajtásának sajátosságai. 1985. 4. sz. 25-34. oldal Az ellenség {páncéltörő eszközökkel, műszaki zárakkal) megerősített, előkészített védelme áttörésében, csapásmérő komplexumok felszámolásában részt vevő gl. ho. hadtápbiztosításának sajátosságai. 1985. 4. sz. 34-45. oldal A hadtápalegységek élet és működőképessége megőrzésének lehetséges módjai az ellenség nagypontosságú fegyverrendszereinek alkalmazása viszonyai között. 1985. 4. sz. 46-50. oldal A hadosztály-hadtápegységek és -alegységek életképessége megőrzése, töpfe.-k, és az ellenség nagypontosságú fegyverrendszereinek alkalmazása viszonyai között. A következmények felszámolása érdekében végrehajtott manőverek módjai. 1985. 4. sz. 51-56. oldal A hadsereg mélységében elhelyezkedő hadtápcsapatok védelme. 1985. 4. sz. 57-60. oldal A mélységben elhelyezkedő ( második lépcső), illetve tartalék (gi. hk.) hadosztály hadtápjának védelme, működőképessége megóvásának módjai az ellenség behatásaival szemben. 1985. 4. sz. 61-66. oldal 



Kovács István szds. 

Ledényi Béla szds. 

A mélységben elhelyezkedő ( második lépcső), illetve tartalék (gl. hk.) ezred hadtápjának védelme, működőképessége megóvásának módja az ellenség behatásaival szemben. 1985. 4. sz. 67-73. oldal A csapatgazdálkodás elmélete, ellátás, gazdálkodás, katonai közlekedés Az üzemartyagok frissítésének végrehajtása a csapatoknál. 1985. 1. sz. 60-63. oldal Dr. Sarkadi László o. szds. A korszerű táplálkozás és diétás étkeztetés helyzete és feladatai a Magyar Néphadseregben. 1985. 1. sz. 64-71. oldal Magyar János mk. szds. Konténeres szállítás. 1985. 1. sz. 72-78. oldal [�A�·ellátóköi'po�tok (középirányító szervek) központi raktárak, házi-kollektívája sok helye, szerepe és feladatai a gazdálkodás eredményességében. ·---" · - ·  . 1J85. 2. sz. 4?-57. oldal Dr. Lapos Mihály vőrgy. Néhány gondolat a végrehajtott ellenőrzések kapcsán. 1985. 2. sz. 58-61. oldal Dr. Dobó Ferenc alez. A szállítások megszervezése végrehajtásának néhány kérdése a koalíciós haditevékenységek esetén. Magyar János mk. szds. Dr. Sarkadi László o. szds. 
1985. 2. sz. 62-67. oldal Légpárnás anyagmozgatás lehetőségei az MN-ben. 1985. 2. sz. 68-72. oldal A diéta szerepe a magas vérnyomás kezelésében. 1985. 3. sz. 75-80. oldal Dr. Hangay Géza gy. őrgy. Egészségügyi anyagellátás rendszere békében. Mészáros Péter gy. szds. 1985. 3. sz. 81-84. oldal Szúcs László alez. A szállítások gazdaságosságának fokozása konténeres szállítások teljes körű bevezetésével. 1985. 3. sz. 85-88. oldal [ D;.�r;��-;:i�-:---- A� anyagi eszközszállítások meg;;�rvezésének célszerű módszerei 0

l --- _ haditevékenységek esetén. ·-. · · 1285. 3. sz. 89-93. oldal Zsidákovits Nándor alez. A népgazdasági termékvezettk és a tábori csővezeték együttes alkal· Lantos Imre mk. szds. mazása a fegyveres erők üzemanyag-ellátása érdekében. 1985. 3. sz. 94-97. oldal Mészáros Gyula mk. alez. Az MN egészségügyi szolgálatának új tábori egészségügyi technikai eszközei. Semperger Imre szds. 
Komondi Márton őrgy. 

1985. 3. sz. 98-100. oldal A textiltisztítás, mint a szükségletek kielégítésének egyik forrása had· műveleti tevékenységben. 1985. 3. sz. 101-109. oldal A 82.M. kimenőruhával és ruházati alapfelszereléssel való ellátás tapasztalatai seregtesteknél. 1985. 4. sz. 74-79. oldal 139 



Kakuk Sándor alez. Az üzemanyag-szükséglet tervezés folyamata, rendszere, takarékossági intézkedések jelentősége az építéskivitelezési katonai szervezeteknél. 1985. 4. sz. 80-83. oldal Mészáros Gyula mk. alez. A tábori egészségügyi technikai eszközök mobil karbantartó-javító műhelyei. 1985. 4. sz. 84-89. oldal Hádi�tak jellemzése hadműveletben és harcban, azok igénybevételének néhány elvi kérdései, kiemelten a csapathadtáp tagozatban. 1985. 4. sz. 90-97. oldal Tájékoztató a Magyar Néphadsereg Hadtáp Tudományos Tanácsának ünnepi iiléséról Szórádi Zoltán vőrgy. Hazánk 40 éve a Varsói Szerződés a béke és szocializmus biztos támasza. 1985. 1. sz. 97-83. oldal Dr. Lapos Mihály vőrgy. A hadügyben végbemenő forradalom hatása a csapatok hadtápbiztosítására. 1985. 1. sz. 84-92. oldal Forgács András ezds. A párt vezető szerepének érvényesülése és tevékenysége a hadtápszolgálat fejlesztésében. 1985. 1. sz. 93-98. oldal V. Mirgorodszkij vőrgy. Szoros együttműködésben internacionalista feladatunk teljesítéséért. 1985. 1. sz. 99-100. oldal Kapus Gyula vőrgy. Az 5. Hadsereg hadtápszolgálata 24 éves eredményei, további tennivalóink. 1985. 1. sz. 101-105. oldal Rehó László ezds. A Honi Légvédelmi és Repülő alakulatok hadtápszolgálatának fejlődése, együttműködése a DHDSCS légiereje hadtápszolgálatával. 1985. 1. sz. 106-109. oldal Pálinkó Károly ezds. A 3. hadtest hadtápszolgálat fejlődése, további tennivalói. 1985. 1. sz. 110-112. oldal Sántha Imre ezds. Az MN Hátországvédelem hadtápszolgálata fejlődése, helyzete. 1985. 1. sz. 113-117. oldal Prakter József ezds. A polgári védelem hadtápszolgálatának fejlődése. 1985. 1. sz. 118-120. oldal Dr. Dobó Ferenc alez. A katonai közlekedési szolgálat fejlődése, munkája, a fejlesztés főbb irányai. Dr. Hideg János o. vőrgy. Dr. Horváth István o. ezds. Ettig Antal ezds. 
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1985. 1. sz. 121-124. oldal Az MN egészségügyi szolgálat 1980-1985 között végzett tudományos kutatói tevékenységének fontosabb eredményei. 1985. 1. sz. 125-127. oldal A katona-egészségügyi ·szolgálat fejlődése és fejlesztésének fő irányai. 1985. 1. sz. 128-132. oldal Az üzemanyag-szolgálat szakanyagfejlesztési tevékenysége, az MN megalakulásától napjainkig. 1985. 1. sz. 133-135. oldal 

J 

• 



Dr. Makra Ernő mk. alez. Az MN üzemanyag-szolgálat fejlődése, helyzete. 1985. 1. sz. 136-140. oldal Pály István ézds. Nátrán György ezds. 
Csabai György őrgy. 
P. ]. Altunyin ezds. Kovács Károly alez. Juhász István r. fhdgy. 

Az élelmezési szolgálat fejlődése, helyzete. 1985. 1. sz. 141-142. oldal Az MN ruházati szolgálat fejlődése, helyzete. 1985. 1. sz. 143-148. oldal Hasznos tapasztalatok Egy külföldi tanulmányút néhány tapasztalata. 1985. 2. sz. 73-77. oldal Nap mint nap gondoskodjunk a harcosok életkörülményéról. 1985. 3. sz. 110-119. oldal Fegyelmi tanulságok megállapításokkal. 1985. 4. sz. 98-105. oldal A gépjárművek környezetszennyező hatásának mérése a jövőben. 1985. 4. sz. 106-110. oldal A Magyar Néphadsereg hadtápszolgálati ágairól ( Az MN Egészségügyi Szolgálata) Dr. Hideg János o. vőrgy. Dr. Hajdú Béla o. vőrgy. Dr. Fekete István o. alez. 
Előszó. 1985. 2. sz. 78. oldal Gyógyító-megelőző ellátás, szűrés az MN-ben. 79. oldal Dr. Horváth István Az MN csapatai és intézetei háborús tevékenysége egészségügyi bizto-o. ezds. sításának rendje. 84. oldal Dr. Villányi Ferenc o. alez. Dr. László Imre o. őrgy. Dr. Nagy Dénes gy. alez. Az egészségügyi anyagellátás szervezése és tervezése békében és hábo

Keserű György gy. alez. rúban. 90. oldal Dr. Hangay Géza gy. őrgy. Dr. Birkás János o. ezds. A szakmai képzés és továbbképzés helyzete az MN egészségügyi szolDr. Villányi Ferenc o. alez. gálatában. 94. oldal Dr. László Imre o. őrgy. Dr. Svéd László o. alez. A csapategészségügyi szolgálat helye és szerepe a katonai egészségügyi ellátásban. 100. oldal Dr. Novák János o. ezds. A katonaorvosi kutatómunka sajátosságai, eredményei és felDr. Gelencsér Ferenc adatai. 103. oldal o. alez. Dr. Rékai Miklós o. órgy. Dr. Törő István o. ezds. Dr. Wittek László o. ezds. Dr. Farkas József o. ezds. Prof. dr. Magyar István o. ezds. 
A Hátországi Egészségügyi Alakulatok Parancsnokságának rendeltetése és feladatai háborúban 107. oldal Orvos-szakmai követelmények vezető katonai kórház tervezéséhez. 109. oldal A Mentálhigiéniás szolgálat kialakítása, feladata és jelentősége. 113. oldal 141 



Dr. Horváth István A sorállomány egészséges életmódra neveléséről. 118. oldal Dr. Svéd László o. alez. Dr. Tarrósy István o. szds. A közegészségügyi-járványügy szerepe a hadtápbiztosítás-120. oldál Dr. Németh András ban. o. szds. Dr. Sepsey Szabolcs o. ezds. Dr. Miskey Sándor o. ezds. 
MN Pénzügyi Szolgálatfőnökség baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 

V. Alesinszkij mk. alez. A. I. Pozsarov I. o. kapitány V. Anhipov vezds. V. P. Petrov vőrgy. I. Sz. Kapt1sin ezds. V. Rjabuhin vőrgy. 
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A felülvizsgálati munka korszerűsítése. 123. oldal Speciális fegyvernemi egészségügyi biztosítási kérdések. 128. oldal Munkavédelmi Kó'zlemények 
1. Tájékoztató a laktanyán belüli gépjármü-balesetékről. 2. Tájékoztató a bevonult sorállományú katonák audiometriás szűrő-vizsgálatának tapasztalatairól. 3. Ismertetjük új filmünket. 1985. 1. sz. 149-153. oldal 
1. Összefoglaló jelentések a néphadsereg polgári alkalmazottainak 1984. évi baleseti helyzetéről. 2. Tájékoztató a baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízottak középfokú szaktanfolyami képzéséről. 3. Ismertető a baleset-megelőzés céljából kiadott tájékoztatókról. 1985. 2. sz. 130-141. oldal 1. Középfokú munkavédelmi szakképesítő tanfolyam a néphadseregba.. , 2. Tájékoztató a gépjárműjavítás és karbantartás közben történt égési balesetekről. 3. Tájékoztató oktatási segédletről. 1985. 3. sz. 120-124. oldal 
1. Tájékoztató a zajvédő fültok néphadseregi alkalmazásához. 2. Segédlet a sorállományú katonák munkavédelmi oktatásához (folytatás). 1985. 4. sz. 111-113. oldal Folyóiratszemle A csapathadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme 1985. 1. sz. 154-158. oldal Hadigazdasági képzés és nevelés, mint a tisztek szakképzésének alkotó része 1985. 1. sz. 159-166. oldal Hegyes terep viszonyai között 1985. 2. sz. 143-144. oldal A gépkocsi-szállítási ágazat a csapatok harc alatti biztosításában 1985. 3. sz. 126-129. oldal A csapatok tábori vízellátása 1985. 3. sz. 130-133. oldal 



Je. Gradobojnov vőrgy. V. Gromov ezds. Sz. K. Kurkotkin N. Kozlov vőrgy. 

Szerkesztőségi cikk 
E. Ligacsov: Nemes Dezső: 
T estvérpártokról: 

A hadtáptisztek gazdasági felkészítése 1985. 3. sz. 134-137. oldal Az ország gazdasága és fegyveres erők hadtápja a háború éveiben 1986. 4. sz. 114-122. oldal A hadtáp életképessége 1986. 4. sz. 123-127. oldal 
Tájékoztató közlemények Könyvszemle - új könyvek 1985. 1. sz. 167. oldal Könyvszemle - új könyvek 1985. 2. sz. 146. oldal Könyvszemle - új könyvek 1985. 3. sz. 138. oldal 

H.adtáptórténet A hadtápgazdálkodás helyzete és fejlődése az 1944-1948-as években 1985. 4. sz. 128. oldal 
Lapszemle - Könyvszemle Tanácskozás a párttal, a néppel (Kommuniszt) 1985. 4. sz. 141-149. oldal Kun Béla politikai élerútjáról Kossuth Könyvkiadó, 1985. 1985. 4. sz. 150-152. oldal Az SZKP szervezeti szabályzatának módosításáról (Pártélet, 86/1. sz.) 1985. 4. sz. 153. oldal 
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