A Szerkesztő Bizottság közleménye

A „Hadtápbiztosítás" című folyóirat tudományos színvonalának további emelése, szervezettebb szerkesztése és pontos, időszakos megjelentetése érdekében elkészült az 1973. évben megjelentetésre tervezett folyóiratszámok tématerve. Felkérjük olvasó-író táborunkat, szakíróinkat, tanulmányozzák át az alábbiakban közzétett tervet és a kiválasztott témakörökre vonatkozó szerzői igényeiket 1973. évi március 20-ig küldjék be
a Szerkesztő Bizottság címére. (MNHF TÖ. Kik. 0. Budapest V., Pálffy
György utca 7-11.)
A beküldött szerzői igények figyelembevételével kerülnek kiadásra a
cikkek megírására vonatkozó megbízások (felkérések) a „Terv" ,,I. Altalános célkitűzések" 7. pontja szerint.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szekresztő Bizottság a továbbiakban is minden „Hadtápbiztosítás" számban helyet biztosít a téma „Terv"től eltérő aktuális cikk, tanulmány, értekezés stb. számára. Ezért ezután
is minden korszerű szakirodahni alkotás megbízás (felkérés) nélkül is
számot tarthat a megjelentetésre.
A cikkek megírásával és beküldésével kapcsolatos általános tudnivalókat, követelményeket a „Hadtápbiztosítás" 1969. évi 1. számának 120122. oldalán leírt tájékoztató tartalmazza.
A Szerkesztő Bizottság továbbra is számít a nagyszámú, igen eredményes irodalmi munkát végző eddigi szakírók és az ezután szakirodalmi
tevékenységet kifejteni szándékozó olvasók erőteljes támogatására.

TERV
a „Hadtápbiztosítás" 1973. évi számainak
kiadására.
I. Altalános célkitűzések:
1. Az egyes számok az eddigieknél tervszerűbb és minőségileg jobb
tájékoztatást nyújtsanak az olvasóknak a hadtápbiztosítás egyes terűletein
folyó munkáról.
Ennek érdekében:
- magyarázzák és értelmezzék a központi és helyi (seregtest, magasabbegység, egység, intézet) célkitűzéseket, feladatokat és azok megoldásának módjait;
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- tárják fel a különböző tevékenységek során szerzett tapasztalatokat.
2. A „Hadtápbiztosítás" nyújtson az eddigieknél fokozottabb segítséget - elsősorban elvi cikkek és a lap hasábjain indított vitafórum útján
- elvi kérdések egységes értelmezéséhez és a hadtáptisztek elméleti ismereteinek bővítéséhez.
3. A szerzők és a rovatok számának bővítésével segítse elő a hadtáptisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak irodalmi tevékenységének
fokozottabb kibontakozását és érdekeltségének fokozását az egyes kiadványok tanulmányozásában.
4. Rövid tájékoztató közlemények formájában nyújtson áttekintést a
külföldi, elsősorban a ..szocialista hadseregek hadtáp folyóiratainak a hazai olvasóknál érdeklődésre számot tartó cikkeiről, hadtáp szakkönyvekről.
5. A kiadvány hasábjain közöljék a tisztek, katonák hadtáppal kapcsolatos kérdéseikre vonatkozó válaszokat.
6. Minden következő számban lehetővé kell tenni az olvasók részére,
hegy a megelőző számokban közölt cikkekre vonatkozó észrevételeiket
kifejthessék.
7. A terv alapján a cikkek megírására vonatkozó megbízásokat (felkéréseket) 2 hónappal a kiadást megelőzően kiadjuk.
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II. Az egyes számok felépítése és témakövetelményei

~1

Rovatok
megnevezése

1. I A hadtápbiztosítás

elmélete

1. szám „T''

2. szám „Szht."

A htp. működőképes
ségének helyreállítá-

Zászlóalj osztály hadlápbiztosítása harcban, különböző körülmények között.

sa az ellenség töpfeel mért csapásait követően.

2. 1 HKSZ és HTP kiképzés

-0

3. szám

. T"

4. szám ,,T"

Az új típusú htp. alegységek alkalmazásának, működésének
elvi kérdései.
- 1 összefog!. tanulmány,

-

általános elvek

(bevez. tanulm.)
a probléma htp. ta-

-

-

1 ref. a gl. e. ellátó szd. - ról,

gozatonkénti kérdései.
a) gl. e. htp.
b) rep. e. htp.
e) gl. ho. htp.

-

1 ref. a gl. e. ellátó szd.-ról,

-

1 ref. a gl. ho. ellátó z.-róL

L Az új HKSZ Ut.
végrehajtásának tapasztalatai (1 cikk)
2. A csap. htp.-ok téli
kik. tapasztalatai. (1
cikk)

1. A htp. kik. új normatívái. (1 cikk)
2. Javítsuk a htp. t.
ti.-ek és tanf. hallg.
csapatgyak.-át.
(1

cikk)

1. Az elmúlt kik.
szak tervezési
pasztalatairól.
(1 cikk)

idő

ta-

A htp. szolg. előtt álló feladatok 1974-ben
és az 1973. évi munka főbb tapasztalatai.
feladatokra vonatkozóan interjú
az MNHF elvtárs~
sal,
- az 1973. évi htp. és
csap. gyak.-ok főbb
tapasztalatai.
a) Közp. htp. gyak.
b) HDS gyak.-ok
e) HLÉI-IDS gyak.
d) Hadtest gyakorlatok
e) Hátországvéd.-i
pság, gyakorlatok

-

a

1. A ht. htp. tts.-i képzés új követelményi

rendszere. (1 cikk)
2. A táb. HTPF-ség
kiképzési bázisa.
(1 cikk)
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megnevezése
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3, A csap, htp. alegy-

4. szám „T"

2. Új követelmények
a HLÉHDS csap, htp.
alegységeinek kiképzésében. (1. cikk.)

ségek táb. kik. megszervezése és főbb
módsz. kérdései
(L cikk,)
4. Hogyan használják
fel a csap. htp. ti.-ek
a gazd.-i munkát a
htp. katonák szakkiképzésére. (Tapasztalat, beszámoló), 1-2
rövid közlemény kijelölt csap. htp. tisztektől,
1

1

- - - - é - - , -- - - ,

3. ! Csapatgazd. elméle_te, ellátás, ga~:dalkodás, kat. kozl.

! 1.

Az új csap. számvi-11. A csap. gazd. közteli r~ndsze! tapaszgazdasági kérdései
talatai. (1 cikk)
1. , összefog!. tanul2. Szolg. ágak aktuámany,
lis kérdései.
' - 1-2 részkérdés el-

1-

(2-3 ciKK.l

-

vi kifejtéséhez
polg. szakértő felkérése. 1-2 közl.
2-3 cikk a htp. ti.ek közg. munká-

ban

szerzett

pasztalatairól.

ta-

1. A csap. gazd. ellenőrzése.

-

egy elvi cikk,
2-3 tapasztalati
közl. a htp. ti.-ek részéről.

2. A szolg. ágak aktuális kérdései.

L Az ellátó központok az MN htp. ellátási-gazdasági rendszerében.
2, Alt. elvi cikk, ellátó központonként
1-1 rövid közl. {6 db.)

~1

Rovatok
megnevezése

2. szám „Szht."

1. szám „T"

4. szám "T"

3. szám „T"

2. A ga:1.d. seregtest
és csapatszintű terv
tapasztalataiból.
- 1 közi. a HDS-től.
- 1 közi. a HLÉHDS-·
tői.

- 1 közi. a HA VP-tól.
3. A kom. közp. rendeltetése és munkájának ált. elvei.
(l. cikk.)
4. A szolg. ágak aktuális kérdései.
·
(2-:l cikk.)
I _ _ _ _ _ __

1

4. ! HTP technika

1~
1

5. ; HTP vezetés
H

0

"'

1. Rakodógépek és ra- , A hadtáptechnikai ·eszközök üzemeltetésének és igénybevételének fel-

kodó eszk. alkalma- i adatai, az igénybevétel megszervezése tábori viszonyok között.
zásának
szervezése \' ___ ,_,. ____ . __ ·---------·táb. viszonyok között.
(l cikk)
; 2. A szolg. ágak
:
techn.-i jellegű köz- !
Jeményei. (2-3 közi.)

1. Kis- és középgépek
alkalmazása a csap.ok htp. bizt. megter~
vezésében. (1 cikk)

üza. techn.-i eszkö-1- élm. techn.-i eszzök

közök

(1-2 közi.)

(1-2 közi.)

-

eü. techn.-i eszk{.\..
zök
(1-2 közi.)

------~------,----------~----------

1. A vezetés automa-

tizálásának hatása és
követelményei a htp.
törzsek munkájában.
(1 cikk)

A honosított elektronikus htp. programok jellemzése és bemutatása.
1 közlemény

[ 1 közlemény

-... ~1
0

Rovatok
megnevezése

1. szám „T"

2. szám „Szht."

3. szám „T"

4. szám „T"
-·----~~

2. A kis- és középgépeken végz :!tt tervező

A hadtápveze,té<; t:ci.pasztalatai a levezet ett
csapatgyakoriatok alapján.

munka csap. ta-

pasztalatai.

(1-2 közi.)
1

6.

1

1 közlemény

f

1 közlemé~

------

A tanintézetek életéből

11.

A t. htp tisztkép-11. Ht. htp. tiszthelyetköv,etelményi
tesképzés új köverendszere. l cikk)
telményei. (1 cikk)
2. Tapasztal. tok a
2. A htp. hallg. tábori
tanintézeti ,alig.
kiképzése ZMKMF-án
csap. gyako rlatából.
(1 cikk)
(1-2 közi.)
3. A ZMKA új vezezés új

tési tanterme.
(1 cikk)

k a
ZMKA kik. programjában. (1 e: kk)

1. ,,így élnek a tanin-

tézetek htp. hallgatói : Színes, rövid riportközlemények a
htp. hallg. életéből,
napi munkájáról.
- 1 közi. a ZMKMFró!,
- 1 közi. a tts. hallgatókról,
- 1 közl. a t. ti.-i
hallgatókról.

1. Módosítás

1
1

7.1 HTP tts.-ek fóruma

i

,,így te rvezem a
munkámat
(Riport
egy tts.-sel 1
2. A tts.-ek szerepe a
htp. alegy,ségek tábori kik.-b :m.
(1 cikk)
1.

1. 1-2 élenjáró tts.
népszerűsítése,

munkájának bemutatása.
(2 közi.)

1 1.

Beszámoló az elmúlt években végzett
ht. tts.-ek tanácskozásáról.
1

1

1

~1
8.

Rovatok
megnevezése

1. szám „T"

2. szám „Szht."'

'
Külföldi folyóirat-

szemle

3. szám „T"
1

4. szám „T"
1

Rövid tájékoztató közlemények a baráti és külföldi hadseregek hadtápfolyóiratainak cikkeiből.

(Altalában számonként 5-7 oldal terjedelemben.)

9. Vitafórum,
mények

közte-

1. Az olvasók hozzászólásai a megelőző számok cikkeihez.

2. Rövid válaszok a csapatoknál felmerülő általános problémákra.
3. Rövid hírek a hadtápszolgálat életéből. (Tanulmányutakról, tapasztalatcserékről, kiképzési összevonásokról, tisztek találkozóiról, jubileumi
megemlékezések stb.)
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