
A SZERKESZTŐ BlZOTTSAG KÖZLEMÉNYE 

· Folyó évben kezdjük meg a „Hadtápbiztosítás" című. folyóirat szer
kesztésének 7. évfolyamát. A múlt évi 4. számban tettük közzé először 

az új évben megjelenésre tervezett tématervet. Az elmúlt év taptiszta
lata bizonyította, hogy többek köi:Őtt az évi tématerv előre ismertetése 
nagyban. segítette folyóiratunk tudományos színvonalának további eme
lését. !gy a múlt évihez hasonló céllal ez évben is alább közöljük az 
1974. évi cikktervezetet, kérve munkatá.rsainkat, hogy a tervvel kapcso
latos szerzői igényeiket i974. március 20-ig küldjék be a -Szerkesztő Bi
zottság címére. 

Az idén is a beküldött szerzői igények figyelembevételével kerülnek 
kiadásra a cikkek megírására vonatkozó megbízások, illetve felkérések. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szerkesztő Bizottság a továbbiak
ban is minden „Hadtápbiztosítás" számban helyet biztosít a „tématerv"
től eltérő aktuális cikk, tanulmány, értekezés stb. számára. Ezért ezután 
is minden korsze1·ü szakirodalmi alkotás megbízás (felkérés) nélkül is 
számot tarthat a megjelentetésre. 

A cikkek megírásával és beküldésével kapcsolatos általános tudni
valókat, követelményeket a „Hadtápbiztosítás" 1969. évi 1. számának 

120-122. oldalán leírt ·tájékoztató tartalmazza. 
A Szerkesztő Bizottság továbbra is számít a nagyszámú, igen ered

ntényes irodalmi munkát végző eddigi szakírók és az ezután szakirodalmi 
tevékenységet kifejteni szándékozó olvasók erőteljes támogatására. 
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a „Hadtápbiztosítás" 1974. évi számaina1k kiadás,ra 

I. Altalános célkitűzések 

1. Az MNHF-ség belső kiadványaként negyedéven
ként megjelenő folyóirat eddig is eredményesen segí
tette a hadtápbiztosításban érintett tisztek és tiszthe
lyettesek elméleti informálását, nagyban hozzájárult a 
szakmai irodalmi tevékenység szélesebb körű lk.ihontako
zásához, a tapasztalatok és helyi kezdeményezések széles 
körű publikálásához. 

Az elmúlt évben - a folyóiratba - közzétett téma
terv az elvárásoknak megfelelően segítette az egyes szá
mok tervszerűbb és minőségileg jobb színvonalú össze
állítását, hatékonyabb tájékoztatást nyújtott az olvasók
nak a hadtápbiztosítás egyes területein folyó munkáról. 

2. A folyóirat színvonalának további emelése érdeké
ben 1974. évtől kezdve fokozottabb szerepet szánunk a 
személyi állomány nevelésének és a hadtápbiztosítás te
rületén szerzett tapasztalatdk szélesebb körű hasznosí
tásának. Ezért a folyóirat eddig meglevő rovatai kibőví
tésre kerülnek a „Politikai munka a hadtápszolgálat
ban" és "Polgári dolgozóink életéből" című rovatokkal. 
Ezzel lehetővé válik a hadtáp területén olyan fontos -
és ma még eléggé elhanyagolt - kérdések rendszeres 
napire:-idre tűzése, mint a politikai nevelő munka, és 
amelyek az MN-ben egyre nagyobb szerephez jutó pol-

gári dolgozók feladataival, munkájával, gondjaival kap
csolatosak. 

3. Mindezek mellett továbbra is fontos kérdésként ke
zeljük a központi és helyi célkitűzések helyes értelme
zését, magyarázatát, megoldásuk módjainak publikálását, 
a különböző elvi kérdések feletti viták kibontakoztatá
sát, a hadtáp tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalma
zottak érdekeltségének fokozását a különböző kiadvá
nyok tanulmányozásában. 

4. Tovább kívánunk lépni a rövid tájékoztató közle
mények formaljában nyújtott áttekintések közzétételében 
és következetesebben, szélesebbkörűen foglalkozni a kül
földi sza:klfolyóimtok olvasóink érdeklődésére számot
tartó cikkeinek propa11álásával, értékelésével, elemzésé
vel. 

5. Szeretnénk megvalósítani azt a korábbi elgondolást, 
hogy a kiadványban közöljük a sorállomány, a hivatá
sos és tartalékos állomány hadtáppal kapcsolatos kérdé
seit, problémáit. 

El a'karjllk érni, hollY a folyóirat „vitafórum" rovata 
- ténylegesen - betöltse szerepét, hogy az olvasók a 
megelőző számokban megjelent cikkekre vonatkozó el
lentétes, vagy egyetértő, megerősítő észrevételeiket is ki
fejtsék. 
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II. Az egyes számok felépítése és témakövetelményei 

Fsz. 

1. 

2. 

3. 

Rovatok 
megnevezése 

A hadtápbizto
sítás elmélete 

Politikai munka 
a hadtápszolgá
latban 

HKSZ és had
táp kiképzés 

I. szám 
,,T" 

II. szám 
,,SZH" 

III. szám 
T" ,, 

IV. szám 
,,T" 

A harctevékenységek hadtápbiztosításának korszerűsítésére vonatkozó kérdések értelmezése, kü
lönös figyelmet fordítva ezen belül az újtípusú hadtúp alegységek működési elveinek és mun
káik módszereinek, valamint az ezzel kapcsolatos tapasztalatok vizsgálatára és publikálására, 
a hadtápok élet- és működőképesség2 fenntartásának és fokozásának elvi és módszertani kér
déseire. 

A politikai nevelő munka helyével, szerepével és aktu:J.lis feladataival kapcsolatos elgondolások, 
tapasztalatok az MN béke és háborús hadtápbiztosításának tökéletesitése érdekében. 
(Számonként 2-3 cikk közlése a hadtápegységelmél, -alegységeknél és -intézeteknél végzendő po
litikai munkáról) 

A csapatok harctevékenysége hadtápbiztosítús:í.nak és a htp. alegység, egység harckészültségbe 
helyezésének, összekovácsoló kiképzésének elvi és módszertani követelményei. Ezzel kapcsolatos 
tapasztalatok általánosítása, ht. és tartalékos kúderképzés soronkövetkező feladatai, a csapaCmd
táp alegységek tábori kiképzésének hatékonysár;::lt növelő módszerek, a kil{épzés hatékonyságá
nak objektív mérési lehetőségei, valamint a korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazása a 
csapathadtápok és a tanintézetek kiképzésében. 
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4. 

5. 

Rovatok 1 
megnevezése . 

Csapatgaz:d. el
mélete, ellátús
~azdálkodús. ka-
1.onai közleke
dés 

IIadtápvezetés, 
rendszerszerve

zés és adatfel
dolgozás 

I. szám 
,,T" 

II. szám 
,,SZH" 

III. szám 
,,T" 

IV. szám 
,,T" 

A csapatgozdálkodússal és kiszolp;ábssa! kapc:_;olatos elméleti-gyakorlati kérdések és megoldási 
lehetősége]{ felve-tése. A 1ároláss:.il, bcruiví:~;'í.ssal. l:üknböú-5 szolgáltatásokkal, valamint a hadtáp 
8legységck működésével kapcsolatos prnbkm{ck H.:ladatcl~ t~rtclmezése, megoldása. A gazdálkodás
sal, szúllitú:=.:sal, tárobssal, építéssel és s:,:;,l;:(1lta1:'tsokkal kctpcsolatos hasznos tapasztalatok álta
lúnosítása. 

Munkavédelem a ha~H{:pszolgálatban --- s.-:ámonl,é;ü 1-2. cikk. 

A gazdálkodás vezeté
sének és az informú
ciók feldolgozásának 
helyzetéről 

Csapatgazdállrndás 
vezetésének hely-
zete 

Lyukkártyás r,épi 
adatfeldolgoz;_{s je
lenlegi helyzete és 
perspektívái a ht o. 
szclgálatban · 

Di:intésclőkészítés, ve
zetésgépesítés, a cs;1-
patgazdálkodás elmé
leti, gyakorlati kéi·dé
sei 

Korszerű döntéselő
készítő módszerek, 
kiképzési követel
mények és a htp. 
vezetésg2pesíté::., 
automatizálús soron 
levö fclaC:atai 
ÉpícésfeJügyclet az 
:i\'1N építési tevé
kenységében 

1 ' . 

1 

A had láp vezetés tar
talmi és módszertani 
kérdései, mechanikus 
és elektronikus adat
feldolgozás 

A htp. vezetés mód
szerei, fejlődésének 
ir{rnyai a7. elektro
nik1..1s számítógépek 
rendszerbe állítása 
e~etén 

A TH alapvető har
ci okmányai, veze
tésének rendje 

A h.:1dtúpvezetés kor
szei-űsítésével, végre
hajtásával, valamint 
az ügyvitelgépesítés 
fe.ilesztési lehetőségé
vel kapcsolatos kérdé
sek 

A htp. vezetési ok
mányok összehan
golt rendszere, az; 
okmányok helye és 
szerepe a htp. biz
tosítás tervezésében 
és vezetésében 
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Fsz. j 

6. 

Rovatok 
megnevezése 

Hadtáp technilca 

I. szám .. T " 
II. szám 
,,SZH" 

III. szám 
,,T" 

- Adatfeldolgozás - A hálótervezés al- - Seregtest hdm.-ek j 
szervezése és adat- kalmazásának le- üza. szükségletei-
feldolgozó komp- hetőségei a htp. ve- nek kidolgozása 
lexum a ho. zető szervek mun- elektronikus számí-
HVP-n kájában tógéppel 

- Hálódiagramok al- - Egység pk. helye és - Az ATE rendszer-
kalmazása az eoi- szerepe a htp. szolg. ·

1 
s;;:ervezés és az 

tési idő és költség gazdálkodási rend- 1 AHKSZ idó,;,_akú.-
optimalizálására szerében I ban folyó htJ.). gépi 

- Pk. és HTPH kap- feldolgczús jclenle-
csolata a gazd.-i ~i helyzete 
munkában - Tervező munka a 

csapat élm. szolgá
latban 
Kézi számológépek 
alkalmazása a htp. 
vezető szerveknél 

1. Hadtáp technikai \ 1. -·-------Hadtáp techn. esz
közök rendszerbe 
állításának prob-

1. Rakodási munkák 
eszközök felhaszná
lásának lehetőségei 

2. Hadtáp szolgálati 
ágak technikai jel
legű közleményei 

lémúi 
2. A harci-technika 

szervezése korszerű 
viszonyok kö;;~ött 

2. Vezetéste,c\1nik:.:i.i 
eszközök a htp. ve
zetés szolgúlatcí.ban 

IV. szám 
,,T" 

- A TH alakulatok 
híradásának meg
szervezése a táma
dó hdm. alatt 
Anyagkód-, norma
rendszerek és a htp. 
adatbank 
A SZAP-ok tevé
kenységének ta
pa~zt:ilatai, a fel
dolgozás kiterjesz
tésének lehetőségei 

1. Belső anya~mozga
tús korszerűsítése és 
lehetőségei az üza. 
raktárak1úl 

vasúli járműveken 
való rögzítésének 
módszerei 

3. A gőztermelö ther- 1 -
rnokonténer alkal- 1

1 

mazásának lehető
ségei az MN-ben 

H:1dtáptechnikai eszközök üzemeltetésének és 
igénybevételének feladatai, az igénybevétel 
megszervezése túbori viszonyok között 

4. A 200 literes acél
hordók belső kor
rózióvédelmének né
hány kérdése 

(1-2 cikk szolgó.lati áganként) 
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"' .. Rovatok 

megnevezése -1 -·~··-···--I. szám II. szám 
,,SZH" ,,T" 

III. szám 
,,T" 

IV. szám 
T" 

" 
7. 

8. 

A tanintézetek 
életéből 

Hadtáp tiszthe
lyettesek fóru
ma 

Számonként 2-3 közlemény a ZMKA, ZMKlVIF, az MN THF-ség állományába tartozó hivatásos 
és tartalékos hadtáp hallgatók elméleti és gyakorlati kiképzésével, életkörülményeivel, napi -
tanulmányi, kulturális és sport- - tevékenységével kapcsolatos kérdésekről 

·----T 
1. ,,Így tervezem a 1 1. 

1 2. 

munkúmat" (Riport ' 
e~y csapathadbp 1

1 

tts.-sel) 2. 
A tts.-ek szerepe a 

1 

htp. alegységek há-
borús felkészítésé
ben 

tlenjáró h1.p. alegy
ség;parancsnokok 
népszerűsítése 
Raktúrrend és kar
bantartás a csapat- i 
hadtáp raktúrakban 

1. új állományará-
nyok megvalósulá
sának hatása a htp. 
tts.-i állomúny to
vábbképzésére 

2. tlelmezési ellátó raj 
szakharcó.szati 
komplex foglalko
zása levezetésének 
bevált módszere al
egységemnél 

1. Beszámoló az 1973. 
évben végzett ht. 
htp. tts.-ekkel foly
tatott beszélgetések
ről 

2. űza. és egyéb anyag
ellátó raj szakhar
cászati komplex fog
lalkozása levezeté
sének bevált mód
szere alegységemnél 

--~~--·-··-·----·------· - --~----------

9. 

10. 

11. 

Polgári dolgozó
ink életéből 

Külföldi folyó
iratszemle 

Vitafórum, köz
lemények 

A várható közlemények 
száilla, összesen: 

Számonként 1-2 cikk a:,,: MN ú.i :.llományarányok folyamatos kialakítása következtében egyre 
nagyobb és felelősségteljesebb szerephez jutó polgári dolgozók felkészítésével, kötelmeivel, napi 
munkújával, életével, és életkörülményeik alakulásáYal kapcsolatos kérdésekről 

-----------------------·--- ·-· ---···--···--·· 

Rövid tájékoztató közlemények a baráti és külföldi h1dsere~ek hadtáp folyóiratainak aktuális 
cikkeiből, újonnan megjelent szab)lyzataikból. szakutasításaikból, s7..ak- és tankönyveikből 

-·------· 

1. Az olvasók ho:,,:z;iszólásai a mq;előző :;zámok cikkeihez 
2. Rövid válaszok a csapatoknál fclmeJ:ülő áltaiános p~·oblémákra 
3. Rövid hírek a lw.dtápsmlgálat életéből (tanulmányutakról, tapasztalatcserékről, kiképzési ösz

szevonásokról, tisztek találkozóieól, jubileumi megemlékezések stb.) 
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