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Publikációs tématerv
a „Hadtápbiztosítás" e. kiadvány 1978. évi számaihoz
A hadtápbiztosítás szervezésével és végrehajtásával szemben támasztott
minőségileg magasabb szintű követelmények szükségessé tették a publikációs
tevékenység koordinálását, tervszerűbbé tételét és információs lehetőségeinek

jobb kihasználását.
Törekvésünk, hogy az MN Hadtáp Tudományos Tanács gondozásában
megjelenő kiadvány az eddigieknél nagyobb lehetőséget biztosítson a személyi
állomány elméleti továbbképzéséhez, a gyakorlati és módszertani tapasztalatok
átadásához, a fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő vitafórumok
kialakításához.
A Tudományos Tanács állásfoglalása alapján közzétesszük a szerkesztő
bizottság által megfogalmazott célkitűzéseket és az 1978. évre szerkesztésre
tervezett négy szám publikációs tématervét a következők szerint:
Célkitűzésünk: a kiadvány útján megfelelő elméleti és gyakorlati alapot
adni a soronkövetkező állami feladatok eredményesebb teljesítéséhez. Tudományos igényű cikkekkel biztosítani adott területekről és témákról a helyi tapasztalatok közreadását, feltárni a béke és háborús hadtápbiztosítással kapcsolatos
problémákat. Megfogalmazni a további teendőket, valamint aktív részesévé
válni az átszervezett tudományos és szakirodalmi információ rendszernek.

I. szám:
A hadtáp rendszergyakorlatok, csapat- és hadtáp-törr_svezetési gyakorlatok
alapvető tartalma és módszertani kérdései. A csapathadtápon belül végrehajtásra kerülő rendszergyakorlatok tervezési, szervezési, tartalmi és módszertani

kérdéseinek publikálása. Az egyes harcászati gyakorlatok hadtápbiztosításának
tapasztalatai, csapat- és seregtesthadtáp törzsvezetési gyakorlatok tartalmával,
módszerével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések összegezett tapasztalatainak feldolgozása, publikálása.
A hadtáp „M" szervezetek és a személyi állomány felkészítésének tartalmi
és módszertani kérdései. A különböző „M" szervezetek összekovácsolására irányuló gyakorlatok, kiképzési foglalkozások tervezésével, szervezésével és levezetésével kapcsolatos tapasztalatok elemzése, feldolgozása és közreadása.
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11. szám:
A közlekedési rendszergyakorlatok tartalmi és módszertani kérdései. A
közlekedési rendszergyakorlatokkal szemben támasztott követelmények, tervezési, szervezési tartalmi s módszertani kérdései. A gyakorlatok kidolgozásával,
levezetésével kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása, elemzése, közreadása.
A béke és háborús szállítási rendszer korszerűsítésének, az anyagmozgatás
fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az MN béke és háborús szállítási rendszerének, a rakodás-gépesítés (anyagmozgatás) aktuális problémáinak
feltárásával, fejlesztésének, korszerűsítésének elveivel, gyakorlati megoldására
vonatkozó javaslatok közreadása, valamint a közlekedési csapatok tevékenységével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések publikálása.
A fegyveres küzdelem hadtápbiztosítása fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Koalíciós összetételű csapatok harctevékenysége hadtápbiztosításának megszervezése és végrehajtásának tapasztalatai. Nagyvárosok ellen vívott
harc hadtápbiztosításának elvei és módszertani kérdéseinek feldolgozása, publikálása.
Ill. szám:

A katonai gazdálkodás, a hadtápgazdálkodás rendszerének elméleti és
gyakorlati kérdései. Az MN és MN hadtáp költségvetési tervezés, gazdálkodás,
a gazdaságirányítás rendszerével a csapatgazdálkodás és a szakanyag gazdálkodás, az ellátás, a szolgáltatás és a számvitel rendszerével kapcsolatos alapvető rendszabályok és módszertani eljárások. Az anyagi eszközök tárolásával,
a hadtáp tevékenységek terminológiájával, a felügyeleti és a belső ellenőrzés
végrehajtásával kapcsolatos elméleti, gyakorlati követelmények, célkitűzések és
megvalósításuk problémái, tapasztalatai. A csapatgazdálkodás hatékonyságának,
fejlesztésének, korszerűsítésének elvi kérdései, a személyi állományról történő
gondoskodás, ellátás, szolgáltatás helyzetének elemzése, a laktanyahadtáp, és
gazdálkodás tapasztalatainak feldolgozása és publikálása.
JV. szám:

A badtápbiztosítás tervezésének, szervezésének tartalmi és módszertani kérdései. A béke és háborús hadtápbiztosítás elméleti és gyakorlati problémáinak
vizsgálata, elemzése, fejlesztésének feladatai a különböző haderőnemek seregtesteinek hadműveleteiben, valamint a hadsereg és csapathadtáp tagozatokra
vonatkozóan.

A hadtáp/elkészítés korszerűsítésének, a bt. hadtáptiszt-, tiszthelyettesképzés fejlesztésének irányai és feladatai. A hadtápfelkészítés tapasztalatai,
problémái, fejlesztésével kapcsolatos feladatok feltárása, közreadása. A ht.
hadtáptiszt- és tiszthelyettesképzési rendszer fejlesztésének perspektívái, egyes
tagozatokra háruló feladatok végrehajtásának elvi és módszertani kérdéseinek
publikálása.
A hadtápvezetés rendszerének, módszerének fejlesztése. A béke és háborús
vezeté~ rendszerének elemzése, problémáinak feltárása, fejlesztésére vonatkozó
e1gondolások közreadása. A PK HTPH vezető és irányító tevékenységének
vizsgálata a szakági tervező munka összefüggései tükrében.
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A hadműveleti és központhadtáp vezetését szolgáló információrendszer és
annak alapját képező jelentési rend, valamint számítógépen kezelt adatbázis
létrehozásával kapcsolatos elgondolások, ajánlások közreadása. A tábori automatizált hadtápvezetési alrendszer (TAHVA) építésével összefüggő feladatok,
eljárások, továbbá az MNHF-ség béke vezetését szolgáló számítógépes adatbázis megteremtésével kapcsolatos feladatok publikálása.

A badtáptechnika javítási rendszerének kialakítása, gyakorlati megvalósításának módszerei. A hatáp szaktechnika javítási rendszerének kialakításával,
fejlesztésével, a csapatok szaktechnikai eszközeinek tárolásával karbantartásával,
hadihasználható állapotban való tartásával kapcsolatos tapasztalatok, a fejlesztésre vonatkozó elgondolások, módszertani ajánlások publikálása.
A kiadvány egyes számaiban a vonatkozó rovaton belül rendszeresen foglalkozunk a csapatok pártpolitikai szerveinek hadtáp felé irányuló tevékenységével, a hadtápcsapatok, -szervekben végzett politikai nevelő munka tartalmi
és módszertani kérdéseivel, valamint a hazai és nemzetközi munkásmozgalmi
cselekmények, évfordulók és más fontos események méltatásával.
Továbbra is fontos feladatnak tekintjük az olvasótábor széles körű tájékoztatását a baráti és nyugati katonai sajtóban megjelentetett szakcikkek teljes
terjedelmű, vagy kivonatolt (annotált) tartalmáról, a hazai katonai irodalomból
könyvszemle és más formában történő informálását.
Természetesen a publikációs tématervben nem szereplő más jellegű (egyes
fegyvernemi, szakszolgálati stb. kapcsolódó) témákban készített cikkeket is
örömmel fogadunk, hiszen kiadványunkban fórumot kívánunk biztosítani minden olyan anyag részére, amely közvetve, vagy közvetlenül az MN béke és
háborús hadtápbiztosítás fejlesztésére irányul.
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