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SZEBKESZTÖ BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY 

Publikációs tématerv 
a „Hadtápbiztosítás" e. kiadvány 1979. évi számaihoz 

A „HADTAPBIZTOSfTAS" útján történő szakmai publikációs tevékeny
ség koordinálásával, tervszerűbbé tételével, az információs lehetőségek jobb ki,
használásával eredményeket értünk el az író-, olvasótábor elméleti és gyakorlati 
ismereteinek bővítésében. A publikációs anyagok szélesebb témaköröket öleltek 
fel, a szolgálat alapvető fejlesztési célkitűz~sei és a feladatok a lehetőségek 
szerint orientáltabban kerültek megfogalmazásra, közreadásra. A szélesedő szak
írói tábor, a hadtápbiztosításban érintett más szolgálati ágak és fegyvernemek 
az eddigieknél nagyobb számban megjelentetett cikkei, szaklapunk tekintélyé
nek ,növekedését és további rendszeres megjelentetésének igényét bizonyítják. 

Publikációs munkánk további fejlődése érdekében törekvésünk az, hogy 
lapunk hasábjain kellő előrelátással, a tapasztalatok általánositásán túl, szolgá
latunk előtt álló egyes fő feladatok megoldásához hasznos szakirodalmat is 
biztosítsunk. Nagyobb hatásfokkal szeretnénk kimunkálni a hadtáp elmélet ál
talános és részletkérdéseit, hogy megalapozottabban tudjunk foglalkozni a had
tápbiztosítás gyakorlatával. 

Elmúlt évi gyakorlatunkat követve kísérletképpen számonként néhány fő 

témát és az azokk.al kapcsolatos véleményeket kívánjuk feldolgozni, közreadni. 

Jövő évben negyedévenként megjelenő számainkban a következő témac-so
portokhoz kapcsolódó cikkeket tervezzük publikálni: 

Az anyagi-, technikai és egészségügyi biztosításban részt vevő szervezetek 
közötti együttműködés fejlesztésének irányai és módszerei a csapatok harcte
vékenységében. 

Az MN hadtáp „M" és HKSZ-e korszerűsítését szolgáló rendszerek, mód
szerek. A Központ és Tábori Hadtáp csapatok „M" késuége - tervezés, anyagi 
készletek előkészítése, felkészítés, a leszerelésre biztosított idő gazdaságos fel
használása stb. - színvonalának további javítása. 

A hadtápbiztosítási rendszer élet- és teljesítőképessége növelésének irányai 
a korszerű harc-, hadművelet megvívásának körülményei között. A hatékonyság 
fokozását szolgáló elvek, módszerek, technikai eszközök az MN hadtáp külön
böző szolgálati ágainak tevékenységében. Újszerű elemek és elgondolások a 
különböző csapattagozatok egészségügyi biztosításában . 

Az MN hadtáp hivatásos és tartalékos személyi állománya felkészítésének, 
(kiképzésének, továbbképzésének) tartalmi és módszertani kérdései. A felké
szítést szolgáló tiszti és tiszthelyettesi képzés tökéletesítésének útjai. A taninté-
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zetek oktató-nevelő munkájában a_lkalmazott mód-szerek, azok fejlesztési elgon, 
dolásai. 

Az oktatás-technikai eszközökkel levezetésre kerülő foglalkozások gyakor· 
lati-módszertani kérdéseinek felfogása, erősítése, a hallgatók készségének .fej
lesztése, a munkára, szakmai szeretetre nevelés a hivatásos tiszti és tiszthelyet
tesi képzésben. 

A pályakezdő fiatal hadtáptisztek és tiszthelyettesek tapasztalatai. 
A különböző bemutató, módszert.a.ni-, és rendszergyakorlatok tervezésének, 

szervezésének, tartalmi-módszertani eljárásának elvei, illetve az 1979-ben le
folytatott gyakorlatok tapasztalatai. 

A hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodás megvalósítását, a személyi állo
mány ellátásának javítását szolgáló tapasztalatok. A gazdasági hatékony,ág, 
mérési eljárások, mutatók alkalmazásának lehetőségei, módszerei a központ-, 
és a csapathadtápban. Egy-egy gazdálkodási, ellátá<i, illetve ellenőrzési folya
mat részletes elemzése, értékelése szolgálati-ellátási áganként. 

A laktanyahadtáp gazdálkodás kísérleti tapasztalatai, a rendszer fejleszté· 
sének elvi és gyakorlati kérdései. 

Az MN hadtáp gazdálkodás (számvitel) adatfeldolgozási és információ, 
rendszere, fejlesztési elgondolásai. 

A béke és háborús szállítási rendszer korszerúsítésének, a tárolás, anyag
mozgatás fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdéoei. A gépkocsi szállítások 
korszerűsítésére kiadott követelmények megvalósításának tapasztalatai, toVább
fejlesztésének elvi és módszertani kérdései. 

A személyi állomány élet- és munkakörülményei javítása anyagi-, egészség
ügyi, szociális és kommunális biztosításának tapasztalatai, további fejlesztésére 
vonatkozó elgondolások tartalmi módszertani kérdései, feladatai. 

A hadtápgazdálkodás ellenórzésének tapasztalatai, elvei és módszerei a 
különböző tagozatokban. 

A szaktechnikai eszközök fejlesztésének irányai, a hadtáptechnika javítási 
rendszere kialakításának, gyakorlati megvalósítá<ána.k módszerei. 

A hadtáp REV A tevékenység aktuális kérdései, továbbfejlesztésének fel
adatai a tapasztalatok tükrében. 

A korszerű raktározási rend, csomagolás, anyagmozgatás és rakodásgépesí
tés elvi és módszertani kérdései, gyakorlati tapasztalatai. 

Munka- és üzemszervezés feladata a központ hadtáp intézeteinél, munka
szervezés a csapatok gazdálkodásának folyamatában laktanyai ellátás, kiszol
gálás viszonyai között. 

A csapatok béke- és háborús hadtáp vezetésének elvi és gyakorlati kér
dései. A pk. hadtáphelyettes, a hadtáp szolgálatiág-főnökök ( vezetők) tevé
kenysége a hadtáp előtt álló egyes feladatok végrehajtásának tervezése, szer
.vezése, végrehajtása terén. 

A honi légvédelmi kisalegy<égek hadtápbiztosításának gyakorlati tapasz• 
talatai, továbbfejlesztésük elvi és módszertani kérdései. 
, Ellátó század, szakasz tevékenysége az egységek és alegy<égek anyagi biz-
tosításában. 

A csapatok, intézetek kisegítő gazdaságai tevékeny<égének tapasztalatai. 
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• A kiadvány politikai rovatában rendszeresen foglalkozni kívánunk a had
tápszervekben, intézetekben és alegységekben végzett pártpolitikai munka tar
talmi és módszertani kérdéseivel, a hazai és nemzetközi munkásmozgalmi ese
mények méltatásával. 

Továbbra is jelentős feladatnak tekintjük az olvasótábor széles körű tájé
koztatását a baráti és nyugati katonai sajtóban megjelentetett szakcikkek teljes 
terjedelmű vagy kivonatolt (annotált) tartalmáról. Kiemelt figyelmet fordítunk 
hadtápszervezeteik teljesítőképességének, fejlesztési célkitűzéseik bemutatására, 
elemzésére. A haz.ai katonai irodalomból könyvszemle és má,s formában tör
ténő informálást is rendszeressé teszünk. 

Változatlanul fontos helyet és szerepet adunk a hadtápbiztosítás rendsze
réhez kapcsolódó fegyvernemek és szakszolgálatok által igényelt publikációk
nak, a tapasztalatok általánosításának és korszerűsítésének. Ugyanakkor kérjük 
a tisztelt íróktól, olvasóktól, hogy elméleti jellegű cikkeikkel is járuljanak hozzá 
fejlesztési célkitűzéseink elméleti és gyakorlati megvalósításához. 

A SZERKESZTŐ BIZOTTSAG 
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