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TAJÉKOZTATÚ KÖZLEMÉNYEK 

PUBLIKACIÚS TÉMATERV 
Szerkesztő Bizottsági tájékoztató 

a „Hadtápbiztosítás" e. kiadvány 1980. évi számaihoz 

Kiadványunkban megjelentetett cikkek az elmúlt években színvonalukban 
és tartalmukban jelentősen fejlődtek. Az egyes évfolyamok 4. számában közzétett 
tématervek kedvező irányban és a következő évi fontosabb szakfeladatok iro
dalmi megalapozására orientálták a szerzőket. 

Az MN Hadtáp Tudományos Tanács gondozásában kiadott szakfolyóiratunk 
hasábjain a kellő előrelátás biztosításán túl olvasóink részére hasznos szakiro
dalmat és más irodalmi tájékoztatást is nyújtottunk. Ezzel nagyban hozzájárul 
lapunk a szakmai, irodalmi tevékenység szélesebbkörű kibontakoztatásához, az 
elért tudományos eredmények új ismeretek, tapasztalatok és a helyi kezdeménye
zések közreadásához. 

Publikációs munkánk további fejlődése érdekében az elmúlt évi gyakorla
tunkat követve 1980-ban megjelentetni tervezett számainkhoz is orientáló téma
csoportokat irányoztunk elő, melyek a következők: 

Az MSZMP XII. kongresszusa határozataiból fakadó és 
az MN Hadtápot, a csapathadtáp különböző tagozatait érintő 
feladatok feltárása béke és háborús tevékenységre vonatkozóan. 

Az elmúlt évben végrehajtott, kiemelt gyakorlatok, be
mutatók (központhadtáp hadijáték, PAJZS-79, ORION-79 
stb.) tapasztalatainak feldolgozása, rendszerezése, következte
tések és ajánlások megfogalmazása. 

A Varsói Szerződés létrejötte 35. évfordulójának tisztele
tére tervezett hadtáp tudományos rendezvények publikálása. 

Hivatásos és tartalékos tiszt-, tiszthelyettes-káderképzés 
továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. A taninté
zetek oktató-nevelő munkájában alkalmazott módszerek, azok 
fejlesztésére vonatkozó elgondolások. , 

A HKSZ és M utasítások érvényesítését szolgáló mód
szerek, a központ és tábori hadtáp, illetve csapattagozatokban. 

A hadtápbiztosítási rendszer élet- és teljesítőképessége nö
velésének feladatai és módszerei a korszerű harc-, hadművelet 
megvívásának körülményei között. A hatékonyság fokozását 
szolgáló módszerek és technikai eszközök a különböző szolgá
lati ágak tevékenységében. 
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A hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodás megvalósítá
sát, a személyi állomány ellátásának javítását szolgáló tapasz
talatok. A gazdasági hatékonyság mérésének praktikus mód
szerei, a gazdasági ellenőrzési folyamat részletes elemzése, érté
kelése, szolgálati - ellátási áganként. 

A laktanya hadtáp gazdálkodás egyes elemeinek szakmai 
tapasztalatai, legjobban bevált módszerek, továbbfejlesztésére 
irányuló javaslatok. 

A béke és háborús szállítási rendszer korszerűsítésének, a 
tárolás, anyagmozgatás fejlesztésének elméleti és gyakorlati kér
dései. A gépkocsi szállítások korszerűsítésére kiadott követel
mények megvalósításának tapasztalatai, továbbfejlesztésének 
elvi és módszertani kérdései. 

A háborús rendszerre való átállás különböző kérdései a 
csapat és a hadműveleti hadtáp tagozatban. 

A hadtáp szaktechnika javítási rendszere kialakításának, 
gyakorlati megvalósításának, a korszerű raktározási rend, cso
magolás, anyagmozgatás és rakodásgépesítés, valamint munka
és üzemszervezés megszervezésének elvi és gyakolati kérdései a 
csapatok gazdálkodásának folyamatában. 

A csapatok béke és háborús hadtápvezetésének elvi és 
gyakorlati kérdései, ellátó alegységek tevékenysége a száraz
földi egységek és alegységek, valamint a honi légvédelmi kis
alegységek hadtápbiztosításában. 

A személyi állomány élet- és munkakörülményei javítá
sa anyagi, egészségügyi, szoci:His és kommunális biztosításának 
tapasztalatai, további fejlesztésére vonatkozó elgondolások tar
talmi, módszertani kérdései, feladatai. 

Az erkölcsi, politikai, fegyelmi nevelő munka fejlesztésé
nek irányai és módszerei a csapatok anyagi, technikai és egész
ségügyi biztosításának végrehajtása folyamatában. 

Bevált gyakorlatunkat követve, a következő évi számainkban is rendszeres 
tájékoztatást adunk a baráti és nyugati katonai sajtóban megjelentetett szakcik
kekből. 

Továbbra is szívesen fogadjuk és közöljük a hadtápbiztosítás rendszeréhez 
kapcsolódó fegyvernemek és szakszolgálatok által felajánlott cikkekeket. Ugyan
akkor e publikációs tématervben nem szereplő, de szolgálatunk fejlődését előse
gítő más jellegű cikkeket is bármikor megjelentetünk. 

Kérjük Tisztelt íróinktól, olvasóinktól, hogy célkitűzéseink megvalósításához 
elméleti és gyakorlati jellegű cikkeiket hatékonyan járuljanak hozzá. 

A SZERKESZTŐ BIZOTTSAG 
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