TAJÉKOZTATó KÖZLEMÉNYEK

Publikációs tématerv
a „Hadtápbiztosítás" 1981. évi számaihoz
A folyóirat 1980. évre közzétett tématerv kellően orientálta szerzőinket
különböző cikkek, tájékoztatók, fordításol,c megírására, illetve elkészítésére. Kiadvinyunk hasábjain megjelentetett témák széles körű érdeklődésre találtak olvasóink körében és hasznos tudnivalókkal, értékelő tapasztalatokkal, következtetésekkel és útmutatásokkal segítették szemléletünk formálását, emelték elméleti·
gyakorlati felkészültségünk színvonalát.
Publikációs munkák további segítése érdekében az MN hadtáp központi cél- a csapatok és tanintézetek beküldött igényei -, valamint egyes, szerzők által megajánlott cikkek alapján 1981-ben a következő témacsoportokhoz
kapcsolódó cikkeket kívánunk megjelentetní:
Az MSZMP XII. kongresszusa határozataihoz kapcsolódó míndennapi szakmai tevékenységünk eredményesebb végrehajtásának különböző módszerei, hasznos tapasztalatai, feladatai.
A politikai szervek munkájának sajátosságai, az új HKSZ rendszerben mű
ködő központ- és csapathadtáp egységek, alegységek tevékenységének segítésében.
A szakmai és pártpolitikai munka módszerei a társadalmi tulajdonvédelemmel kapcsolatos feladatok segítésében, megvalósításában.
A különböző hadtáp szervezetek hivatásos-, sor-, és polgári dolgozói körében
folyó erkölcsi-, fegyelmi nevelés elveinek és módszereinek továbbfejlesztése, a
szocialista vers·enymozgalom hatékonyságának növelés.e.
A koalíciós csapatcsoportosítások hadtápbiztosításának tervezése, szervezése
és vezetése.
Az elfoglalt terület, hadszíntér adottságai kihasználásának lehetőségei a hadászati~hadmüveleti és csapathadtáp tagozatokban. Az elvonuló szárazföldi csapatok
hadtápbiztosításának elvei és gyakorlati ·módszerei a Központ Hadtáp erőivel és
eszközeivel.
A hadtápbiztosítási rendszer élet-, és teljesítöképessége növelésével kapcsolatos követelmények, feladatok és módszerek harcban.
A kiképzési év folyamán végrehajtott gyakorlatok, bemutatók és más rendezvények hadtápbiztositása előkészítésével-, tervezésével-, szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok.
Hivatásos és tartalékos káderképzés reformjának hatása a hadtáp tisztek és
tiszthelyettesek felkészítésének korszerűsítésére. A tanintézetek oktató-nevelő
kitűzései
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munkájának tapasztalatai, fejlesztésének irányai. A megalakításra kijelölt polgári
intézményeknél a honvédelmi felkészítés célirányossága, korszerűsítésének útj,ai,
Il)ódjai.
A HKSZ és „M" tevékenység tervezésének, szervezésének és gyakorlásának
tapasztalatai, további feladatai a központhadtáp, illetve a csapattagozatokban.
A rendszerbe kerülő új fegyverek, technikai eszközök hadtápbiztositá'Sa tervezésének, szervezésének és végrehajtásának elméleti és gyakorlati kérdései.
Az új, illetve korszerűsített -hadtápszervezctek alkalmazásának, működésének
elvei, módszerei.
A gazdálkodás hatékonysága növelésének lehetőségei, a gazdálkodás információ és mutatószámrendsz,ere kialakításának reális feltételei. A csapat-számviteli
rendszer működésének tapasztalatai.
A funkcionális kötelmek és a mindennapi gyakorlati tevékenység egysége a
csapatok hadtápbiztosításában, különös tekintettel a laktanyahadtápra vonatkozóan. A laktanyahadtáp gazdálkodás szakmai tapasztalatai.
A hadtápgazdálkodás külső és belső ellenőrzésének tapasztalatai, hatékonysága fokozásának elméleti, gyakorlati kérdései. A társadalmi tulajdon-védelem
aktuális tapasztabtai.
A hadtáp smktechnika javítási rendszere korszerűsítésének irányai és módszerei. A korszerű raktározási rend, csomagolás, anyagmozgatás, rakodásgépesítés
és anyagellátási rend kialakításának és megvalósításának elméleti és gyakorlati
kérdései békében, illetve háborús viszonyok között. A béke és háborús szállítási
rendszer fejlesztési irányai.
A személyi állomány élet-, és munkakörülményei további javításának anyagi,
egészségügyi, szociális és kommunális feltételei, hatékonyabb tartalmi és módszertani kérdései, feladatai.
Munka-, és üzemszervezés feladata a különböző hadtáp intézeteknél és a
csapatok gazdálkodásának folyamatában.
A béke és háborús hadtápvezetés elméleti és gyakorlati kérdései, fejlesztésének feltételei, módszerei. A korszerű vezetési eszközök hatása a béke és háborús hadtápvezetés rendjére.
„Folyóirat szemle" rovatunk ezután is táj,ékoztatást nyújt a szocialista és
nyugati katonai folyóiratokban megjelentetett fontosabb szakcik!kekről.
Rendszeresen közöljük a különböző fegyvernemekhez és szakszolgálati ágakhoz tartozó publicistáknak a hadtápbiztosítás rendszeréhez, a munka- és balesetvédelemhez és a környezetvédelemhez kapcsolódó cikkeit.
Ezen túlmenően fogadjuk és megjelentetjük a téma.tervben nem érintett - dc
érdeklődésre számottartó - területekre vonatkozó cikkeket is.
Kérjük olvasóinkat, hogy írásaikkal továbbra is segítsék célkitűzéseink megvalósításáJt, szolgálatunk részére meghatározott fejlesztési feladatok teljesítésének
eredményesebb elméleti és gyakorlati megalapozását.
A szerkesztő bizottság
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