
SZERKESZTŐSÉGI KOZLEMÉNY 

TAJéKOZTATO 

a „Hadtápbiztosítás" e. kiadvány szerkesztéséről 

A Magyar Néphadsereg hadtápja jelenlegi fejlesztési szakaszán, a mmose
gileg magasabb szintű követelmények szükségessé teszik a szakterületi publiká
ciós lehetőségek fejlesztését is azzal a céllal, hogy: (1) az eddigieknél nagyobb 
lehetőséget biztosítson a személyi állomány elméleti továbbképzéséhez; (2) a 
gyakorlati és módszertani tapasztalatok átadásához, végül (3) a fejlesztési célki
tűzések minél hatékonyabb elérését biztosító vitafórumok kialakításához. 

Ezt a célkitűzést szolgálja az elmúlt években rendszerbe került és szín
vonalasan szerkesztett „Hadtápbiztosítás" e. MNHF-ségi belső kiadvány, amely 
évenrte 4-6 alkalommal került kiadásra és terjesztésre az MN csapatai, az 
MNHF-ség felső és közép vezető szervei, az érintett MN fegyvernemi és szol
gálat főnökségek, valamint a társ fegyveres testületek hadtáp szervei részére. 

A kiadvány minőségi továbbfejlesztését, alapvetően a publikációs anyagok 
szélesebb témakörökre történő kiterjesztésével - ezen belül az alapvető fejlesz
tési célkitűzések és feladatok orientált meghatározásával; - a szélesebb szakírói 
tábor kialakítása érdekében a csapathadtáp tagozatban dolgozó állomány minél 
nagyobb számban történő bevonásával; yégül az MNHF-ség MN szolgálat fö
nökségei és a hadtápbiztosításban érintett MN fegyvernemi és szolgálat főnök
ségek szaktémái (pl. anyagi és szaktechnikai eszközök; technológiai folyamatok 
stb. fejlesztési problémái) jelenleginél nagyobb számban történő publikálásával 
tervezzük biztosítani. 

A felsorolt célkitűzések megvalósítása érdekében kérjük az érintett MN 
fegyvernemi és szolgálat főnököket, MNHF-ség törzs osztályvezetőit, a köz
vetlen szervek parancsnokait, a seregtest parancsnok hadtáp helyetteseket, és 
a tanintézetek hadtáp tanszék vezetőit:; hassanak oda: hogy az MN hadtápbizto
sítását érintő és a fejlődést elősegítő kérdésekben - alapvetően a publikációs 
főirány szem előtt tartásával - minél nagyobb számban publikálják megalapo
zott és mindannyiunk számára értékes gondolataikat. 

Tervünk szerint a kiadvány rovatait nem kötjük meg, azokat minden eset
ben a beérkező témáktól tesszük függővé. 

Mint minden kérdésben, így a publikáció terén is alapvetően két fő terü
letre bontjuk a célkitűzéseinket: (1) a fegyveres küzdelem és (2) az AHKSZ 
hadtápbiztosításának fő területére. 
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E két fő területen belül az általános· -hadtápbiztosítási kérdések rovatain 
túl, minden ágazat és szakterület részére rovatot biztosítunk a szaktémáik pub
likálására, külön figyelmet fordítva a témák tagozatonkénti megoszlására. 

Az MN hadtápbiztosításában érintett MN fegyvernemi és szolgálat főnök
ségek részére a publikációs lehetőséget az igényeknek megfelelően biztosítjuk! 

Mindkét fő terület vonatkozásában kiemelt rovatot kívánunk biztosítani 
a hadtáp politikai munka tartalmi és módszertani kérdéseinek. 

Az MN hadtápján belül az 1976. évi publikációs főirányokat a következők 
képezik (általános hadtápbiztosítási, ágazati és szakterületi vonatkozásban): 

I. A fegyveres küzdelem badtápbiztosítása 

a) A fegyveres küzdelem hadtápbiztosításának elméleti, szervezési és mód
szertani kérdései 

Ezen belül alapvető kérdések: az anyagi-technikai biztosítás, a szállítás 
hatékonyságának növelése, a csapat-seregtest és központ hadtápalegységek, egysé
gek és intézetek működése, valamint a közös hadműveletek alatti hadtápbizto
sitás elvi és gyakorlati kérdései. 

b) A fegyveres küzdelem hadtáp és szakterületi vezetésének elméleti és 
gyakorlati kérdései 

Ezen belül alapvető kérdések: a hadtápvezetés elméleti, tartalmi és mód
szertani kérdései, az ágazati és szakterületi, vezetés problémáinak feltárása, az 
információáramlás mennyiségi és minőségi kérdései, valamint a tábori automati
zált hadtápvezetési alrend~zer építési lehetőségeinek vizsgálata. 

e) A fegyveres küzdelem hadtápbiztosításának egyéb kérdései 

Ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a hátország területén diszlokált csa
patok és szervek ellátási és gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatára. 

II. Az állandó harckészültség hadtápbiztosítása, fegyvernemi és szakági, 
anyagi biztosítása 

a) A különböző szervezetek harckészültségi kérdései 

Ezen belül különleges figyelmet fordítva az „M" szervezetek és személyi ál
lomány felkészítésére és összekovácsolására, a különböző tagozatokban tárolt 
anyagi készletek és technikai eszközök előkészítésére és gyors felmálházhatósá
gának biztosítására. 

b) A személyi állomány kiképzésének elméleti és gyakorlati kérdései 

Ezen belül kiemelt figyelmet fordítva az állomány kiképzésére és tovább
képzésére, a tiszti, tiszthelyettesi és csapathadtáp kiképzés területén szükséges 
korszerű kiképzési módszerek és segédeszközök alkalmazására. 
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e) A szakanyagok ( szaktecbnológiák} és szaktechnikai es:r.közök fejlesztési 
kérdései 

Ezen belül alapvető irány .a háborús ellátásra tervezett szakanyagok, -szak
technológiák és szaktechnikai eszközök fejlesztési elgondolásának, a meglevő 

anyagok és eszközök kezelése és használata során jelentkezett tapasztalatoknak 
és következtetéseknek publikálása. 

d) A sorállomány szolgálati, élet- és munkakörülményeinek fejlesztési kér
dései 

Ezen belül alapvető irány a sorállomány élelmezésének, kultúráit elhelye
zésének, ruházkodásának és étkeztetésének, az egészségügyi megfelelő és gyó
gyító ellátás, továbbá a szolgáltatások színvonala további fejlesztésének vizs
gálata. 

e) A szakanyagok és szaktechnikai eszközök kezelésének, karbantartásának 
é5 javításának kérdései 

Ezen belül kiemelt figye1met fordítva az „M" anyagok és technikai eszkö
zök kezelésére és karbantartására, va1amint a hadtáp szaktechnika béke és há
borús időszak a1atti javítására. 

f) A csapatgazdálkodás fejlesztésének kérdései 

Ezen belül kiemelt figyelmet fordítva minden szakszo1gálat vonatkozásában 
a gazdálkodás tervezési-szervezési tapasztalatainak és eredményeinek átadására, 
a készletgazdálkodás helyzetének vizsgálatára, a gazdálkodás irányításának és a 
szabályozás hatékonyságának elemzésére, továbbá az objektumgazdálkodás meg
valósítása lehetőségeinek feltárására. 

g) A hadtáp- és szakterületi vezetés elméleti és módszertani kérdései 

Ezen belül elsősorban a harckészültség fenntartásának, a gazdálkodás 1ra
nyításának és ellenőrzésének, a gépi adatfeldolgozás helyzetének és a hadtáp 
REV A tevékenységének (ATB rendszerszervezés) kérdései. 

A következő évi publikációs főirányokat minden évben a kiadvány III. 
számában, a „Szerkesztő Bizottsági Közlemények" rovatában tesszük közzé. 

A „Hadtápbiztosítás" az MNHF-ség tudományos kiadványa, ezért a szer
kesztő bizottsági teendőket a Magyar Néphadsereg Hadtáp Tudományos Ta
nácsa (MN HIT), a főszerkesztői feladatot a Tudományos Tanács titkára látja 
el. A szerkesztési munkát továbbra is az eddigi társadalmi Szerkesztőség végzi. 

A szerkesztési és nyomdatechnikai munkák időszükségletének felmérése 
alapján, az egyes számokban tervezett cikkek megküldési (beérkezési) határideje 
(minden évre vonatkozóan); · 

1. negyedévi számba tervezett cikkeknél: december p, 
2. negyedévi számba tervezett cikkeknél: április 30, 
3. negyedévi számba tervezett cikkeknél: július 31, 
4. negyedévi számba tervezett cikkeknél: október 31. 

Minden ettől későbbi időben beérkezett cikk publikálására csak a követ
kező negyedévi számban kerülhet sor. 
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A jelenlegi helyzetben fennálló rövid idő miatt, majd a .továbbiakban a 
tervezés és szerkesztés megkönnyítése érdekében azt a módszert alkalmazzuk, 
hogy a cikkírók saját maguk határozzák meg a beküldés időpontjait az aláb
biak szem előtt tartásával: 

1. A negyedévenként kiadásra kerülő egyes számokban mintegy 20-2 5 cikket 
tervezünk leközölni (cikkenként 12-20 gépelt oldal) úgy, hogy az egyes szá
mokban minden seregtesttől (lehetőleg különböző tagozatokra vonatkozóan) 
legalább 2, az MNHF-ség, MN szolgálat főnökségei, az MNHF-ség · törzse és 
a tanintézetek hadtáp tanszékei részéről legalább 1-2 cikk kerüljön megírásra. 

2. A saját és más katonai kiadványok publikációs tervének időbeni elké
szítése érdekében, minden évben a következő évre tervezett publikációs jegyzé
kek, megküldésének határideje október 15. A publikációs jegyzékeket főnökségen
ként, seregtestenként és szervenként összesítve (a szerző neve, rendfokozata, 
lakáscíme és szolgálati helye feltüntetésével) az ügyviteli előírások szerint, a 
Magyar _Néphadsereg Hadtáp Tudományos Tanács titkárának kérjük, m'egkül
deni. Az 1976. évi (1-4. számra vonatkozó) publikációs jegyzék megküldési 
határideje - az időeltolódás miatt 1976. március 31. 

Kérjük az elvtársakat, hogy segítsék és hatáskörükben biztosítsák a pub
likációs jegyzék meghatározott időre történő beérkezését. 

SZERKESZTŐ BIZOTTSAG 
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