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Publikációs tématerv 

a „Hadtápbiztosítás" 1982. évi számaiba:::, 

Folyóiratunkban hosszabb idő óta megjelentetett éves tématerv jelentős se
gítséget jelent szerzöinknek a különböző cikkek, tájékoztatók, fordítások elké
szítéséhez. Katonai íróink hasznos tudnivalókkal, tapasztalatok átadásával, kö
vetkeztetésekkel és útmutatásokkal segítették olvasóink szemléletének formálá
sát, ezzel hozzájárultak az elméleti és gyakorlati felkészültség növeléséhez. 

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően, a szerzői tevékenység segítése érdeké
ben most is közzétesszük 1982. évi publikációs célkitűzéseinket a következő té
macsoportokra orientálva. 

Pártunk és kormányunk határozataihoz, intézkedéseihez kapcsolódó szakmai 
tevékenységünk eredményesebb végrehajtásának feladatai, módszerei és tapasz
talatai. 

A haderőnemek és fegyvernemek hadtápbiztosításának e1vei, gyakorlati mód
szerei, különös tekintettel a rendszerbe kerülő új szervezetek, fegyverrendszerek 
és fegyverek, technikai eszközök hadtápbiztosítása tervezésének, szervezésének 
és végrehajtásának kérdéseire. 

A HKSZ és „M" tevékanység tervezésének, szervezésének, vezetésének el
méleti és gyakorlati kérdései, fejlesztésének feladatai a felső és középszintű, va
lamint a csapattagozaitokbain. 

A párt-politikai szervek munkájának módszerei a hadtáp szervezetek (in
tézetek és osapatok) hivatásos, sor-, és polgári állománya körében kifejtett tevé
kenysége során. Az eclcölcsi-politiik.ai nevelés, a .társadalmi tulajdonvédelem a 
szoc.iali&ta versenymozgalom hatékonyságának. növelésével kapcsolatos soronlévő 
és perspcktiv feladatok. 

A hadszíntér-előkészítés elméleti és gyakorlati problémái, a koalíciós csa
patcsoportosítások hadtápbiztosításán.ak. kérdései, a hadtápbiztosítási rendszer 
élet- és teljesítőképessége megóvásával, illetve növelésével kapcsolatos felada
tok, módszerek hadműveleti körülmények között. A hadtápvezetés fejlesztésé
nek aktuális kérdéBei békében és háborúban . 

A hivatásos, tartalékoo és polgári káderképzéssel, továbképzéssel kapcsola
tos gyakorlati problémák, feladatok az igények és elvárá<ok ,tükrében. A végre
hajtott gyakorlatok, rende2Nények hadtápbiztosícisa :tapasztialatiainak, tervezésé
nek és végrehajtásának hatékonysága fejlesztésének további feladatai . 

GazdáLk.odási rendszerünk eredményessége növelésének elméleti és gyakor
lati kérdései, további feladatai. Az információs és korszerű nyilvántartási rend-
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szer megvalósításának feltételei, lehetőségei. A laktanyahadtáp-gazdálkodás szak
mai tapasztalatai, a gazdálkodás ellenőrzésének hatékony módszerei, fokozására 
irányuló tevékenység irányai. A szaktechnika hadrafoghatósága megóvásának, 
biztosításának feladatai, módszerei. A korszerű raktározás, a rakodásgépesítés, 
anyagmozgatás és csomagolás szélesebb körű elterjesztésével kapcsolatos felada
tok, hasmos ta!""ztalatok. 

Az MN s=élyi állománya munka- és életkörülményeinek (anyagi, egész
ségügyi, szociális, kommunális és munkavédelmi feltételeinek) javítására irányuló 
erőfeszítések hatékonyságának tapasztalatai, további feladatai. 

Kérjük íróinkat, olvasóinkat, hogy kiadványunk profiljához kapcsolódó té
mákban készült (keszülő) publikációs igényükkel keressék fel szerkesztőségün
ket, hogy azok lehetőség szerinti közreadásával továbbra is hozzájáruljunk hadse
regünk személyi állománya anyagi, egészségügyi és technikai biztosítás színvo
nala elméleti és gyakorlati kérdéseinek továbbfejlesztéséhez, hatékonyságának 
növeléséhez. 

A „Szerkesztő Bizottság" 
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