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Előszó 

lrta : R ó k a M i h á l y vezérőrnagy 

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a kormány hadseregfej
lesztési programjának megvalósítása során az elmúlt tíz év alatt 
néphadseregünk hadtápszolgálata is jelentős fejlődésen ment át. A 
mindennapi élet, a gyakorlatok tapasztalatai igazolják, hogy szak
szolgálatunk, korszerűen szervezett és felszerelt csapataink hadtáp
ellátását, ma már, a legnehezebb viszonyok között is megoldja. A 
vezetési törzsek, a csapatok, intézetek rendelkeznek azokkal a szük
séges erőkkel és eszközökkel, melyeket védelmi felkészültségünk 
hadtápbiztositása napjainkban megkövetel. 

A fiatal hadtáptisztek utánpótlása katonai főiskolán, a hadtáp
szolgálat vezető állományának képzése katonai akadémián történik. 
A hadtáp kiképző központban megindult az új kiképzési követel
ményeknek megfelelő szakosított tartalékos hadtáptisztképzés. Nö
vekszik a csapatok hadtáp technikai eszközökkel történő ellátása. 
A jelenlegi helyzetben megfelelő a csapatgazdálkodás, és jól mű
ködik a hadtáp szállító-, ellátó-, javítószolgálata. 

Az adott nemzetközi helyzetben az imperializmus léte és ag
resszív jellege szükségessé teszi hadseregünk harckészültségének 
állandó fenntartását; vezetési színvonalának emelését, a csapatok 
hadtáp biztositásának és technikai felszerelésének szüntelen fej
lesztését. Ennek egyik eszköze a tisztek - köztük a mérnök, tech
nikus és hadtáp szaktisztek - világnézeti, politikai, általános kato
nai, szakmai, technikai képzettségének emelése, az erre irányuló 
szakmai tudományos munka minél bővebb lehetőségeinek megte
remtése. 

A jelenlegi katonai folyóiratok: Honvédelem, Honvédségi 
Szemle, Honvédorvos stb., jellegüknél fogva nem nyújtanak kellő 
lehetőséget a mind nagyobb számban tudományos munkára is tö
rekvő egyre differenciáltabb szakképesitésű hadtáptisztek hadtáp 
irodalmi tevékenységének kifejlesztésére. Egyrészt ez, másrészt a 
hadtápszolgálat fejlődési perspektívái olyan külön hadtáp katonai 
folyóirat szerkesztésének igényét vetette fel, mely színvonalban és 
tartalomban alkalmas a hadtáptisztek szervező-vezető készségének, 
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szakmai műveltségének további emelésére; a hadtápszolgálat gaz
dálkodási rendszerének az új gazdasági mechanizmus elvei alapján 
történő folyamatos ;avítására; a harctevékenységek, és a kiképzés 
hadtápbiztosítási problémáinak tudományos elemzésére, a hadtcip 
technikai képzettség fejlesztésére. 

Ü; folyóiratunk első számának kiadása alkalmával üdvözlöm 
a szép feladatra megalakult társadalmi szerkesztő bizottság tagjait, 
a szerkesztőség valamennyi munkatársát, cikkíróit és az olvasókat. 

A Magyar Néphadsereg vezetése azt várja, hogy a folyóirat 
gazdagodó tartalommal és terjedelemmel indítson és folytasson al
kotó vitát a hadtápbiztosítás elméleti, a katonai gazdálkodás-ellátás, 
a hadtáp technikai, egészségügyi biztositás, valamin{ a hadtápkF 
képzés valamennyi témájáról; rendszeresen ismertesse a hadtápszol
gálatban hasznositható tudományágak legújabb eredményeit. 

Tegye lehetővé a hadtáptisztek helyi szakmai kezdeményezései
nek, általánositható tapasztalatainak közlését. Adjon helyet infor
mációs, tájékoztató, ismeretelmélyítő céllal a hadtápkiképzés és a 
hadtáp szolgálati ágak eredményeinek, munkájának publikálására. 

Legyen a folyóirat a hadműveleti hadtáp, a csapathadtáp, a 
hadtápvezetés, a hadtáptörzsmunka elméleti és gyakorlati kérdé~ 
seinek szakirodalmi fóruma. 

Meggyöződésem, hogy szakfolyóiratunk a hadtápvezetésben 
egységes szemlélet kialakítása mellett, a hadtáp tudományos mun
ka széles körű kibontakozását is szolgálni fogja. 

A kitűzött feladatok elérése érdekében egyúttal felkérem a 
fegyvernemek, szakcsapatok és a hadtápszolgálattal szorosan egyűtt
működő anyagi-technikai szolgálati ágak tisztjeit, hogy a hadtáp
szolgálat felé forduló érdeklődéssel minél többen csatlakozzanak a 
folyóirat vitázó író-olvasótáborához. 

Amikor a fenti gondolatokkal, bízva a folyóirat sikerében, út-' 
jára bocsátom a „Hadtápbiz.tosítás"-t, kívánom, hogy valamennyi 
mejelenö száma segítse elő hadseregünk tisztjeinek, tiszthelyettesei.: 
nek, valamennyi polgári dolgozójának eredményesebb munkáját, és 
a hadtápszolgálat eddiginél is gyorsabb minőségi fejlődését. 
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