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A békeidőszakban folyó élelmezést a párt- és az állami vezetés a néphad
sereg megalakulásától kezdődően a kiemelt feladatok közé sorolta. Az 1948-49-
es években korszerű élelmezésről még nem lehetett szó. Fő célkitűzésünk ekkor 
még a relatív éhezés felszámolása volt. Az 50-es évek első felében már egy 
mennyiségi telítettségi szintet értünk cl. 1957-től - a hadsereg történetében elő
ször - a katonaélelmezésben érvényre juttattuk a hazai néptáplálkozási szoká
sokat. Az 1960-as évek közepétől számíthatjuk azt az időszakot, amelyben a 
táplálkozástudomány szemlélete és gyakorlata helyet kapott az élelmezési ellá
tásban. 

A korszerűsítésnél abból indultunk ki, hogy az egészséges táplálkozás kö
vetelményeinek elterjesztése, az étkezési kultúra fejlesztése, a táplálkozástudo
mány eredményeinek gyakorlatba történő átültetése általában lassú folyamat. 
Ennek tudatos felgyorsításának lehetőségeit keresve az ellátási rendszernek az 
1960-as évek közepén megkezdett és közel egy évtizedig tartó korszerűsítésekor 
a táplálkozásélettani követelmények érvényre jutását, az egészséges néptáplálko
zási szokásokat figyelembe vevő élelmiszer-fogyasztási szerkezet közelítését el
érendő célként határoztuk meg. Mindezt akkor is meg kellett tenni, amikor 
egyes gazdaságpolitikai intézkedések kedvezőtlen irányokba terelték vagy tere
lik a fogyasztást. 

Az élelmezési ellátási rendszerünk - mind a hazai, mind pedig a nemzet
közi összehasonlítások eredményéből következtetve - alapvetően korszerűnek 
ítélhető. Jelentősnek tartjuk, hogy a katonaélelmezés jelenlegi rendjének kiala
kításánál módot találtunk a táplálkozástudomány eredményeinek és szemléle
tének bevezetésére és alkalmazására. Ennek során megvalósult - a társadalmi 
étkeztetés hazai gyakorlatában elsőként - az élelmezés és táplálkozás egységes 
rendszere . 

Összegezésként elmondhatom, hogy a néphadsereg élelmezési szolgálatának 
fejlesztése megalapozott, a gyakorlatban is helytálló elméleti bázison ment vég
be. A szakágazat magán viseli és tükrözi mind a hadtudomány, mind a kap
csolódó tudományágazatok nálunk is érvényesíthető eredményeit. A jövőre vo
natkozóan is alkalmazni kívánjuk azt a gyakorlatban bevált - és a honvédelmi 
miniszter által megerősített - elvet, amely szerint a tudományos eredményeket 
nem az elvontságban, hanem „földközelben" kell keresni és egyszerűen, lényeg
retörően megközelíteni azokat. 

A ruházati szolgálat fejlődése, helyzete 

Nátrán György ezredes 

Az elmúlt időszakban a Magyar Néphadsereg ruházati szolgálatában nem
csak az előző rendszer hadseregének egyenruházata változott meg, hanem a tech
nikai felszereltség állandó növekedésével egyre fokozódó követelményeknek is 
eleget kellett tenni, mindezt összeegyeztetve a társadalmi és gazdasági fejlődés
sel. A visszaemlékezés igen mozgalmas, küzdelmekkel teli szakmai múltat tár 
elénk. Ma, még többen teljesítenek szolgálatot azok közül, akik ott álltak a szol
gálat bölcsőjénél és saját tapasztalataik alapján jól le tudják mérni az akkori 

143 



és a jelenlegi helyzet közötti különbségeket. Az eltelt idöszak alatt megtett út, 
az elért eredmények mindannyiunk életmunkásságát tükrözi vissza. 

* * * 

A néphadsereg megalakulása idején az állomány a Horthy-hadsereg hagya
tékából megmaradt, eléggé vegyes, egyenruházattal volt felszerelve. Az 1940-es 
évek vége felé már kezdett kibontakozni az új gépesített hadsereg körvonala és 
1950-ben nagyarányú fejlesztés vette kezdetét. Nagyjából erre az idöszakra esett 
az új, még kellő szakismerettel nem rendelkezö káderek munkába állítása is. 
Az egyre növekvő igényeket - érthetö módon - csak rövid idejű tanfolyamok 
szervezésével lehetett kielégíteni. Ilyen körülmények között a fiatal, alig néhány 
hónapja funkcióba lépő szakvezetésnek saját állománya felkészítése, összeková
csolása mellett kellett a behívott katonatömegeket felszerelnie új egyenruházat
tal. Természetes, hogy a legalkalmasabbnak a felszabadító szovjet hadsereg II. 
világháborúban kipróbált egyenruházata mutatkozott. 

Így az 1950-es évek elején - a népi demokratikus országok hadseregeihez 
hasonlóan - a szovjet egyenruha formáját követve bevezettük az 51 M ruháza
tot. Ez az öltözet 1957 tavaszáig alapjaiban nem változott. Mindössze egyes 
ruhadarabok színe és díszítése módosult. A sokféle, egymáshoz nem illó szín, 
a fegyvernemenként változó forma bonyolulttá tette az öltözködést. 

A szükségletek kielégítésében a fentieken kívül az is nehéz helyzetet terem
tett, hogy a gazdálkodás naturális anyagi normákra épült fel. Ezek nem elégí
tették ki a felhasználás számos sajátos vonást tartalmazó igényeit. Emellett a 
szolgáltatások fogyatékosságai is forrásai voltak sok nem kívánatos véleményt 
kiváltó, sokszor a kiképzést akadályozó jelenségeknek. Mindannyian még em
lékezünk azokra a nehéz idökre, amikor a szolgálat állományának nap mint nap 
súlyos gondokkal kellett megküzdenie és a felhasználóknál jelentkezö ellátási 
problémák gyakran a katonai felső vezetést is foglalkoztatták. 

A fejlődésnek ez a szakasza lényegében az útkeresés idöszaka volt. Ha mai 
szemmel az akkori helyzet diktálta megoldások nem is mondhatók mindenben 
hibátlannak, a szolgálat állománya maradék nélkül teljesítette ezt a feladatot, 
hogy az új népi hadsereget új egyenruházattal szerelje fel. 

Az 1950-es évek második felében egy olyan folyamat indult el, amelyben 
a módosítások már nem a pillanatnyi igények kielégítését, hanem az egész terü
let reformját irányozták elö. A szolgálat tevékenységét mindinkább átszövi az 
az elhivatottság, hogy a néphadsereget korszerű egyenruházattal lássa el. Ebben 
a munkában nagy segítséget nyújtott az a felismerés, hogy a katona ruházatát a 
különböző igénybevételi követelmények szerint kell kialakítani. Ezt egyébként a 
hadügyben és a társadalomban végbement változások is indokoltá tették. 

Ennek jegyében 1957-ben több módosításra került sor a ruházati ellátásban. 
A formai változásokkal egyidejüleg a tiszti ruházati gazdálkodás és forgalmazás 
rendje is alapjaiban átalakult. A kényelmes viseletben jellemzővé vált a kihaj
tott gallér, javult az alapanyagok minösége és emellet bövült a szövetválaszték 
is. 1957-ben mind a tiszti, tiszthelyettesi, mind a csapat és felsőszintű gazdál
kodásban megszűntek a természetbeni normák és ezzel a naturális formákat 
pénzgazdálkodás váltotta fel. Lehetővé vált, hogy a felhasználók maguk tervez
zék anyagi szükségleteik kielégítését. A rendszer keretén belül messzemenően 
honorálni lehetett a fegyvernemmel és a tájjeleggel összefüggő viselési és fel
használási sajátosságokat, a változó fogyást. Megszűntek a viselési idöre alapozó 
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tervezési költségek, ennek következtében az ellátás mindinkább megközelítette a 
tényleges szükségletek kielégítését és - változatlan keretek között - olyan tarta
lékok is felszabadultak, amelyek lehetőséget adtak az öltözködési színvonal eme
lésére, ezúton az állomány életkörülményének rendszeres javítására. 

Ezt a lehetőséget a szolgálat vezetése arra használta fel, hogy a felgyülem
lett 51 M ruházat kihordása mellett a néphadsereg sor- és tartalékos állományát 
külön gyakorló és kimenőruhával lássa el. Így került sor 1958-ban a kimenő 
posztó ruházat és 1962-ben - a mai 65 M hadi-(gyakorló) ruházattal majdnem 
azonos gyakorló öltözet bevezetésére. Ezzel többé-kevésbé megvalósult az a ké
sőbb egyértelműen meghatározott alapelv, mely szerint a hadi-(gyakorló) és a 
kényelmes öltözeteket egymástól élesen el kell különíteni. 

Az 1950-es évek vége, az 1960-as évek eleje már egy olyan időszakot ölel 
fel, amelynek tartalmát a szolgálat minden területének rendszerbe foglalására 
irányuló tevékenység tölti ki. A feladatok sikeres megoldása mindenekelőtt az 
állomány hozzáértésének és ügybuzgalmának köszönhető. 

A több éven át folyó kidolgozó munka eredményeként a Honvédelmi Bi
zottság 1965-ben jóváhagyta az MN öhözeti rendszerét és a pénzgazdálkodást, 
mint a szükségletek rugalmas kielégítésének módszerét. A határozatot követően 
felsőszintű okmányok állandósították az öltözeti helyzetet és megszabták a to
vábbfejlesztés elvi feladatait. E fordulóponttól vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy 
a fejlesztés eddigi eredményei egy hosszabb távra jóváhagyott terv keretében 
jelentek meg, s hogy a munkát a minőség folyamatos javítása érdekében még 
következetesebben kell folytatni. 

Ezzel kialakultak az öltözetek alaptípusai. A hadi- (gyakorló) és a kényel
mes ruházat most már minden állománykategóriát illetően élesen elkülönült egy
mástól. A sor- és tartalékos állományt olyan tetszetős kimenóruházattal láttuk 
el, amely megszüntette a katonák hátrányos megkülönböztetését a polgári la
kosság körében. A köpenyt a 3/4-es kabát és az idényjellegű cikkeket a réteges 
hordmód váltotta fel. Az öltözeti rendszerben megszűnt a posztóruházat és az 
akkori színvonalhoz viszonyítva új , korszerű alapanyagok léptek be. Ezzel együtt 
bővült a választék, azonos cikkek különféle kivitelben és nyersanyagból készül
tek. Megszűntek a fegyvernemi színek és a néphadsereg állományának rendfo
kozati jelzése egységessé vált. A sokféle lábbeli helyett korszerű , az MN foko
zódó gépesítésével összhangban álló bakancs került bevezetésre. 

A gazdálkodás és az öltözet kialakult rendszere szilárd alapul szolgált ah
hoz, hogy az állomány életkörülményét, a harckészültségi, kiképzési és öltözkö
dési követelmények figyelembevételével, elsősorban a belső tartalékok feltárá
sával és hasznosításával rendszeresen javítsuk. Mindez együttesen kedvező fel
tételeket teremtett a gazdálkodás, a szervezet és a vezetési struktúra tovább
fejlesztéséhez, finomításához. 

Az 1960-as évek második felében - egészen a gazdaságirányítási rendszer 
bevezetéséig - a szolgálat vezetése arra törekedett, hogy a kialakult helyzetet 
stabilizálja és tapasztalatokat szerezve, elvégezze mindazokat a módosításokat, 
amelyek a rendszerek működését zavarták. Ennek keretében a gazdálkodás 
szabályozásában az adminisztratív eszközök mellett megjelentek a közgazdasági 
módszerek és ezzel összhangban nyilvántartási, adatszolgáltatási egyszerűsíté

sekre is lehetőség nyílott. 
A békegazdálkodás mellett nagy gondot fordítottunk a háborús ruházati 

ellátás rendszerének fejlesztésére is. 1965-ben kísérleti jelleggel új rendszerű „M" 
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ruházati ellátást vezettünk be. Az ellenőrzések és az összekovácsolási gyakor
latok tapasztalatai igazolták, hogy az új ellátási rendszer - azzal, hogy a tarta
lékos hadkötelesek a hadiruházatukat lakásukon tárolják és „M" -kor beöltözöt
ten vonulnak be - a korszerű mozgósítási követelményeknek a korábbinál job
ban megfelel, kedvezően befolyásolja a készenlét elérését. A tapasztalatok alap
ján határozat született a rendszer általánossá tételére. 

Az 1960-as évek második felében a szolgálat fejlesztésének egy olyan sza
kasza zárult le, amelyben kialakultak a működő rendszerek, létrejött a felada
tok és szervezetek közötti összhang. Ebben az időszakban az egyeoruházat és 
felszerelés fejlesztését, a gyártásban levő anyagok műszaki ellenőrzését és mi
nőségi átvételét, a beszerzést, a tárolást, a csapatok ellátását, szolgáltatási igé
nyeik kielégítését és a használatra már nem alkalmas készletek kivonását - a 
szakvezetés elvi irányítása és felügyelete mellett - a feladatkörök szerint szako
sított központi szervek egymással együttműködve széles körű felhatalmazással 
végezték. A fentiek nyomán vált lehetővé, hogy számos feladatot alsóbb tago
zatok hatáskörébe utaljunk és ezzel a vezetést mentesítsük a napi operatív fel
adatoktól. Ily módon a szakmai alárendeltek és a szolgálat vezetésének kap
csolatában a súlypont az ellátásról az elvi irányításra helyeződött át és kezdett 
kibontakozni az az automatizmus is , amelyben az ellátás a felhasználók és a 
központi szervek közvetlen kapcsolatában realizálódik. 

Ezekkel a változtatásokkal olyan helyzetet teremtettünk a ruházati szol
gálatban, hogy az 1968. január l-én bevezetett gazdaságirányítási reform nem 
tette szükségessé működő rendszereink lényeges módosítását. 

A gazdaságirányítási reform minden eddiginél szélesebbre tárta a fejlődés 
lehetőségeit. A néphadseregben szinte valamennyi anyagi szolgálat hosszabb-rö
videbb távra célul tűzte a kötetlenebb gazdálkodási formák bevezetését. Mó
dosult a gazdaságosság értelmezése, amelyben jelentős szerepet játszott az ár és 
új tartalmat kapott a minőség is. Az ár- és értékviszonyok minden téren érez
tették hatásukat, jól illeszkedtek a katonai gazdálkodás kereteibe és nélkülöz
hetetlen elemeivé váltak a felhasználók és a vezetés kapcsolatának. 

Ebben a ciklusban minden eddiginél nagyobb súllyal jelentkezett a minő
ség javításának követelménye. Az összefüggések tudományos igényű feltárása 
alapján egyre tudatosabbá vált az a feltételezés, hogy a katonatömegek öltöz
ködési színvonalában a ruházat műszaki fejlesztésével, a komplex karbantartás 
feltételeinek megteremtésével és a felszereltség bővítésével csak együttesen lehet 
fordulatot előidézni. Hogy mindez minél előbb realizálhatóvá váljon, meg kel
lett teremteni a szükséges anyagi fedezetet, a szervezeti, személyi és működési 
feltételeket. 

Egy komplexumként, időben egymást követően több olyan döntésre került 
sor, amelyek nemcsak a pillanatnyi helyzetben adtak megoldást, hanem a távlati 
célkitűzések realizálásának lehetőségét is megteremtették. 

E döntéssorozat első lépéseként a textiltisztító üzem önelszámoló vállalati, 
majd később költségvetési üzemi gazdálkodási formára tért át. Ezzel az ágazat 
intenzív fejlődésnek indult. A minőség fokozatos javítása mellett lehetőség nyí
lott a szolgáltatások bővítésére is. Ilyen feltételek mellett most már elő lehetett 
irányozni a szolgáltató ágazat teljes rekonstrukcióját, amely a termelő berende
zések korszerűsítése mellett új üzemek létesítését, a tisztításba adott anyagok ja
vítását, utánszínezését és szállítását, további célként a katonáig lebontott jelölési 
rendszert is magába foglalja. 
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A gazdálkodásban nagyjából ebben az időszakban tértünk át a kétéves ter
vezésre és az évi egyszeri ellátásra. A két végpont - a felhasználók és anyag
biztosítók - összekapcsolása erőteljesen kihangsúlyozta az áruforgalmi tevékeny
ség kiemelt szerepét. lgy került sor az áruforgalmi munka átrendezésére és az 
annak megfelelő önálló szervezet létrehozására. 

Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején a ruházati gazdálkodásban 
a természetbeni norma szerinti ellátást, a szimbolikus pénzgazdálkodás - bár ez 
nagyon szűk területre korlátozódott - és a tényleges pénzforgalom egyaránt 
jelen van, de ezen belül a felhasználható keretek közötti elkülönültség is jellem
ző. A gazdálkodási tartalékok további feltárása és kiaknázása érdekében a szol
gálat minden területére kiterjedően teljes körű, tényleges pénzforgalom kerül 
bevezetésre. Ezzel a gazdálkodás önszabályozó, zárt rendszerré vált, melyben 
az ellátás és a hordásban levő készletek komplex karbantartása szoros egységet 
alkot. A rendelkezésre álló források pedig szükség szerint az egyik, vagy a másik 
irányba átcsoportosíthatókká váltak. 

A ruházati gazdálkodásnak ez a formája jobban előtérbe helyezte az önálló 
gazdálkodó egységek parancsnokainak, szakállományának szerepét és felelősségét. 
Munkájuktól és hozzáértésüktől függ az állomány ellátottságának ilyen vagy 
olyan színvonala, a napi élethez, a kiképzéshez szükséges anyagi javak előterem
tése. Ma már nem pusztán végrehajtói, hanem alkotó részesei a központi cél
kitűzések megvalósításának. Felhatalmazásuk ennek megfelelő felelősségükkel 
arányban van. Ehhez megfelelően illeszkednek azok a közgazdasági és indirekt 
módszerek, amelyek a ruházati gazdálkodást szabályozzák. 

Mindezekkel együttesen alakult ki 1973-ban a központi apparátus új szer
vezete, amely szorosan igazodik a feladatokhoz és nemcsak a mai helyzettel, 
hanem a tervezett további fejlesztéssel is összhangban van. Az MN REK a szol
gálat vezetésétől átvette a néphadsereg ellátásával összefüggő feladatokat. Az 
apparátus sajátos kereskedelmi tevékenységet végez, amely a katonai rendszer
rel ötvöződik. Kiterjedt kapcsolatokat tart fenn a néphadsereg egységeivel, azok 
elöljáróival és a népgazdaság különböző szerveivel, sót a tiszti ruházati ellátás 
terén a vásárlókkal is. 

A több éves előkészítő munka után változások történtek az öltözeti rend
szerben is. A fejlesztés első üteme keretében - amely az 1970-es évek közepén 
fejeződött be - bővült a kényelmes öltözetek választéka, kialakultak az öltözeti 
kategóriák, a második periódusban pedig a hadiöltözetek és a hadfelszerelés 
egyes cikkeinek a haditechnikához igazodó módosítását végeztük el. Ezzel együtt 
az öltözeti rendszer fejlesztését nem tekintjük befejezettnek. Továbbra is köte
lességünk, hogy a katona-tömegek öltözködési színvonalát a lehetőségekhez mér
ten javítsuk. Emellett az utóbbi időben néhány olyan kudarc is érte szolgála
tunkat, amely szükségessé teszi, hogy fejlesztési elgondolásainkat átértékeljük. 

Külön is említést érdemel, hogy napjainkra jelentősen módosultak a körül
ményeink. A népgazdasági szabályozók változásai, az áremelkedések, az import 
korlátozások, a termékeink gyártására vonatkozó vállalkozói kedv csökkenése, 
a gyakoribb állományváltások és nem utolsósorban néhány fegyveres testület 
ellátásának átvétele új helyzetet teremtett számunkra, amelyhez tevékenységün
ket még nem tudtuk kellően hozzáigazítani. Alapjában véve ennek tulajdonít
ható, hogy eredményeink mérsékeltebbek a kívánatosnál, hogy minőségi köve
telményeinknek és gazdaságossági megfontolásainknak nem mindig sikerül ér
vényt szerezni. Világosan látjuk, hogy ezen a helyzeten a munka jobb megszer
vezésével, a fejlettebb módszerek alkalmazásával lehet és kell úrrá lennünk. 
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Az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején a hazai és nemzetközi kap
csolataink tovább szélesedtek és formái is színesebbé váltak. Ennek megfelelően 
a társ fegyveres testületek, a ruházati ipar reprezentáns vállalatai és a kutató
intézetek részvételével műszaki-gazdasági társulást hoztunk létre a párhuzamos
ságok kiküszöbölése és erőink egyesítése céljából. Az együttműködésnek ez a 
formája nem régi keletű, ezért eredményeink ma még kezdetiek, vagy csak hosz
szabb távon éreztetik pozitív hatásukat. Lényeges kérdésnek tartjuk azonban, 
hogy a VI. ötéves terv időszakára összehangolt, a társulás vezető szerve által 
jóváhagyott és finanszírozási oldalról is megalapozott középtávú programmal 
rendelkezünk az egyenruházat fejlesztésére és a műszaki átvételi rendszer fo
kozatos korszerűsítésére. 

A működés eddigi fázisában szervezeteinket a megváltozott feladatokhoz 
igazítottuk, nagyobb részt megszüntettük a fegyveres testületek egyenruházatá
ban eddig meglevő indokolatlan különbségeket és ipari megrendeléseinket egy
mással összehangoltan végezzük. Legkézzelfoghatóbb eredménynek tekinthető, 
hogy a múlt évben átvettük a BM Határőrség állományának ellátását és folya
matban van a kormányőrség átvétele is. 

Ez az összevonás egyfelől előnyös a népgazdaság számára, hiszen az azo
nos cikkekből nagyobb sorozatú gyártásra nyílik lehetőség és az ellátás kisebb 
készletekből megoldható. Másfelől haszonnal jár a szolgálatnak, de az ezzel 
foglalkozó állománynak is, mert a forgalmazásból bevételeink származnak és 
ennek egy részét a többletmunkát végzők anyagi elismerésére, a dolgozók élet
körülményeinek javítására fordíthatjuk. 

Úgy vélem, hogy ez a társulás megfelelő keretül szolgál a fegyveres testü
letek együttműködésére hozott HB határozat maradéktalan végrehajtásához. 
Együttes erővel, a munka ilyen jellegű megosztásával, egymás eredményeinek 
és tapasztalatainak hasznosításával a jövőben racionálisabban tudjuk feladata
inkat teljesíteni. 

Nemzetközi kapcsolataink is tovább erősödtek. A Varsói Szerződés had
seregei ruházati szolgálata vezető állományának 1978. évi értekezlete óta közös 
munkával elkészítettük az általános hadi öltözet és hadfelszerelés egységes kö
vetelményrendszerét. A Bolgár Néphadsereg ruházati szolgálatával kétoldalú 
együttműködési szerződést kötöttünk több fejlesztési téma együttes végzésére. 
Múlt év áprilisában Budapesten került megrendezésre a Varsói Szerződés had
seregei ruházati szolgálata vezető állományának második értekezlete, ahol ér
tékelték az egyes hadseregek különleges ruházatait, nagy vonalakban felvázol
ták a fejlesztés további útjait, nagybani követelményeit. Ezek a rendezvények, 
a két- és többoldalú konzultációk gazdag, munkában jól hasznosítható tapasz
talatok megszerzésére nyújtottak lehetőséget. 

Az eltelt - nem hosszú - időszak elegendő volt ahhoz, hogy a ruházati 
szolgálat helyzete megszilárduljon és az új generáció felnőjön a feladatokhoz. 
A megemlékezés során nem feledkezhetünk meg azokról az elvtársakról, akik 
életük jelentős részét ennek az ügynek szentelték, kitartóan, sohasem csüggedve 
munkálkodtak azon, hogy a szolgálat eredményeit a katonatömegek öltözködési 
színvonalának rendszeres javítása érdekében fokról fokra növeljék. A szakma 
szeretete mindenkor megóvta őket attól, hogy a pillanatnyi balsikerek kedvüket 
szegjék és megelégedjenek az elért eredményekkel. Ez a jobbat akarás, töretlen 
ügybuzgalom biztosíték arra, hogy megvalósítsuk mindazokat a célkitűzéseket, 
amelyeket a párt- és állami vezetés a ruházati szolgálat számára meghatároz. 
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