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A HADTÁPBIZTOSÍTÁS ELMÉLETE 

Az MN hadtáp fejlesztésének fő irányai <iJ 

Szórádi Zoltán vezérőrnagy 

Az MN hadtáp fejlesztésének fő irányairól e tendenciákról olyan alapvetően meghatározó ténye
zők ismeretében szólhatunk, mint: 

- a néphadseregnek és ezen belül a hadtápnak az elmúlt időszakok fejlődését demonstráló, 
1985. év végére kialakuló helyzete; 

- a néphadsereg alaprendeltetéséből fakadó feladatok; 
- az MN szervezeti struktúrájának alakulása; 
- a szövetségi igényekből adódó feladatok; 

- a néphadsereg fejlődésének üteme; 

- az ellátással, szolgáltatásokkal összefüggő társadalmi elvárások, valamint 
- a népgazdaság fejlődése és teherbíró képessége; 

- és nem utolsósorban az az igény, hogy a következő tervidőszak fejlesztése szervesen illesz-
kedjen bele egy hosszabb távú fejlesztési koncepcióba. 

Ezek egyike-másika többé kevésbé meghatározott. A párt XIII. kongresszusa, a Pol. Biz. vonat
kozó határozatai, a honvédelmi miniszter elvtárs által a január 25-i értekezleten meghatározott álta
lános érvényű útmutatások, a szociálpolitika koncepciója és egyéb fontos perspektív kérdések 
megismerése megengedi, sőt kötelez bennünket arra, hogy az egyes fontosabb kérdésekben fel
mérve helyzetünket, előretekintsünk. 

Ezért egyes területekkel, amelyek céljai és konkrét feladatai még kidolgozás előtt állnak, csak 
érintőlegesen, másokkal részletesebben foglalkozom. Az egyes szolgálatok fejlesztési tendenciáit a 
szolgálatfőnökök korreferátuma érinti. 

Részletes - a fejlesztés valamennyi területét magába foglaló - feladatok megfogalmazására -
amint ezt a miniszter elvtárs a januári értekezleten meghatározta - az MN VII. ötéves fejlesztési feladatai 
indításakor, várhatóan a jövő tavasszal kerül sor. 

I. 

Ami a hadtáp eddigi fejlesztését illeti, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a fejlesztés meghatározott 
feladatait alapvetően teljesítettük, a hadtáp képessége, szolgáltatásai a tervekben és a HM Direktí
vákban meghatározottak szerint alakultak és alakulnak. 

Ez azt jelenti, hogy szolgálatunk alkalmas a néphadsereg tevékenységének magasabb színvo
nalú, megbízható hadtápbiztosítására. A főbb ellátási területeken az e célra fordítható keretek haté
kony felhasználásával, a belső tartalékok feltárásával sikerült biztosítania az alapvető területeken 
1980-ig elért színvonal megtartását, az MN állománya szolgálat- és életkörülményei helyenkénti sze
rény mérvű javítását. 

(I) Az 1985. májusi MNHF-i hadászati-hadműveleti kiképzésen elhangzott előadás. 
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Mii irlii11k rz al,J/1? 

Elsősorban azt, hogy 11éphad1tre1?/ink rgé.rzé1 el oJSzha11gb,m fo~),Jlf1a1oran fijlriJull. erósödvll. korszmi-
1ödóll a hadtdp harckilziiltrig1-mozg1íritár1 rmdrzm. A legfelső politikai vezetés határozatával összhang
ban alakult ki - elsősorban a felső tagozatokban - az M\í jelen helyzetében korszerúnek ítélhető 
hadtápbiztosítási rendszer. Működnek a mozgékony, osztható ,iirrzft/!J 1mum1 ·· típusú szervezetei, a 
honi légvédelem szervezeti korszerúsödésével fejlődött annak had tápja, fokozódott a hadtáp életké
pessége. A csapatokkal összhangban fejlődtek a csapathadtáp szervezetek, bár korántsem a teljes 
igények szerint, de több szolgálatunkat érintően Jelentős műszaki·technikai előrehaladást értünk cl. 

Számos új felépítésű szervezettel és szervezeti megoldással fokozatosan épült és épül a területi 
ellátás rendszere. Ez évben lényegében befejeződik a laktanyahadtáp gazdálkodás és a kisdcktroni
kus számítógépre szervezett csapatszámvítel rendszerének kiépítesc, folyamatosan fejlődik a raktár
gazdálkodás. Rendszerre formálódik a diszpecserrendszcrú szállítís, fejlődött a konténerizáció. 

Gazdálkodási tevékenységünk fokozatosan korszcrúsödött, mind nagyobb teret nyertek az 
ésszerű - jól értelmezett - takarékosság jegyei, a lehetőségek függvényében kedvező eredményeket 
értünk el a személyi állomány munka- és éktkörülményei, szoci:1lis helyzetének javításában. 

Folyamatosan korszcrúsödik és hatékonyabbá válik az cgészségü1-,ryi megelőzés.gyógyítás, utó
kezelés rendszere. Az élelmezés - normái reálértékének megtartásával - változatlanul biztosítp a 
katonák kielégítő ellátását. Fejlódött a hivatásos és sorállomány ruházata, a textiltisztít1s és javító 
szolgáltatás, bár egyes elemei további korszerűsítésre, kiegészítésre szoruln:tk Növekedett egyes 
üdülők komfortfokozata, ezáltal az üdültetés színvonala, szélesedett az üdültetésben részt vettek 
köre, a külfőldi üdültetésben azonban visszalépni kényszerültünk. 

Minden tagozatban fejlődött a hadtáp vezetése, javultak a működési feltételek, szilárdabbá és 
begyakorlottabbá vált a közép- és felső vezetőszervek veszélyeztetettségi időszakban érvényesülő 
munkarendje. 

Őmmif,ibm azt mondhatjuk el, hogy céljaink előrevetíthetően megvalósulnak, azonban 
továbbra sincs jelentős előrelépésünk néhány több tervidőszak óta ismétlődően húzódó gond 
megoldásában. Ilyenek többek között; egyes alapvető hadtáptcchmkai eszközök modernizálása, a 
csapatorvosi és hadtáp tiszthelyettesi káderprobléma, a zászlóaljhadtápok megerősítésének kérdése, 
egyes rekonstrukciók elhúzódása. 

II. 

Az tlköwkrzó 1dó.r.:ak hadtJpfijltsztir feluddtait - mind közep, mind hosszabb távon - alapve
tően motiváló körülmény, hogy a Magyar Néphadsereg harci képességek (harckészültség, tűz- és 
ütőerő, minden oldalú biztosítás) tekintetében fokozatosan zárkózzon fel a szövetséges csapatok
hoz és közelítse meg a valószínű ellenség hasonló képességeit és a várható hadszíntér követelmé
nyeit. 

Ezzel összhangban a hadtáp fejlesztésénél abból indulunk ki, hogy - alapvetően a jelenlegi 
nagyságrendben - tovább folytatódik a Magyar Néphadsereg kiegyensúlyozott minőségi feJlesztése, 
a szervezetek és a vezetési struktúra szükséges mértékű további korszerúsítése. 

Fejlesztési célkitűzéseinknek alapját az képezi, és alapelvként is azt fogadhatjuk el, hogy - az 
áthúzódó múrzaki ftjlmtmk ir bt:r11hJzJ.ri feladatok teljmtiJil is jigJtltn1brtit t- a központhadtápot alap
vetően stabilizáljuk. Nagyobb feJlesztésekkel e tagozatban nem számolunk. A hadtáp fejlesztése J 

következő időszakban az MN csapatainak szervezeti és minőségi fejlesztését követve, alapvetően a 
csapathadtápra és csak részben a központhadtápra irányul. 
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Az tf)eS kiemelkedő területeken a fejlesztési tendenciák a köi·etktzókben köroonalazhatók: 
1. A harckésziiltrég és mozgóstídri készség fejlesztése terén az MN csapatainak harcba lépésekor tör· 

ténő azonnali hadtápbiztosítása, a tömeges csapásokat követő hatékonyabb beavatkozás lehetősé· 
geinek biztosítása érdekében a központhadtáp reagáló· és életképességét kell növelnünk. Az ellen· 
ség növelt és egyre növekvő hatású eszközei továbbra is fő követelménnyé teszik a különböző had· 
tápobjektumok csapáselleni védelmének különböző eszközökkel történő további fokozását. 

A realitásokat figyelembe véve tovább kell lépnünk tartalékkészletek föld alá helyezése gazda· 
ságos lehetőségének feltárása érdekében. Itt elsősorban a használaton kívül levő föld alatti építmé· 
nyek felkutatásáról, felderítéséről, használhatóvá tételéről, illetve a használatban levőknek a hadse· 
reg részére történő lebiztosításáról van mindenekelőtt szó. Mindezek mellett dolgoznunk kell azon 
is, hogy újabb vegyes és szakági decentrumok előkészítésével, tovább tökéletesítsük a széttelepítésre 
kerülő hadászati készletek megóvásának feltételeit. 

Harckészültségi rendszerünk - az igényekkel összhangban - folyamatos átdolgozás, korszerű· 
sítés alatt áll. Ennek tendenciái huzamos időre megszabják feladatainkat. Ennek keretében javítjuk a 
készenléti időn belül a hadtápszervezetek védett, álcázott körletekbe való kivonulásának határidejét, 
a hadászati (hadműveleti) készletek széttelepítését, biztosítva ennek minden oldalú feltételeit. E fel· 
tételek megteremtését, a részleges rejtett mozgósítás további tökéletesítését a harckészültségi és 
mozgósítási okmányrendszer egységesítését szolgálja a korszerúsödésre kerülő harckészültségi· 
mozgósítási rendszer. 

A következő időszak kiemelt feladatát jelenti az új rendszer begyakoroltatása, elemeinek a kész· 
ség szintjére történő fejlesztése. 

Várhatóan további fejlődés következik be az országmozgósítás és a néphadseregi mozgósítás 
kapcsolatrendszerében. Ez is olyan kedvező feltétel, amelyre a had tápnak a jövőben jobban támasz· 
kodnia kell, így mozgósítási feltételeink javítása érdekében - a lehetőségek keretei között - érzékel
hetően és nagyobb ütemben kell tovább lépni a polgári intézmények kapacitásai kihasználásában. 
Ebben az érintett szolgálatfőnőkségeknek kell mindenekelőtt kezdeményezniük. Itt az a feladat is 
felmerül, hogy folyamatosan figyelni, érzékelni és realizálni kell a polgári (különösen a közlekedési) 
intézmények, vállalatok lebiztosítható gép· és eszközparkját. 

A fegyveres harchoz szükséges anyagi tartalékainkat mennyiségileg és minőségileg folyamato· 
san, alapvatően csak a rendszerbe kerülő új harci és technikai eszközöknek megfelelően tervezzük 
növelni, az eddig kialakult szinten. Ezen belül mindenekelőtt a csapatok lőszerellátottsági szintjének 
emelésére kerülhet sor. Ezért a harcnapok tüzérségi lőszer biztosításához növekednek a csapatoknál 
a mozgókészletek, ehhez az ellátó alegységek növelésével, a szállitótér bővítésével javítjuk a csapat· 
hadtáp lehetőségeit. 

A központi készletnövekedés tárolásánál továbbra is a népgazdaság bázisaira kívánunk támasz· 
kodni. Vizsgáljuk üzemanyagokból és élelemből az MN·szintú készletek növelésének lehetőségeit 
IS. 

2. A hadtáp rzmmti ftjlesztirét a csapatok szervezeti fejlesztésével összhangban végezzük, 
elsődlegesen a szállítókapacitást terve1Zük növelni. Különös gondot fordítunk az új típusú rakéták, 
további önjáró tarackok, páncéltörő eszközök rendszerbe állításával és különösen a zászlóaljakhoz 
belépő számos tüzérségi és légvédelmi rakétaeszközzel összefüggő fejlesztése hadtápfeladataira. 
Mindehhez el kell végezni a csapatok had tápjának a szervezeti fejlesztéshez szükséges átrendezését. 

Háborús szervezeteink fejlesztését az elmúlt évben Bulgáriában megtartott VSZ hadtápvezetői 
értekezlet javaslatait figyelembe véve tervezzük végezni. E tendenciák - amelyek előreláthatóan 
hosszabb távra érvényesek - néphadseregünk hadtápjánál már eddig is érvényesültek, a kezdeti 
lépéseket megtettük. Arról van szó, hogy a hadtáp mobilitását kell továbbra is fokozni, összfegyver· 
nemi típusú hadtápszcrvezetct kell létrehozni és fejleszteni, egységesíteni a szervezeteket, a készle· 
tck szintjét, a hadtáptechnikát. Úgy ítélhető, mi ezen az úton elindultunk, további fejlődésünket a 
megkezdettek motiválhatják. 
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Az elvonuló szárazfaldi csapatok felső és hadsereg tagozati hadtápbiztosítási rendszere az 
1980-85-ben kialakult rendnek megfelelően stabilizálódik. 

Stabilnak tekintjük a központhadtáp szervezetét, azonban a néphadsereg korszerűsítésével, a 
növekvő igényekkel összhangban továbbra is számolunk szervezeti fejlesztéssel is. 

·A hadseregnél várhatóan továbbra is a jelenlegi ellátódandár, egészségügyi ezred és közúti 
komendánszászlóaljak maradnak, azonban a várható lőszerfogyasztás mennyiségi növekedés'e miatt 
sor kerülhet az ellátódandár szállítókapacitásának további növelésére. 

A hadosztályoknál, ezredeknél a hadtápszervezeteket a kialakult szervezeti rendben elsősorban 
a csapatszervezetek változásaival pontosítjuk, alakítjuk. Továbbra is napirenden farmok néhány, a 
csapathadtápot érintő fontos kérdést: - a zászlóaljparancsnok hadtáphelyettesi beosztás rendszere
sítésének kérdéseivel továbbra is foglalkozunk, mint ahogy továbbra is aktuális a gépesített lövész-és 
harckocsiegységeknél szállító szolgálatfőnökök rendszerbe állításának feladata; - stabilizáljuk a lak
tanyahadtápok rendszerét. Ehhez új gazdaságos és hatékony formákat kívánunk kidolgozni, amely
lyel megbízhatóan biztosítjuk a harckészültség és a biztonságos ellátás, szállítás, számvitel összhang
ját; - a rakodásgépesítéssel összehangolt MN-szintű raktárgazdálkodás fejlesztése során a zászlóalj
raktárak létrehozásával, a csapatoknál egységes raktárgazdálkodást tervezünk megvalósítani. Ezzel 
kapcsolatosan - hosszú távra érvényes - intézkedések jelennek meg. 

Az elvonuló csapatok hadtápszervezeteinél - felhasználva a harcolóktól kivont eszközök egy 
részét- a jövőben is folytatjuk a híradás korszerűsítését, melynek fontos része a csapatokhoz biztosí
tott nagy számú R-123 rádiókészülék. A lehetőség szerint javítani kívánjuk a hadtáp őrzés-védelmé
nek és légvédelmének, terepjáróképességének technikai feltételeit. 

A honi légvédelmi éJ repülőcsapatok komplex fejlesztési programjának befejezésével állandósul az 
új szervezeti-vezetési és diszlokációs rend és az ezt kiszolgáló béke ( és háborús) hadtápvezetési, biz
tosítási rendszer. Tovább tökéletesítjük a csapatrepülő erők háborús ellátási szervezet feltételeit, 
amelyet a tapasztalatok alapján tovább pontosítunk. Vizsgáljuk a CsRP alegységek, egységek had
tápjának szervezési korszerűsítését is. 

A központhadtáp szervezeti fejlesztését mindenekelőtt az utóbbi időben kialakult szervezeti
működési-vezetési rend megszilárdítása, további korszerűsítése, egyes területeken kapacitás növe
lése képezi. 

A központhadtápnál, a KHEL-nél főleg az őrzés-védelem, a légoltalom feltételeinek további 
javítását, a szállító-, út- és vasútépítő kapacitások növelését tűztük alapvető célul. 

A központhadtáp teljes MN érdekű úgynevezett hátországi rendeltetésű szervezeteinél, min
denekelőtt az irányítottságot tervezzük tovább javítani, kiemelt figyelemmel háborús egészségügyi 
és közlekedési rendszer szervezeti és működési rendjére, ahol úgy gondoljuk, hogy a legtöbb még a 
tennivaló. 

Tovább folytatjuk a hátországi körzeti ( decentralizált) ellátási rendszer szervezeti feltételeinek 
megteremtését. 

A hadtápszervezetek személyi szükségletének biztosítását az elkövetkező huzamos időszakban 
előreláthatóan csak a feladatok ésszerű átcsoportosításával, a meglevő létszámkeretek hatékony fel
használásával, elsősorban az intenzív módszerek alkalmazásával végezhetjük az elkerülhetetlen és 
minden oldalról indokolt békelétszám növelésre is egyre szűkösebben kerülhet sor. 

3. A hadtáp műszaki-technikai ftjlesztirénél mindenekelőtt abból kell kiindulniuk, hogy időálló, 
minimum ötéves fejlesztési ciklusra prognosztizálható - reálisan megvalósítható - fejlesztési célokat 
tűzzünk magunk elé, figyelembe véve az előző tervidőszakokból átnyúló gondok, problémák vizs
gálatát, az egyes szervezeteinknél kialakult feszültségek lehetőség szerinti feloldását. 

A fejlesztésben elsősorban a harckészültség, hadrafoghatóság hatékonyságának biztosításából 
kell kiindulni, ehhez az import beszerzések, hazai gyártások, a népgazdasági biztosítási lehetőségek 
mellett fokozatosabban fel kell használni - a fegyveres erőkkel és testületekkel összehangolt - saját 
(néphadseregi) fejlesztési tevékenységünk eredményeit is. 
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Továbbra is szerepet kell biztosítanunk a hadtáp saját technikai fejlesztési, újító- és ésszerűsítési 
tevékenységének, az aktivitás fokozásának. 

Részleteiben a fejlesztések-beszerzések szakonkénti indoklására most nem térünk ki, azonban 
néhány eszköznek - fejlesztésének, beszerzésének - különböző okok miatt, prioritást biztosítunk. 

Ilyenek például az egiszségügyi szolgálat - a VSZ-t érintő - fejlesztéssel összefüggő néhány beren
dezése, vagy a közlekedési eszközök közül a közlekedési hálózat helyreállítását segítő célgépek kifej
lesztése és néhány hadszíntéri, illetve elvonuló feladatot segítő híd készletek beszerzésének- lehető
ség szerinti - szorgalmazása. Az üzemanyag-technika fejlesztésénél prioritást mindenekelőtt a gyors, 
tömeges feltöltések megoldását biztosító tábori üzemanyagtöltő eszközöknek, valamint az új 
típusú, 8 mLes acéltartállyal való feltöltésnek adunk. 

Az élelmezési szaktechnikai eszközök műszaki fejlesztési koncepciójának alapvető tényezójéül a 
nagy manóverezóképességű egységek önjáró konyhákkal történő ellátásának szükségességét, a kor
szerűsítő üzemekkel, vízszállító eszközökkel való ellátás szorgalmazását, ruházatnál a korszerű 
tábori mosodákkal, valamint fürdető-fertőtlenítő gépkocsikkal való fokozatos ellátást tartjuk. 

Természetesen valamennyi szolgálatunknál - a szükséges mérvben - eszközeink korszerűsíté
sét, a jelenlegi ellátásukat is folytatjuk. 

Technikai fejlesztési-biztosítási koncepciónk kiemelt területe a hadtáp technikai eszközei megbíz· 
nató jatítá.rdnak megszermése, biztosítása. Ehhez kedvező alkalmat biztosít az, hogy ebben megfelelő 
partnerre találunk a Fegyverzet-Technikai Fócsoportfónökségben, akivel a technikai biztosítási 
koncepción belül - a központtól a csapatig - egységes rendszerbe foglalja és közös intézkedésben 
szabályozzuk a szaktechnika javítási rendszerünket. Az elkövetkező időszak kiemelt feladatát az 
életbe lépő új rendszer életképességének biztosítása képezi. 

A hadtáp szervezeti-technikai fejlesztésével összhangban mind a csapat, mind a központhad· 
tápban jelentkező építési-beruházási igények kielégítése az anyagi-pénzügyi lehetőségektől függően 
kerül sorolásra. Az igények más része hadtáp érdekű hadszíntér fejlesztési követelményként jelent· 
kezik. A hadtáp építési-beruházási feladatokat a szolgálatfónökök korreferátumai tartalmazzák. 
Ennek - több fejlesztési időszakot átfogó - kiemelt feladata a KKK rekonstrukciója, amennyiben 
annak lehetőségei megteremtődnek. 

A hadtáp kómyezttvédelmi tevékenységét - az országos célkitűzésekkel összhangban - textiltisztító 
üzemeink, üzemanyag-telepeink, javító· és karbantartó bázisaink szennyvíztisztítására, a környezet 
levegőszennyezésének megakadályozására, csökkentésére irányítjuk. A néphadsereg összes szerve
zeteinél a KÖJÁL·ellenórzések, szemlék folyamatos végrehajtásával, a higiéniai követelmények 
betartásával - konyhák, étkezdék, egészségügyi objektumok, kisegítő gazdaságok - kell biztosítani a 
további időszakokban is környezetünk védelmét. E kérdésben fokozottan számítunk a helyi aktivi
tás kibontakozására. 

4. Felkészítési feladataink a további időszakokban sem csökkennek, sót - a néphadsereggel 
szemben támasztott egyre magasabb követelményekkel összhangban - fokozódnak. 

Felkészítésünk fő irányá't a kialakításra került hadtápszervezetek (kiemelten a vezető és elsódle· 
ges fontosságú végrehajtó szervek) összekovácsolása, kapcsolatrendszerük begyakorlása, működé
sük készség szintre történő fejlesztése képezi. Ezen kívül is fő törekvés az anyagáramlás meggyorsí· 
tása, a hadtáp védelmének, manóverének fokozása, a harceszközök tömeges feltöltése feltételeinek, 
módszereinek további tökéletesítése. 

Továbbra is folytatjuk az MN hadtáp egy-egy fő terület vertikálisan összefüggő hadtáp rendszer· 
gyakorlatokat. Úgy ítélhető, hogy gyakoriságuk- tervidószakonként és területenként egy gyakorlat
biztosítja az igények kielégítését és további fejlődés elvi, gyakorlati irányainak összefogását. Így pél
dául a következő tervidőszakban is sor kerül anyagi, egészségügyi és közlekedési biztosítási rend· 
szergyakorlatra. 
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Arról sem mondunk le, hogy a gyakorlatok és egyéb kiképzési formák egybehangolt alkalmazá • 
sával továbbra is biztosítsuk, hogy egy-egy tervidőszakban az "M" állomány 60-70%-a részesüljön a 
tartalékos képzés valamely formájában. 

A tapasztalatok alapján, a vazérkari követelményekkel összhangban, saját igénreinket figye
lembe véve folytatjuk a tartalékos szakállom.iny összekovácsolása keretében az építési, hadszíntér
előkészítési feladataink végrehajtását is. 

A /i.111111/éztti kipzisbtn a jelenlegi rendszer előreláthatólag időálló. Mindenekelőtt a gyakorlati 
életre való képzést és a vezetésgépesítést kívánjuk erősíteni. Természetesen vizsgáljuk a szakmának 
legjobban megfelelő képzés újabb (más) módozatainak lehetőségeit is. Fontos kérdésnek tartjuk 
minden oktatási formában a szdmí/Jstech11da alkalmazására való felkészítést. 

A jelenlegi profilok mellett .1 négyéves üzemanyag- és szállító tiszthelyettesképzést tervezzük 
megvalósítani, valamint a tiszthelyettesek szaktiszti vizsgára való felkész1tésének tematikáját és 
programját tartjuk szükségesnek módosítani. Vizsgáljuk az egészségügyi és ruházati szolgálatban is a 
négyéves tiszthelyettesképzés btvezetésének lehetőségeit a higiénikus tisztképzés beindítását. 

Mindezek mellett aktív cselekvőként veszünk részt a kiképzést főfelügyelőség és a sz<:mélyügyi 
főcsoportfőnökség koncepciója szerint végrehajtásra kerülő káderutánpótlási vizsgálatokban, segít· 
jük azok végrehajtását 

5. A gi.1zdJ/kqJ.fa az ilt1Urtilmé11Jtket fejlesztő t<:vckenységünket olyan tényezők befolyásol
ják, mim: 

- a nemzeti jövedelem tervszerű, de mérsékelt növekedése és ennek következtében a beruhá
zási keretekkel, az importra jutó összegekkel való szigorú takarékosság; 

- a hadtáp szaktechnikai eszközök és anyagok fejlődése; a modern technika felhasználása az 
ellátásban abból a felfogásból kiindulva, hogy ne legyen lényeges lemaradás a harci technikához 
viszonyítva. 

Mindezt figyelembe véve a hadtápgazdálkodás módszereinek fejlesztésével, új ellátási formák 
bevezetésével a hadtáp valamennyi szolgálatában ahhoz kíván1uk az alapokat megteremteni, hogy 
biztosítsuk a minőségi növekedést annak érdekében, hogy az MN személyi állomány a fokozott 
igénybevételhez méltó ellátásban részesülJön. 

Lehetőségeinket meghatározóan befolyásolják a gazdaság fejlesztésének eredményei. 
Az Ors;:,ígos Tmhimtal az dlítenezé.rhez harom 1,í/1oza101 pro/!.11orz1izd/1· 
a) A nemzeti jövedelem jelentős, évi 3%-ot meghaladó növtkedése esetére. 
b) A várható nemzeti jövedelem emelkedés 1,5-2,5% között realizálódik, mely esetben az 

előző ötéves terv báziskereteinck növekedése - reálértékben - 10-12% lesL. 
c) A nemzeti jövedelem nem lesz számottevő (0,0-U,5%/év). 
Mindezek lényegesen befolyásolják a védelemre, ezen belül a hadtápbiztosításra fordítható 

összegeket, reális lehetőségeket. 

A népgazdaság prognózisával, gazdaságirányítás rendszerének módosítására kidolgozott sza
bályozókkal összhangban a néphadsereg gazdálkodási tevékenységét továbbra is a jelen tervidősza
kig felső és csapatszinten kimunlciltgazdasági célkitűzések és szabályozók folyamatosságának bizto
sítása, az eddig kialakított szabályozások (Csapatgazdálkodási Utasítás, Csapathadtáp Szabályzat) 
elveinek alkalmazása képezi. 

A megváltozott követelményekhez igazodva a VII. ötéves tervben tovább kell fejleszteni a gaz
dálkodás hatékonyságát, növelni kell a gazdasági tervezés színvonalát. A gazdálkodás minden szint· 
jén érvényt kell szerezni a tervfegyelcm, az ésszerű takarékosság követelményeinek. Meg kell szilár· 
dítani a csapathadtáp gazdálkodás elért eredménreit. 

A gazdasági szabályozottság a költségvetés gazdálkodás önállósági hadrainak - a már kiadott 
utasításokon túlmenően - további kiterjesztése várható, a gazdasági szabályozottság a népgazdasági 
szabályzók hatására módosulhatnak. A központi célokat nem sértve az ellátás és szolgáltatás külön· 
böző területein fel kell oldani a hatékony gazdálkodást akadályozó, hátráltató kötöttségeket. 
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Az MN csapatai kiképzése és felkészítése követelményeivel lépést tartva, ahhoz igazodva szi· 

lárdítjuk a hadtápellátás elért színvonalát, biztosítjuk az erőforrások optimális elosztását, szinten· 
tartjuk és a szociálpolitikai irányelvekkel összhangban javítjuk a személyi állomány szolgálati, élet- és 
munkakörülményeit. 

A gazdálkodó egységek önállóságának fokozása mellett erősítjük a hadtápgazdálkodás ellenőr· 
zését, növeljük a gazdálkodó szervek felelősségét és az anyagi-pénzügyi fegyelmet. 

Az élet- és szolgálati körülmények alakulásában döntő jelentőségük van a szociálpolitika fej· 
lesztési irányainak. Lényege, hogy jelenlegi szociális ellátási rendszerünk általános jogosultsági 
elvekre épül, a juttatások többségét mindenki számára biztosítja, a rendkívül nagy összegű ráfordítá
sok ellenére is egyes csoportok, egyének változatlanul hátrányos helyzetben maradnak. Ezért szük
séges a szociálpolitika irányelveinek és gyakorlatának korszerűsítése. 

A normatív alapon történő juttatások fenntartása, lehetőség szerinti bővítése mellett fokozato
san ki kell alakítanunk a rászorultságot jobban mérlegelni képes eszközöket, módszereket. 

Az igények teljes kielégítísére belátható időn belül nincs lehetőség, ezért a szükségletek kielégí
tésénél rangsort kell megállapítani. 

A következő fejlesztési időszakra - melyet részletesebben ismerünk - a fő célkitűzést a reálbérek 
szintentartása, az életkörülmények jadtása képezi. Ezen belül a pénz- és természetbeni juttatások aránya 
nem nőhet, ugyanakkor a meglevő vívmányokat fenntartjuk. 

A hivatásos és polgári állomány meglevő kedvezményeit ( ellátás, szolgáltatás, szociális gon· 
doskodás) és MN-en belüli lehetőségeit a hadtápszakterületen is - lehetőség szerint - meg kell 
őrizni és lehetséges módon fejleszteni, tekintettel a jövedelemnövekedés lassú ütemére. 

Az elgondolások szakterületünket érintően a következők: 
- Az egészségügyi, oktatási szolgáltatások körében az alapellátás - gyógyítás és a közoktatás -

hosszabb távon is maradjon ingyenes. Ugyanakkor a szociális célú közös kiadások azonban fokoza· 
tosan csökkenthetők olyan kedvezmények és támogatások mérséklésével, visszavonásával, amelye· 
ket tartósan főként a jobb anyagi helyzetű csoportok vettek és vesznek igénybe. Ilyenek például az 
aktív gyógykezelést nem igénylő ápolási tevékenységek, a különleges egészségügyi szolgáltatások. 

- A jelenleginél differenciáltabb kedvezményrendszert kell alkalmazni már a VII. ötéves terv· 
tői kezdődően a családok szociális helyzetéhez igazítva, hogy a teherviselés a jövedelmi-vagyoni 
helyzethez jobban igazodjék. Ennek megfelelően kell a jövőben a szolgáltatások díjait alakítani, 
megfelelő kedvezményrendszerrel párosítva. 

- A gyermekintézményeknél az igénybevételi díjnak már a VII. ötéves tervidőszakban fedez
nie kell az élelmezési nyersanyagköltségeket, az egyéb szolgáltatások pedig ingyenesek lesznek 
továbbra is. Hasonló elveket indokolt érvényesíteni az üzemi étkeztetéseknél is. 

- A többi, ma még kedvezménnyel nyújtott szolgáltatásoknál - üdülés, gondozó-ápoló háló· 
zatok stb. - az intézmények teljesebb költségtérítést érvényesítsenek úgy, hogy a díjakból - a csalá· 
dok szociális helyzete alapján - díjkedvezményeket biztosítsanak. Az üdültetést fokozatosan 
önköltségessé és önellátóvá kell tenni. A jelenleginél szűkebb körben - a szociális helyzet messze· 
menő figyelembevételével - kell támogatást biztosítani a családoknak. 

- Elgondolásaink szerint, növeljük és új profilokkal bővítjük az eü. intézeti kapacitást, tovább 
szélesítjük a csapategészségügyi és gondozói ellátást. Korszerűsítjük az élelmezés szerkezetét, 
tovább javítjuk esztétikumát; intenzív módszerekkel bővítjük az üdültetés lehetőségeit. Az egyre 
fokozódó katonai-esztétikai igényekkel tervezzük összhangba hozni az MN öltözeti rendszerét. 

6. Néhány gondolat a vezetés - alapietően a hadtápvezetés - valamint a hadtáp hadtudományi munka 
feladatairól. 

Mindenekelőtt az állapítható meg, hogy az utóbbi időben kialakított hadtápbiztosítási rendsze
rünk pozitív elemeinek ~tabilizálása, szükséges továbbfejlesztése mellett továbbra is az összhadtáp 
érdekű és irányú vezetési rendszernek adunk prioritást, azonban ezt továbbra is az ágazati irányok, 
érdekek nagy fokú önállóságának biztosítása mellett kívánjuk elérni, szintenként differenciálva. 
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Az MN háborús vezetése részeként tovább kell tökéletesítenünk a hadtápvezetési rendszer 
főbb elemeinek (MN HVP, MN EHVP) működését és kapcsolatrendszerét a vezérkarral, a szövet
ségesekkel, az országos főhatóságokkal, a központhadtíp szervekkel és az elvonuló szárazföldi csa
patok hadtápjával. 

Amint ezt már érintettük, együttesen kidolgozzuk a felső tagozatú önálló fegyvertet-technikai 
szervezetekkel való együttműködést, a háborús és békeszabályozókkal összhangban erősítjük a had
táp- és technikai vezetés elválása mellett annak elvi egységét, a két vezetési rendszer közötti együtt
működés tartalmát. 

A gazdálkodási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében csapatszinten korszerű 
kiselektronikus számítógépre alapozva tovább szilárdítjuk, korszerűsítjük a számviteli részlegek 

munkáját. 
A háborús információs rendszer építése eredményeként terveink szerint fokozatosan megvaló

sul az elvonuló szárazföldi csapatok elektronikus számítógépre alapozott információs rendszere. 

A vezetésgépesítés fejlesztésével összhangban kerül végrehajtásra a háborús és béke vezetési 
okmányok egységesítése, annak érdekében, hogy egységszinttól a központhadtápig bezárólag a 
szükséges mértékű törzsokmányokkal rendelkezzünk mind a háborús vezetés, mind pedig az ezzel 
szorosan egységet képező béke információs, vezetési rendszerben. Visszaszorítani az adminisztráció 
túlzásait, kiszúrni a formális okmányokat, érdektelen jelentéseket, terveket. 

Számos egyéb kiemelt feladatról is szólhatunk, melyek fejlesztési terveink részét képezik, azon
ban ezeket középtávú és éves terveinkben, a feladatszabások során konkretizáljuk. 

Feladataink eredményes végrehajtásakor továbbra is intenzíven támaszkodunk a hadtáp hadtu
dományt kutatómunkájának eredményeire, amelyet a Varsói Szerződésen belül, illetve egyéb nem
zetközi tudományos szervezetekben, valamint a hadtáp- és orvostudományi tanácson belül terve

zünk folytatni. 

X 

Ennyit kívántam közreadni a hadtáp fejlesztésének néhány - részleteiben már eddig is ismert -
irányáról, melyekkel minden bizonnyal találkozunk az elkövetkező időszakban további munkánk 

során. 
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