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Pártunk és kormányunk jelentőségének megfelelően mindig megkülönböz
tetett figyelmet fordított a fegyveres erők és ezen belül a néphadsereg személyi 
állománya minden oldalú ellátására, mindenkor biztosította a szükséges anyagi
pénzügyi forrásokat, így pl. az 50-es évek feszített gazdasági körülményei kö
zött sem voltak érezhetők a katonák létkörülményeiben a lakosság ellátásában 
átmenetileg tapasztalható problémák. 

A hadsereg békeéletének viszonyai között nagy jelentőségű a társadalmi
gazdasági, szociális és kulturális fejlődésből fakadó követelmények, hatások 
érvényesítése a hadsereg ellátási rendszerében, melyek alapvetően a személyi 
állomány életkörülményeivel függnek össze. 

Pártunk és kormányunk politikájának megvalósítása eredményeképpen a 
szocializmus építése során a lakosság anyagi, szociális és kulturális igényei mind 
magasabb színvonalon kerülnek kielégítésre. 

Az életszínvonal fokozatos, tervszerű emelkedése csak akkor tud osztat
lanul megvalósulni, ha annak célkitűzései társadalmi életünk valamennyi terü
letén érvényesülnek. Következésképpen fontos feladatot jelent a hadseregben 
mind a hivatásos tisztek, hivatásos és továbbszolgáló tiszthelyettesek, mind pedig 
a sorállomány anyagi, egészségügyi és kulturális ellátottságának folyamatos érté
kelése, a fejlesztés célkitűzéseinek és ütemének meghatározása, melynél társadal
munk szocialista fejlődésének helyzetéből és követelményeiből, a személyi állo
mány kulturális igényeiből, anyagi lehetőségeinkből, valamint hadseregünk sajá
tos viszonyaiból indul iki szolgálatunk 

A lakosság által elért viszonylag magas, egy főre jutó jövedelemből az 
emberek kultúrát teremtenek saját kis világukban, otthonukban, és ezt a szín
vonalat igénylik otthonukból kilépve is. Tartósan nem lehet ellentmondás az 
otthon kulturáltsága és az otthon-kívüli környezet kulturáltsága között, így nem 
lehet tartós ellentmondás az otthoni életkörülmények és a hadsereg ellátása 
között. 

Az élet- és munkakörülményekben bekövetkezett pozitív változások hatása 
különösen megmutatkozik ifjúságunknál, mely a számára adott körülményekbe 
belenőtt, természetes környezetének érzi. 

Ebből következik fiatalságunkra jellemző kulturális színvonal, önmaguk 
és környezetük iránti igényesség, mely egyben a hadseregben számukra kialakí-
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tandó anyagi, egészségügyi és kulturális követelményeket meghatározó tényezők 
alapvető eleme. 

A katonafiataloknak a hadsereg sajátos életébe való beilleszkedésére, illetve 
a későbbiek folyamán a feladatok ellátására kedvezően hat, ha bevonulásuk 
után életkörülményeikben nincs törés, biztosított a megfelelő színvonalú folya
matosság. 

Az ilyen tudatos tevékenységgel érhető el, hogy a fiatal katonákat élet
körülményeiket illetően kisebb - csak a katonaélet sajátosságaiból eredő - át
állásra késztetjük, ami feltétlenül pozitívan hat kiképzésükre, erkölcsi-politikai 
nevelésükre. 

Az általános társadalmi-gazdasági, szociális és kulturális követelmények 
érvényesítésének szükségszerűségét mindinkább alátámasztja az is, hogy az egy
ben a magas fokú harckészültség biztosításának, az erkölcsi-politikai állapot 
kialakulásának, a kiképzés eredményes végrehajtásának fontos tényezője. 

A személyi állományról való gondoskodásnál figyelembe kell venni, hogy 
a korszerű kiképzési módszerek, a bonyolult technika kezelése, a katonafiatalok 
számára mind intenzívebb fizikai és idegrendszeri igénybevételt jelent. Az 
anyagi, egészségügyi és kulturális szükségletek kielégítésének színvonala így 
döntően kihat a katonák hangulatára, fizikai, idegi és szellemi munkabírásra. 

A hadsereg nevelő funkcióját is csak úgy tudja teljes egészében betölteni, 
ha a hadseregben az általános társadalmi színvonalnak megfelelő körülmények 
közé kerülnek a katonafiatalok. A nevelőmunka ugyanis nem nélkülözheti a 
megfelelő kulturált anyagi környezet hatását, melyet a katonák életkörülményei 
váltanak ki. 

* 
Miként a társadalom valamennyi tagja, úgy a katona is a szolgálati, munka

és életkörnyezet számtalan hatása alatt áll. E hatások több irányból érkeznek és 
több irányban terjednek. Ezért szükséges, hogy azoknak a hatásoknak kibon
takozása feltételeit biztosítsuk, amelyek a szocialista életmód alakulásának fo
lyamatát erősítik. 

Az eddigiekből következik, a hadseregben használatos „személyi állomány 
életkörülményei" fogalom, mely magába foglalja a személyi állomány anyagi 
és egészségügyi, továbbá kulturális ellátás, illetve azok komplex hatásaként ki
alakult környezetet a hadsereg sajátos viszonyai között. 

A személyi állomány életkörülményei, mint gyűjtőfogalom, lényegében meg
felel a társadalmi életben használt „életszínvonal" -kategóriának. Amíg azonban 
az „életszínvonal" szélesebb fogalom és felöleli az egész társadalom anyagi és 
kulturális helyzetét, addig a „személyi állomány életkörülményei", ezen belül 
a hadsereg tagjainak anyagi, szociális és kulturális helyzetét tükrözik. Továbbá 
különbség, hogy a sorállomány vonatkozásában - de több területen a hivatásos 
és továbbszolgáló állománynál is - színvonalát a hadseregben nem a reálbér, 
illetve a reáljövedelem, hanem alapvetően az érvényben levő ellátási normák 
határozzák meg, amelyek zömmel természetbeni juttatás formájában realizálód
nak. Az ellátási normák viszont szoros összefüggésben vannak a népgazdaság 
teherbíró képességével, vagyis a személyi állomány életkörülményei lényegében 
azonos alapra támaszkodnak, mint az életszínvonal számos eleme. 
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A sorállomány életkörülményeit meghatározó ellátási normák - az egyes 
fegyvernemek és szolgálati ágak igénybevételének megfelelő differenciáltság 
ellenére is - tömegjellegűek. Az azonos kategóriák ellátását azonos normák ha
tárolják be, mely számukra tömegméretben azonos életkörülményeket eredmé
nyez. Az ilyen struktúrájú ellátás a hadsereg sajátosságaiból eredően teljes 
mértékben indokolt és szükségszerű. Következik ez a hadsereg zárt rendszeréből, 
létszámviszonyaiból, a feladatok egyező jellegéből, a fizikai és pszichikai igény
bevétel alapvetően azonos színvonalából, a tényleges katonai szolgálatot telje
sítők meghatározott koros2Jtály intervallumon belüli elhelyezkedéséből. Mindezek 
mellett kihatással vannak az ellátásra a hadsereg egészére jellemző katonai kö
vetelmények. 

Az életkörülményeket kialakító ellátás, bár tömegjellegű, nem jelentheti 
ugyanakkor az egyéni igények teljes figyelmen kívül hagyását, ezért a lehetséges 
területeken érvényesíteni szükséges. Pl. az étkezésnél a választásos menürendszer 
alkalmazása. 

A katonák optimális ellátási rendszerének éppen ezért a tömeg- és az egyéni 
igények kielégítésének sajátos ötvözetét kell tükröznie, melyen belül azonban 
az általános tömegigények érvényesítése az elsődleges. 

Alapvető elvi és egyszersmind gyakorlati jelentőségű kérdés nemcsak az 
egész társadalom vonatkozásában, de a hadseregben is azon szükségletek köré
nek megállapítása, amelyek a fejlődés adott szakaszában indokoltak, illetve ki
elégítésük időszerűvé vált. 

Befolyásolják a döntést a hadsereg sajátos viszonyai, így pl.: számolni kell 
azzal, hogy valamely szükséglet realizálása azonnal tömegméretben jelentkezik 
mind anyagi, mind pedig pénzügyi vonatkozásban. Alapvető szempont továbbá 
a szükségletek kielégítése, vagy ki nem elégítése morális hatásának számba
vétele is. 

A személyi állomány életkörülményeivel kapcsolatos szükségletek két irány
ból lépnek fel. Egyrészt az általános társadalmi-gazdasági, szociális és kulturális 
fejlődés talaján jönnek létre, másrészt pedig a hadsereg belső életének körülmé
nyeiből fakadnak. Az utóbbiak a kiképzés rendszerével és a harckészültségi kö
vetelményekkel kapcsolatosak. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a fejlődés 
során a szükséglete struktúrája változik, egyesek mennyiségi, illetve minőségi 
változáson mennek át, mások megszűnnek, ugyanakkor újak keletkeznek. Az ál
talános társadalmi szükségletek általában nem maradnak meg a polgári élet 
keretei között, hanem átgyűrűznek a hadseregre, ahol előbb, vagy utóbb inten
zitásuknak megfelelő reagálást váltanak ki. 

Mindezek levonható következtetések az elmúlt időszak tapasztalataiból, 
ezeket támasztják alá a tudományos kutatási eredmények is, így a vázolt néze
tek, elvek egyben kifejezik annak a koncepciónak egyes elemeit is, amelynek 
követése az egymást követő fejlesztési időszakokban markánsan jut kifejezésre 
a szolgálat ilyen irányú munkájában. 

Mint az eddigiekből is kitűnik, a személyi állomány és ezen. belül a katonák 
életkörülményei alakításában valamilyen formában szinte az MN valamennyi fő
nöksége részt vesz, tehát a tevékenység teljes terjedelme meghaladja a hadtáp 
feladatkörét. Mégis a hadtáp kiemelt szerepét tükrözi e feladat során, hogy 
költségvetési kereteinek több mint 70°/o-a az ilyen jellegű kiadásokat foglalja 
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magában, nem számítva az építési, beruházási kiadások személyi állomány élet
körülményeivel kapcsolatos részeivel. 

A következő, hadtáp ellátó tevékenységeket összefoglaló rövid tájékoztató 
során a szükségletek struktúrája változik, egyesek mennyiségi, illetve minőségi 
áttekintést nyújt a ruházati és elhelyezési anyagellátásáról, a személyi állomány 
elhelyezéséről, melyek a hadtáp 2 5 éves működése alatt permanens fejlődésen 
mentek keresztül. 

Az élelmezési szolgálat 2 5 éves fejlődésére e folyóirat kifejezetten ezzel 
foglalkozó cikke emlékezteti olvasóinkat. 

Ruházati ellátás 

A személyi állomány életkörülményeinek egyik fontos komponense az öl
tözködési kultúra színvonala, a viselt ruházat, továbbá az egyéb, a katona sze
mélyes használatában levő ruházati anyagok félesége, mennyisége és minősége. 

A hadsereg ruházati ellátásának fejlődését is két egymástól jelentősen el
térő időszarkra lehet periodizálni, úgy mint az 50-es évek végéig - lényegében 
1956-ig - terjedő időszak és az azt követő fejlődés szakasza. 

Az első időszak ruházati anyagellátást alapvetően a következő körülmények 
határozták meg: 

- A népgazdaság egészére jellemző kötött (centralizált) gazdasági rendszer, 
a gazdasági építés feszített körülményeiből adódó anyaggondok érezhetően kor
látozták a hadsereg ruházati igényeinek minőségi kielégítését is, mely minőségi 
engedményekkel jár együtt. 

- A ruházat formájával kapcsolatban olyen felfogás érvényesült, mely 
háttérbe szorította a nemzeti sajátosságok indokolt érvényesítését. 



Mindezek együttes hatására az időszak ruházati ellátásában a naturális 
ellátási norma érvényesült. A mennyiségi szemlélet hatására a ruházati ellátás 
rendszere nem differenciált a speciális gyakorló (hadi) és a „béke" (társasági) 
igények kielégítése érdekében. A ruházati ellátásból hiányoztak a személyi állo
mány életkörülményeiben jelentős szerepet játszó kulturáltabb ellátást biztosító, 
továbbá kényelmi célokat szolgáló cikkek. 

Az 50-es évek végén megindult intenzívebb gazdasági fejlődés körülményei 
megteremtették a hadsereg általános fejlesztésén belül a ruházati ellátásnak 
mindinkább minőségi alapokra helyezését. E körülmények közepette kezdetét 
vette a ruházati ellátás fejlődésének második időszaka, mely lényegében ma 
is tart. 

Az időszak ruházati ellátási rendszerének átfogó fejlődése a felső katonai 
vezetés által elfogadott következő főbb elvek alapján indult meg: 

- vegye figyelembe a Magyar Néphadseregben végbement fejlődést, a t6· 
megesen alkalmazott bonyolult technika jelenlétét, a nyomában megváltozott 
harceljárásokat; mérlegelje a tömegpusztító eszközök romboló és másodlagos 
hatását; elsődlegesnek a hadikövetelményeket tekintse a ruházati rendszer for
mai kialakításánál, még abban az esetben is, ha emiatt formájában és anyagában 
külön kell választani a kimenő vagy társasági öltözettől; vegye figyelembe az 
Európában, illetve hazánkban kialakult öltözködési kultúra és a követhető 
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nemzeti hagyományokat; a ruházati rendszer egésze az alakformát és jellegét 
illetően legyen időálló. 

Az időszak ruházati ellátási rendszerének fejlődését a következőkkel lehet 
jellemezni: 

A bevezetett pénzgazdálkodás lehetővé tette a csapatok igényeinek valósá
gos szükségletek alapján történő kielégítését. Kezdetét vette a katonák létkörül
ményeit javító szolgáltatások (mosatás, vegytisztítás, javítás, karbantartás) fo
kozatos növelése. Az öltöztetési rendszerben realizálódott az a felismerés, hogy 
a hadi (gyakorló) és a kimenő, illetve társasági ruházatot külön kell választani. 
A személyi állomány ruházati ellátása egy sor, a katona kulturáltabb életkörül
ményeit, kényelmi célt szolgáló cikkel bővült. A ruházati formai tervezésében 
mind szélesebb területen megfelelően érvényesültek az általános öltözködési 
kultúra követelményei. Az ellátásban korábban tapasztalható mennyiségi szem
léletet mind határozottabban a minőségi igények kielégítése váltja fel, összhang
ban a népgazdaság növekvők lehetőségeivel. 

A könnyűipar rekonstruálása kedvező bázist teremt az ipar lehetőségei ol
daláról a hadsereg ruházati ellátásának további fokozatos fejlesztéséhez. Reálissá 
teszi az olyan célok kitűzését, mint a ruházati anyagokban a szintetika optimális 
arányú részesedését a tartósság növelésére, továbbá olyan minőségi mutatók ja
vítását, mint az anyagok súlycsökkentése, rugalmasságának, kezelhetőségének, a 
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fiziológiai és esztétikai tulajdonságai növelése. Lehetővé teszi az ún. célminő
ségek kialakításának folytatását, mely - az eddigi tapasztalatok szerint - leg
inkább biztosítja a ruházati ellátásban egyre differenciáltabb követelmények ki
elégítését. Ez azzal érhető el, hogy minden használati célra az arra legmegfe
lelőbb anyagösszetételt, kelmeszerkezetet, kikészítést és technológiai eljárást 
alkalmazzák. 

1gy pl. az általános gyakorló ruházat alapanyagával szemben támasztott kö
vetelmények: tartósság, jó viselési (fiziológiai) és esztétikai tulajdonságok, spe
ciális, a katonai alkalmazás által indokolt egyéb sajátosságok, mint a vízhat
lanság, lángállóság, hőszigetelő-képesség sugárzó hőre, mentesíthetőség, fertőt
leníthetőség, rejtő képesség felderítő eszközök ellen, továbbá gombásodás (fun
gicid) és baktérium elleni (baktericid) hatást biztosító kikészítés. 

A kimenő, illetve a társasági (ünnepi és köznapi) ruházatnak a teljes el
választása a gyakorló ruházattól optimális körülményeket teremtett az ilyen jel
legű ruházat mind formai, mind minőségi kialakításához, melynél a gyakorló 
ruházattal szemben az általános társadalmi, esztétikai hatások kielégítése lép 
előtérbe. 1gy a közízlést, a hagyományokat figyelembe vevő formai elemek, a 
ruházati cikkek évszakoknak és alkalmazásuknak is megfelelő választéka, kor
szerű alapanyagok felhasználása. 

A hadsereg technikai ellátottságának növekedésével került előtérbe - a 
ruházat fokozott szennyeződésével és igénybevételével összhangban - a szolgál
tatások kiszélesítésének igénye és kielégítése feltételeinek fokozatos megterem
tése. Ennek során indult meg a régi „gőzmosodák" rekonstrukciója, új, kor
szerű textiltisztító és javító üzemek létesítése, melyek a hagyományos mosás 
mellett elvégzik a ruházat javítását, utánszínezését, továbbá az alakulatok és az 
üzemek között a szállításokat is. 

A sorállomány elhelyezése, elhelyezési anyagellátás 

A személyi állomány elhelyezési körülményeinek kielégítése - miután a leg
szorosabban az építési-beruházási tevékenységgel van összefüggésben - minden· 
kor a legnagyobb feladatot jelentette és jelenti ma is az életkörülmények bizto· 
sításában. 

Az elhelyezési objektumokkal való ellátás jellemzőit a következőkben lehet 
összefoglalni: 

- az elhelyezési szükségletek kielégítésére szükséges objektumok létesítése 
az építési beruházásoknak megfelelően jelentős költségkihatással jár. Terve
zésük, kivitelezésük viszonylag hosszú időt vesz igénybe, melyhez hozzájárul a 
tervezési, építési és anyagellátási kapacitások viszonylag szűkös volta; 

- törvényszerűen keletkeznek újabb és újabb ellentmondások, amikor a 
technika egyre gyorsuló fejlődésének viszonyai között a fegyverzeti rendszerek
kel kapcsolatos szervezetek változásának periódusai fokozatosan rövidülnek, 
melyeket többszörösen „túlélnek" az elhelyezési objektumok; 

- az elhelyezési objektumok helyhezkötöttsége következtében feladatukat 
csak az adott helyőrségben tudják betölteni, ami a diszlokációs változások iránti 
nagyfokú érzékenységüket mutatja; 

- viszonylag hosszú (több évtizedes) időtartamban maradnak használatban, 
mely alatt - a fejlődő, változó igényeknek megfelelően - fokozatosan veszítenek 
korszerűségükből, mind kevésbé felelnek meg az új követelményeknek; 
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- a személyi állomány elhelyezési szükséglete kielégítésének mértéke végül 
szorosan összefügg az ilyen célú beruházások volumenével, másfelől pedig az 
objektumok szerkezetével. Allandóan tökéletesedik az épületek felszerelése, ma
gasabb színvonalúak az épületben végzett szakipari és szerelési munkák. 

Mind az elhelyezési szükségletek, mind az elhelyezési anyagellátási igények 
kielégítése fejlődésében - a ruházati ellátáshoz hasonlóan - két időszakot 
különböztethetünk meg. Az első időszakban - mely az 1950-es évek végéig 
tartott - az ellátás előbbi területeihez hasonlóan a mennyiségi szemlélet 
dominált. Ez elsősorban nagyszámú objektum - a minőségi követelmények hát
térbe szorítása árán is - rövid idő alatti felépítésének igényében és a laktanyák 
ennek megfelelő tervezésében jutott kifejezésre. Jellemző volt a cél takarékos
ságra való törekvés és egyéb meggondolások miatti laktanyaépítés elveire, hogy 
teljes alegységek (110-140 fő) elhelyezésére szolgáló hálókörletek építését tar
tották célszerűnek. Háttérbe szorult a körletek komfortjának biztosítása. A vizes 
blokkokban a mosdóvályúk műkőből készültek, melyek nemcsak esztétikailag, 
de műszaki szempontból is kifogásolhatóak voltak. 

A konyhák belső tüzelésű tűzhelyekkel kerültek kialakításra, egészségtele
nek és gázosak voltak. Alaprajzi elrendezésük sem felelt meg a követelmények
nek, az ételkészítés korszerű technológiájának. Az éttermek úgy épültek, hogy 
egyúttal a kultúrtermek célját is szolgálják, mely nagy csarnokokat eredménye
zett, fűtési problémákat okozva. 

Az elhelyezési anyagellátásban a körletek berendezéseit alapvetően a régi 
típusok változatlan felhasználása jellemezte. 

Összefoglalva ezen időszak építési és elhelyezési anyagellátási tevékeny
ségét, megállapítható, hogy a mennyiségi szempontok túlzott előtérbe kerülése 
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az elhelyezési igények kielégítésében a felszabadulás előtti megoldások alkal
mazását eredményezte. 

Az 50-es évek végétől az elhelyezési szükségletek kielégítése terén is a mi
nőségi követelmények kerültek mindinkább előtérbe. Ennek megfelelően egy
részt megkezdődött a korábban épült laktanyák korszerűsítése, másrészt az 
újaknál a modern laktanyaépítési elvek érvényesítése a személyi állomány jobb 
elhelyezésének érdekében. Mindezek következtében az elhelyezési körletek kom
fortja fokozatosan növekedett. Megindult a körletek elhelyezési anyaggal való 



berendezése, a régi típusok helyett új, korszerű igényeket tükröző, esztétikailag 
és tartósság szempontjából egyaránt jobb anyagokkal való ellátás (beépített szek
rények, ülőkék stb.). 

Az új elhelyezési körletek kialakításánál a következő elvek érvényesülnek: 

- A személyi állomány hálótermei a kisebb kollektívák kialakítását elő
segítő 8-rn fős (raj) befogadóképességűek legyenek. A kis elhelyezés megköny-
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nyíti a katonák közötti szorosabb kapcsolat kialakulását, melyet nemcsak a ki
képzés ideje alatti kötelék fűz össze, hanem a nap többi szakában eltöltött em
berközelségbeni együttlét is. 

- A kis kollektívák minél jobb összekovácsolását teszi szükségessé, hogy 
a korszerű harci technika közvetlen kezelését általában kis létszámú személy
zet végzi. Itt egészen szembetűnő módon domborodik ki a közösség egybeforrott
ságának jelentősége, a kölcsönös segítségnek és egymás helyettesítésének szerepe. 
A PSZH-k rendszerbe állításával a gépkocsizó lövészeknél is mindinkább meg
van az igény a kis kollektívák megerősödésére, melyet a jármű befogadóképes
sége is objektíve szükségessé tesz. 

- A körletek komfortjának növelését biztosítja a melegvízellátás, a mosdó
helyiségek berendezéseinél azok kulturált szerkezeti megoldása (mosdóvályúk 
helyett mosdókag)•lók, zuhanyozók, villanyborotva-csatlakozások, tükrök, ivó
kutak stb.). 

- A fűtés hagyományos eszközeit fokozatosan a korszerű fűtési eljárások 
alkalmazása (központi fűtés, gázfűtés) váltja fel. 

- A körletek komfortjának biztosítása mellett természetesen fokozottan ér
vényesülnek a változott harckészültségi követelmények _is (fegyverzet, technika 
gyorsan hozzáférhető elhelyezése, megfelelő mozgási lehetőség, riasztóhálózat 
stb. biztosítása). 

A katonák elhelyezésének korszerűsítése mindinkább feloldja a régi „ka
szárnya" rideg légkörét és válik egyre otthonosabbá, fejezi ki komfortjával -
pihenési és hygiénés lehetőségeivel - az otthon és a tömeges elhelyezés sajátos 
ötvözetét. 

* 
Az elmúlt 25 év a szocializmus építésének olyan időszaka volt, amely a 

társadalmi-gazdasági élet területein eddig nem tapasztalt pozitív változások 
egész sorát eredményezte. A hadtáp negyedszázados fejlődése azt mutatja, hogy 
képes volt ilyen dinamikus periódikusokon - felhasználva az élet minden terü
letén növekvő lehetőségeket - biztosítani a katonák életkörülményeinek töretlen 
javulását, lépést tudott tartani a változó követelményekkel, eredményeket ért el 
a párt és kormány szakadatlan gondoskodása folytán rendelkezésre bocsátott 
anyagi és pénzeszközök hatékony felhasználásában. Ugyanakkor a következő 
fejlesztési időszakok feladatai végrehajtásában nagy erőforrásunk a történelmi 
háttér, a küzdelmes évek gazdag tapasztalatai. 

A Magyar Néphadsereg hadtápja tevékenységének a tárgyalt területen való 
vázlatos áttekintése mint ismeretes, feladatkörének csak egy részét - igaz szá
munkra kiemelt körét - érintette. Kiemelt feladat, mert központjában az ember, 
a katona áll, aki minden állampolgár szent kötelességére, szocializmust építő 
társadalmunk védelmére készül fel a hadseregben. 




