
A népi vagyon védelmében a népgazdaság 
felvirágoztatásáért 

B a l o g h F r i g y e s alezredes és Ha r r ó B é l a mk. őrnagy 

A hadtápszolgálat pártunk és kormányunk határozatának szellemében - a 
béke időszak egyik feladataként - olyan gazdasági (gazdálkodó) egységet képez, 
amely a társadalom által megtermelt és az MN részére átadott javakat, pénz
eszközöket felhasználja, szolgáltatja a polgári életből bevonult katonák és tech
nikai eszközök ellátására, kiszolgálására. A Magyar Néphadsereg állományának 
mindenapos szükségleteit, élelmezését, üzemanyagát, egészségügyi ellátását, ruhá
zatát, elhelyezését, a személyi állomány szállítását - a parancsnok hadtáphelyet
tesének irányításával - e szolgálat biztosítja. A honvédelmi miniszter elvtárs 
parancsában egyértelműen megfogalmazta a hadtápszolgálat alapvető feladatát: 
a személyi állomány szolgálati; munka- és életkörülményei minél magasabb 
színvonalra történő emelését. 

A hadtápszolgálat mindenkor szervesen illeszkedik egy-egy alakulat állo
mányába, s mindennapos tevékenységük a vezető és beosztott állománytól jó 
elméleti és gyakorlati felkészültséget igényel. A hadtápszolgálat tevékenysége 
során mindenkor együttműködik a pártpolitikai szervekkel és a különböző 
fegyvernemi és kiszolgáló apparátussal. E cikk keretében elsősorban a Magyar 
Néphadsereg hadtápszolgálatának különböző tevékenységek tükrében - a tel
jesség igénye nélkül - a népgazdaság érdekében végrehajtott tevékenységét kí
vánjuk bemutatni, illetve méltatni. 

* 
A Magyar Néphadsereg - a Varsói Szerződésben foglalt elvek alapján -

elsődlegesen szocialista rendszerünk védelmére hivatott, azonban fennállása óta 
a dolgozó népünk hadsereg iránt tanúsított szeretetét és megbecsülését abban 
igyekezett és igyekszik bizonyítani, benne a hadtápszolgálatunk is, hogy konkrét 
tevékenységével több területen segítette és segíti a népgazdaságunk ipari és me
zőgazdasági szféráinak produktív termelését, illetve az adott esetekben azokat 
ért elemi csapások következményeinek felszámolását. Amikor a szocialista rend
szerünk építése érdekében, pártunk felhívására a széles körű társadalmi össze
fogás és áldozatvállalásra van szükség, annak hadseregünk is mindenkor cselekvö 
részese. E társadalmi összefogás közös ügyünk érdekében az MSZMP X. kong
resszus határozatának részeként az alábbi idézetben is kifejeződik: 
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„A X. kongresszus megállapítja, hogy a magyar társadalom dinamikusan 
fejlődik, biztosan halad a szocializmus teljes felépítésének útján." 

Az elmúlt két évtized során és napjainkban is konkrétan mérhető az a se
gítség, amelyet a „szocializmus teljes felépítése" útján a Magyar Néphadsereg 
a Szovjet Hadsereg katonáival, a polgári szervekkel, munkásokkal és a paraszt
sággal együtt nyújt - kötelességtudatból - a közös társadalmi cél érdekében . 
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Ma már megszokott látvány az épülő utakon, vasutakon, a nagy beruházá
sokon és lakótelepek építkezésein, hogy az építőmunkásokkal vállvetve katonák 
is dolgoznak, szorgalmasan, sokszor igen viszontagságos körülmények között is 
- de mindenkor becsülettel. 

A Magyar Néphadsereg új kiképzési rendszerű műszaki alakulatainak ka
tonái tíz éve vesznek részt a népgazdaság építésében. Az eltelt évek folyamán 
katonai-kiképzési feladataik sikeres teljesítése mellett eredményes munkát vé
geztek az ország gazdasági életének fejlődése szempontjából alapvető fontosságú 
nagy beruházások, ipari rekonstrukciók kivitelezésében. A ma már termelő, fel
avatott létesítmények közül az ő kezük munkáját is dicsérik a gyöngyösvisontai 
és százhalombattai hőerőművek, a bővített almásfüzitői és ajkai timföldgyárak, 
a váci és beremendi cementművek, a borsodi vegyikombinát, a tiszaszederkényi 
vegyiművek, algyői olajmező építményei, az orosházi síküveggyár. 

Ez évben is jelentős feladatokat hajtanak végre többek között Százhalom
battán a Dunai Kőolajipari Vállalat és a Hőerőmű bővítésénél, a Péti Nitrogén
művek új műtrágyagyára, a Dunaújvárosi Hullámpapírgyár, a Helyőcsabai Ce
ment és Mészművek és a leninvárosi olefinprogram létesítményeinek építésénél. 

Szinte az ország minden táján tevékenyen résztvesznek a műszaki alakulatok 
a közúti és vasúti közlekedési-, valamint hírközlési hálózatok fejlesztésében, kor
szerűsítésében. Jelenleg is dolgoznak a különböző korszerű közutak építkezésein, 
a Budapest-Hegyeshalom-Rajka, Vác-Szob, Balatonfenyves-Nagykanizsa, Pécs
Dombóvár, Püspökladány-Debrecen és más vasútvonalak korszerűsítésén. 

Végzett munkájukkal a fővárosi fejlesztéshez is hozzájárulnak, többek kö
zött IV. számú Házgyár, a Kelet-Nyugati Metróvonal, s a folyamatban levő 
óbudai-, újpalotai~, zuglói lakótelepek, a Budai Vár, az Észak-Déli Metró
vonal és több felüljáró építésénél. Tevékenységük két mozzanatát az alábbi 
képek is illusztrálják. 

Az új kiképzési rendszerű műszaki alakulatok fennállásuk óta több mint r 5 
milliárd forint nagyságú termelési értéket hoztak létre az állami építőipar, a 
közlekedés- és hírközlés építése területén. A katonák munkájukkal, fegyelmezett 
magatartásukkal, e termelési tevékenységükkel is megbecsülést szereztek, kivív
ták az együttműködő minisztériumok, vállalatok vezetőinek és dolgozóinak elis
merését. Ezt az elismerést tükrözi, hogy az évek során számos honvéd és hiva
tásos katona, ezen belül a hadtápszolgálatban tevékenykedő több személy ré
szesült az Építőipar-, a Közlekedés-, illetve a Nehézipar Kiváló Dolgozója, 
valamint különböző vállalatok kiváló dolgozója kitüntetésben. 

A katonák az építőiparban való részvételükkel jól hasznosítható, széles 
körű szakmai ismereteket, gyakorlatot szereznek, melyek megalapozzák és elő

segítik kiképzési feladataik eredményes teljesítését. Ugyanakkor a megszerzett 
ismereteket leszerelésük után, a polgári életben is gyümölcsöztethetik. 

Sok fiatal a katonai szolgálat ideje alatt folytatja, illetve fejezi be a 8 álta
lános iskolai tanulmányait, s a következő évektől kezdődően lehetőségük nyílik 
arra is, hogy a szakmunkás képzettséget megszerezzék a szolgálati idejük alatt. 

Az építőmunkát végző katonákról az alakulatok az együttműködő vállala
tokkal karöltve sokoldalúan gondoskodnak. A sorkatonai illetményen kívül, 
végzett munkájuk után, havonta pénzjutalomban részesülnek. Az elmúlt évek 
során sokat fejlődött ellátásuk színvonala is. Nagyobbrészt korszerű elhelyezési 
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körletekben laknak, ahol szabad idejük hasznos eltöltésének, kulturális tevé
kenységüknek, sportolásuknak feltételei is biztosítottak. Hadtápszolgálatunk a 
résztvevő személyi állomány ellátását részben önállóan, részben a polgári beru
házó és kivitelező szervekkel közös együttműködésben végzi. A kiemelt nép
gazdasági beruházások objektív körülményeiből adódóan sokszor mostoha kö
rülmények között kell az étkeztetéseket végrehajtani például a 70-100 km-es 
távolságban, a közútépítésen tevékenykedők étel kiosztását. E sokrétű körülmé
nyek közötti ellátást szemlélteti a közölt felvétel is. 

Az új kiképzési rendszerű műszaki alakulatok fennállásuk tíz éves évfordu
lóját az eddigiekhez hasonló, sikeres munkával és eredményekkel ünneplik. 

* 
Lehet, hogy - még négy esztendő távlatából is - fájó sebeket tépünk fel 

az 1970. évben bekövetkezett, a Tisza, a Szamos és a Bodrog folyókon tragikus 
lefolyású árvíz felelevenítésével, amikor is szinte egy emberként fogott össze 
az ország társadalmi méretekben az árvíz lokalizálására, a károk következmé-
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nyeinek felszámolására és ezt követően a kárt szenvedett lakosság otthonainak 
újjáépítésére. 

Pártunk és kormányunk felhívására 1970-ben társadalmunk tömegei moz
dultak meg a magyar és szovjet hadsereggel és az MNK más fegyveres erőivel 
karöltve. Ebben az időszakban hadseregünk igen jelentős erőit és eszközeit kel
lett az elemi csapást előidéző, árvízkataszrófa területére koncentrálni. A veszé
lyes helyzetben katonáink éjt-nappallá téve mentették a lakosságot, vagyontár
gyaikat és dolgoztak a gátak megerősítésén, mint ahogyan tették ezt az előző 
évtizedekben bekövetkezett esetekben is. A behívott tartalékos állományunk és 
családtagjai megértették azt az áldozatot, amelyet a kialakult helyzet követelt 
az ország minden polgárától. A Magyar Néphadsereg vezetői több esetben sze
mélyesen is résztvettek az alakulatok irányításában, a naponta kapott jelentések 
alapján intézkedtek az erők és eszközök átcsoportosítására és irányítására. Külön 
köszönet és elismerés illeti az árvíz idején ott dolgozó katonákat, akik ma már 
akár a néphadsereg állományában, akár már a polgári életben tevékenykedve 
- elfeledve a viszontagságos körülményeket és éjszakákat - büszkén emlékeznek 
vissza arra, hogy cselekvő segítségükkel· életeket mentettek meg. Egyúttal szo
morú kegyelettel adózunk a Magyar Néphadsereg azon halottjainak, akik hősies 
helytállásuk közben adták életüket, a népi vagyon védelmében. 

Visszaemlékezésként képekkel demonstráljuk és elevenítjük fel a hadsereg 
felvonulását és részvételét az árvízvédelmi munkában. 

Ebben az időszakban a hadtápszolgálatunknak igen sok nehézséggel kellett 
szembenéznie és a többszáz négyzetkilométeren tevékenykedők napi ellátását, 
elhelyezését, a technikai eszközök hajtóanyaggal történő feltöltését, a napi or
vosi ellátás megoldását kellett biztosítania. Szorosan együttműködtek a polgári 
szervek ellátó szerveivel és egészségügyi intézményeivel, mind a honvédségi ál
lomány, mind a polgári lakosság hadtápjcllegű ellátása érdekében. Ilyen nehéz 
és tragikus körülmények között a szolgálatnak, a pártpolitikai szervekkel kar
öltve meg kellett szerveznie a résztvevő állomány családtagjaival történő ese
tenkénti találkozást is. Az árvíz elvonult, a házak újraépültek, amelyekből 
közel I 50 lakást a katonáink társadalmi munkával építettek. A hadsereg, és ezen 
belül a hadtápszolgálat, valamint a polgári lakosság együttműködését, helytállá-
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sát az árvízvédelmi feladatok befejezése utáni búcsú pillanatait képek 
illusztrálják. 

A hadsereg, a helyi párt- és állami szervek, továbbá a hadtápszolgálat te
vékenységét híven tükrözi - epizódként - a következő két - 1970 júniusában 
kiadott - ,,ARVíZVÉDELMI TAJÉKOZTATó", amelyet naponta adtak ki 
a honvédségi alakulatok helyi vezetői, parancsnokai a résztvevő személyi állo
mánynak. Aki nevével találkozik, méltán lehet büszke áldozatos munkája elis
meréséért. 
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,,MASOLAT" 
Megjelenik naponta! 

ARV1ZVÉDELMI TAJÉKOZTATó 

Elvtársak! 

Az áttelepülés gyors végrehajtásáért egységparancsnok elvtárs elismerését 
fejezte ki az egész személyi állománynak. 

Már az első napon kemény helytállásukról adtak bizonyságot. Pld. 

- a tószegi országúton (sasi kanyar) dolgozó alegységünk, ahol 
elvtársaink bonyolult körülmények között - a forgalom fenntartása 
mellett - eredményesen hajtják végre a gátépítést; 

Tiszavárkonynál, ahol a csoport a lakossággal karöltve - a gé
pekkel megközelíthetetlen helyekre - jelentős távolságról talicská
zással emelik a gátat. 

Külön elismerést érdemelnek a konyhákon dolgozók, akik · az 
alegységek étkeztetését bonyolult körülmények között is - esetenként 
késéssel ugyan - éjjel nappal biztosítják. 

A Megyei Tanács V. B. elnöke, Fodor Mihály elvtárs és a 
Vízügyi Igazgatóság vezetője első napi tevékenységükkel meg volt 
elégedve, és további szorgalmas munkára kérnek. 

Elvtársak! 

Az árvíz tetőzése június első napjaiban éri el körzetünket. Éppen ezért va
lamennyien fegyelmezetten, a kapott parancsok gyors és pontos teljesítésítésével, 
az események és rendkívüli események megelőzésével igyekezzünk legjobb tudá
sunk szerint helytállni. 

SZERKESZTŐ BIZOTTSAG 



,,MASOLAT" 
Megjelenik naponta! 

ARV1ZVÉDELMI TAJÉKOZTATó 

Elvtársak! 

A Tiszán Szolnoknál az áradás üteme tegnapról (860 cm) mára (Bn cm) 
tovább folytatódott. Tiszafürednél az árhullám ma tetőzik 790 cm-rel, Szolnok
nál pedig május 29-re, 30-ra várható 900 cm. Ez pár centiméterrel meghaladja 
az 1932-ben mért legmagasabb (894 cm) vízszintet. A töltéserősítési munkák az 
elmúlt 24 órában meggyorsultak. A várható magasszintű és tartós árhullám el
lenére olyan a helyzet, hogy tervszerű és határozott munkával az árvízveszély 
elhárítható, a rendkívüli helyzet leküzdhető! 

Alegységeink szervezett és pontos munkával vettek részt a töltéseken a 
nyúlgátak, jászolgátak építésében. 

A martfűi cipőgyár melletti gátszakaszon végzett árvízvédelmi 
munkában különösen kitűnt a dömperes munkacsoport. Itt a szük
ség indokolta, ezért 24 órán át váltás nélkül szállították az elvtársak 
a földet a védelmi szakaszokra, pontokra. 

Ugyanitt a 25.-ére virradó éjjel dolgozó munkacsoportból a 
vízszűrő raj, a híradó szakasz, valamint az alegység 3. szakaszának 
személyi állománya derekas munkát végzett a gáton. 

A tiszaligeti körtöltés erősítési munkáiban az alegységparancs
nok elvtársak különösen Sass Péter honvéd munkáját emelték ki, 
aki kiemelkedő szorgalommal végezte a homokzsákok töltését. 

Éjszakai műszakban dolgozó elvtársak! 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy testi épségetek védelme érdeké
ben tartsátok be a munkavédelmi előírásokat. Különösen a gépko
csivezetők figyelmesen és óvatosan (sasi gátszakasz) végezzék mun
kájukat. 

Figyelmeztető szavaink ellenére többen nem húzták le gyűrűi
ket. Ezért történhetett meg, hogy az élelmezési raktárnál dolgozó 
Halmi József honvéd ujján levő gyűrű - beakadás után - megron
csolta ujját. 

Elvtársak! 

Az árvízvédelmi munka végzése során jó kapcsolatot alakítottunk ki a 
vízügyi szervek dolgozóival és a polgári lakossággal. E kapcsolatokat még jobb 
munkával erősítsük tovább! 

Az elmúlt éjjel a HM elvtárs képviseletében magasbeosztású katonai ve
zetők Szolnokon jártak és a kialakult helyzetre tekintettel kérik az egész sze
mélyi állományt, hogy a Maros, Szamos és a Tisza partjain tevékenykedő ala
kulatokhoz hasonlóan szívvel-lélekkel álljanak helyt, melyhez erőt, egészséget és 
sikeres munkát kívánnak. 

SZERKESZTŐ BIZOTTSAG 



A Magyar Néphadsereg továbbra is felkészülten vaqa a hasonló feladatok 
megoldását, hiszen a Hátországvédelmi Parancsnokságon az Országos Vízügyi 
Hivatallal egyeztetett tervek vannak kidolgozva és ezen belül a résztvevő állo
mány és technikai eszközök hadtápbiztosításának rendszabályai is kimunkáltak, 
különböző változatokra. 

Végezetül szeretnénk kiemelni a hadsereg és ennek részét képező hadtáp
szolgálatunk konkrét segítségét a népgazdaságnak - a harmadik alapvető terü
leten - a mezőgazdaság részére nyújtott tevékenységekben. Az elmúlt évek során 
termelőszövetkezeteink tagságával, a diákokkal együtt honvédeink mindenkor, 
amikor kellett, a kiképzési feladataiknak is eleget téve segítették a betakarítá
sokat. Elöljáró parancsnokaik felhívására, velük együtt dolgoztak, hiszen tudatá
ban voltak és vannak, hogy e tevékenységükkel pártunk és kormányunk élet
színvonal emelését előíró politikáját segítik elő. Kiemelkedő példája ennek az 
1974. év szeptember, október és november hónapokban a szovjet katonákkal és 
a diákokkal együtt nyújtott aktív segítség a betakarításhoz, amelyet a rendkívüli 
csapadékos időjárásunk tett szükségessé. 

Hadtápszolgálatunk erőfeszítése - az előzőekben ismertetettek alapján -
e munkálatokban is az állami szervekkel együttműködve jelentkezik. De ezeken 
túlmenően ilyen esetekben sátor és egyéb berendezési anyagok kölcsönadásával 
is segítjük a betakarítást végző állomány kiszolgálását. 

Befejezésként hangsúlyozzuk, hogy a hadtápszolgálat leírt aktív és segítő
kész tevékenységét komplex módon és nem öncélúan szándékoztunk kiemelni. 
Tettük ezt azért, mivel a szocializmus építése és a bekövetkezett elemi csapá-
sok felszámolása érdekében széles tömegű társadalmi összefogásnak mi is cse- ~ 
lekvő részesei voltunk és ma is azok vagyunk. Itt mondunk mégegyszer köszö-
netet azon személyi állománynak, akik már leszereltek hadseregünkből, vagy 
akik jelenleg is szolgálatot teljesítenek és résztvettek, vagy résztvesznek a fenti 
tevékenységekben. 
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