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· A személyi állomány 
élet-, munka és szolgálati körülményeinek helyzete, 

a hadtápellátás- és szolgáltatás fejlesztésének feladatai 

Dr. K aj di J óv e f alezredes 

1975 december 31-ével befejeződött a negyedik ötéves tervidőszak, lezajlott 
az MSZMP XI. kongresszusa. A társadalom különböző rétegeinek, azok kép
viselőinek aktív részvételével került kidolgozásra, majd a kongresszuson elfo
gadásra a párt programnyilatkozata. Ez a program - a Magyar Néphadseregre 
vonatkoztatva - többek között meghatározza: 

„Hazánk védelmi képességének erősítése érdekében folytatjuk 
néphadseregünk fejlesztését, harckészültségének növelését, a személyi 
állomány erkölcsi-politikai színvonalának további emelését, szolgálati 
és életkörülményeinek javítását ... " 

A negyedik ötéves terv eredményeit és a fejlesztés célkitűzéseit figyelembe 
véve fogadta el az országgyűlés az ötödik ötéves tervet, amelynek 1980-ig tartó 
időszakára tervezett feladatai meghatározták hazánk gazdaságpolitikáját, a had
sereg fejlesztésének követelményeit is. 

Most a XI. kongresszus utáni időszak és az ötödik ötéves népgazdasági terv 
végrehajtásának félidejében, a hatodik ötéves tervjavaslat kidolgozása előtt cél
szerűnek látszik áttekinteni a hadtáp alapvető feladatai közül a személyi állo
mány élet-, munka- és szolgálati körülményei fejlődésének eredményeit, a még 
meglevő problémákat, feszültségeket, szűk keresztmetszeteket, tájékoztatást 
nyújtani azokról a feladatokról, amelyek - az MN hadtápja vezetésének köve
telményei szerint - az MSZMP szociálpolitikai törekvéseiből az MN hadtápjára 
hárulnak. 

A tájékoztatást megkönnyíti számomra az a tény, hogy a Magyar Néphad
sereg hadtápjának vezetői - a hadsereg állami és politikai vezetői és vezető 
testületei előtt egyaránt - részletes felmérésen alapuló értékelést adtak a sze
mélyi állomány létkörülményei helyzetéről, a tervezett feladatokról. Miután 
ezen okmányok összeállításában részt vehettem és az anyagokat megismerhet
tem, továbbá rendelkezem bizonyos tapasztalatokkal, mertem vállalkozni e cikk 
megírására. 

Ha ehhez hozzáteszem azt, hogy az élet- és szolgálati körülmények fej
lesztésében mindannyian érdekeltek vagyunk, és nem mindegy a megvalósítás 
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milyensége, ütemének gyorsítása, továbbá hogy a Magyar Néphadsereg had
tápja - sajátos helyzeténél és feladatai sokrétűségénél fogva - egyik alapvető 
feladataként végzi a személyi állomány létkörülményeivel való törődést, alátá
masztja az ezzel való foglalkozás fontosságát. 

Mi indokolja a kérdés feltevését? 

Az MSZMP következetes életszínvonal-politikájának, az erre vonatkozó 
párthatározatoknak - legutóbb az 1978 április 19-20-i KB-i határozatának -
alapján társadalmi-gazadsági fejlődésünk jelen szakaszában előtérbe került a 
lakosság, ezen belül is az ifjúság, a nők életkörülményeinek, szociális, kulturális 
és egészségügyi ellátásának intenzív ütemű és mérvű javításának kérdése. Mind 
erőteljesebben bontakozik ki a párt szociálpolitikájának, az egész nép - ezen 
belül a néphadsereg - anyagi helyzetének javítását célzó, a megvalósításra irá
nyuló feladatoknak végrehajtása. 

A szocialista társadalmi-gazdasági viszonyok változása, fejlődése objektív 
törvényszerűségként hat a néphadseregre, és annak sajátos funkciójából adódóan 
különösen fontos, hogy a hadsereg vezetése kellő figyelmet fordítson a párt és 
a kormány életszínvonal-politikájának megfelelő realizálására. Nagyon egyértel
műen fogalmazódik ez meg a honvédelmi miniszter elvtárs direktívájában: 

„A hadtápgazdálkodás - a Magyar Néphadsereg gazdálkodási 
rendszere részeként - biztosítsa . . . a személyi állomány életszínvo
nalának és szolgálati körülményeinek javításából eredő szakfeladatok 
és szolgáltatások növekvő színvonalú teljesítését, a rendelkezésre álló 
kereteknek, erőforrásoknak a fő célkitűzések érdekében történő kon
centrált felhasználását ... " 

úgy gondolom, hogy a hadtáp területein dolgozók számára rendkívül je
lentős, hogy a társadalmi viszonyokban bekövetkezett változások hatása külö
nösen szembetűnően jelentkezik az ifjúságnál. Ebből következik, hogy a fia
talságra jellemző 'kulturális ... műveltségi színvonal, önmaguk és 'környezetük 
iránti igényességük növekedése egyben a szolgálatot teljesítő katonafiatalok 
anyagi, kulturális ellátásának egyik alapvető mércéje kell, hogy legyen. A leg
korszerűbb technika teljes értékű alkalmazása csak hozzáértő, a feladatai ellá
tásához szükséges feltételekkel rendelkező, kiegyensúlyozott életet élő és gon
doktól mentes személyi állománnyal érhető el. Ezek a tényezők arra köteleznek 
mindannyiunkat, hogy tevékenységünk során tudatosan és előrelátóan - a tár
sadalmi fejlődéssel összhangban - a létkörülményeket meghatározó valamennyi 
tényező komplex hatását figyelembe véve hajtsuk végre a Magyar Néphadsereg 
személyi állománya szolgálati és életkörülményeinek állandó javítására irányuló 
feladatokat. 

Az ezzel összefüggő ·feladatok sokrétűsége, a végrehajtásban résztvevők 
széles köre, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb, célirányosabb fel
használása indokolja, hogy a vezető és végrehajtó szervek ez irányú törekvése 
és munkája egységes elveken és követelményeken, összehangolt, hosszútávú ter
veken alapuljon. Hogy az eddig elért eredmények az MN hadtáp területén 
kielégítik a követelményeket, az többek között a vázolt elvek betartásából is 
adódott. 
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Miclótt a létkörülmények fejlesztésében elért eredményeket, a jövő felada
tait vázolnám, szükségesnek tartom meghatározni az egyes fogalmakat, azok 
tartalmát. 

A Magyar :e.rtelmező Kéziszótár szerint az életszínvonal fogalmán 
valamely társadalom, közösség jólétének mértékét, fokát értjük, 

Az életszínvonal fogalmát vizsgálva sokfajta meghatározással találkozunk. A 
definicióknak a sokasága részben a tárgy bonyolultságából, részben az eltér6 
megközelítésből adódik, Eltekintve most a különböző meghatározások felsoro
lásától, az életszínvonal fogalmát illetően a legfontosabb kérdés az, hogy mi a 
fogalom tartalma és melyek az összetevói. 

A kapitalizmus politikai gazdaságtanában, a polgári közgazdaságtanban az 
életszínvonal ·fogalmának, tartalmának mind objektív, mind szubjektív meg
közelítése ismert. A különbség természetsen a két felfogás közört jelentős. Amíg 
az objektív felfogás a megközelítéshez az anyagi javakból való részesedésből, 

a fogyasztásból, végső soron a szükségletek kielégítésének valóságos folyamatá
ból indul ki, a szubjektív felfogás ugyanakkor a szubjektív érzeteket veszi ala
pul, amelyek a szükségletkielégítés során keletkeznek. 

A marxista közdaságta.n az életszínvonal fogalmának meghatározásánál 
más elvet követ. A szükségleteket a termelőerők fejlettségéből és fejlődéséből, 
a társadalmi viszonyokból levezetve határozza meg, és lényegüknek objektív 
voltukat tekinti. Ezzel egyidejűleg vizsgálja az életszínvonal körébe tartozó 
szükségletek kielégítésének valóságos folyamatait. 

Gondot okoz, hogy az életszínvonal fogalmát és a rokonfogalmakat (élet
körülmények, életmód, életvitel stb.) következetlenül használjuk. Ez főként az
zal függ össze, hogy a tudományos kutatás eddig nem volt képes e kategóriák 
tartalmának és így a közöttük levő különbségeknek olyan meghatározására, 
amely általánosan elfogadható alapja lehetne következetes használatuknak. 

A szocialista építés gyakorlatának tapasztalatai alapján megállapítható, hogy 
az életszínvonal fogalmának tartalma jelentősen bővült. A gazadsági tervezés 
egyre inkább társadalmi-gazdasági tervezéssé vált, a társadalmi célok pedig 
egyre inkább az életszínvonal tervezésével jutnak el a szűkebb gazdasági szfé
rához. 

Első ötéves tervünk például még egyszerűen arról intézkedett, hogy a la·· 
kosság életszínvonalának kell öt év alatt 35°/o-kal nőnie. Úgy gondolom nem 
kell mondanom mai fejjel, hogy egy ilyen cél megvalósításának mérhetősége 
enyhén szólva kétséges volt. Ha ezzel szemben ötödik ötéves tervünk egzakt mó
don megfogalmazott életszínvonal-politikai céljait nézzük, láthatjuk, milyen 
hatalmas minőségi változás történt az életszínvonal fogalmának használatában. 

Az életszínvonal fogalmának bővülése két, egymástól el nem választható 
folyamatot foglal magába. Bővült az életszínvonal fogalma abban az értelem
ben, hogy növekedett a fogalom összetevőinek a száma. Ez együtt járt az 
anyagi elemek csak közvetetten anyagi vagy nem anyagi vonásokkal való ki
egészülésével. Az uralkodó mennyiségi "Szemlélethez - először a közvetlenül 
anyagi jellegű folyamatokhoz -kapcsolódva, majd rajtuk túlmenően - minőségi 
vonások és elemek társultak. 

Szocialista fejlődésünk kezdeti szakaszában - termelőerőink akkori szín
vonala miatt - elsősorban a tömegek alapvető szükségleteit kellett kielégíte
nünk. Az elmúlt évtizedben viszont - és a jövőben még inkább - az életszín-
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vonal-politika stratégiai céljait már hosszabb távú társadalompolitikai. elgondo
lásaink, a fejlett szociali:tmus építésének köevtelményei -határozzák meg; az 
alapvető szükségleteket társadalmi méretekben lényegében képesek vagyunk 
már· kielégíteni. 

Az életszínvonal fogalmának összetevői között kezdetben szinte kizáróla
gos. -szerepe volt a jövedelemnek és a fogyasztásnak. Szerepük ma is meghatá
rozó, de a hatvanas évek eiejétől mind szervesebben kapcsolódott hozzájuk a 
népes~dés -és .a foglalkozáspolitikai, majd a hetvenes évek elejétől a „fogyasztói" 
vagy „lakossági'' infrastruktúr~ fejlesztése. 

Mindezek alapján az életszínvonal fogalmának összetevői ma -a következők: 

á jövedelem (munkajövedelmek és szociális ellátás); 
- a fogyasztás· és a fogyasztói árak; 
- a kereskedelmi,·- és termelő szolgáltatások (közlekedés; hírközlés; víz- és 

javító szolgáltatások); 
· - lakás- és kommunális ellátás; 
- az egészségügyi ellátás; 

népesedés; 
foglalkoztatottság; 

- oktatás, szakképzés, közművelodés; 
- a testnevelés és a sport. 

Az életszínvonal fogalma a néphadsereg sajdtos viszonyai között 

Az életszínvonal tartalmát és összetevőit nemcsak társadalmunk, de a nép
hadsereg sajátos gazdálkodási és ellátási viszonyai között is vizsgálnunk kell 
annak érdekében, hogy felmérhessük és helyesen értelmezzük a jövő felada
tait. És ezt a vizsgálatot a teljes személyi állományra, a sor- és hivatásos, 
továbbá a polgári alkalmazottakra is el kell végezni. 

A hadseregben a személyi állomány det- és szolgálati körülményei, létkörül
méoyei kifejezést használjuk leginkább. A fogalom összetett, lényegében - sa
játos érvényesülési körülmények között - az életszínvonal fogalmát takarja. A 
személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeinek fogalmán a kato
nák (a hadsereg összes személyi állománya, dolgozói) tényleges egyéni és kol
lektív szükségletei kielégítettségi fokát, kielégítettségi mértékét értjük. Tartal~ 
mazza a néphadsereg sajátos viszonyainak és követelményeinek megfelelő 
anyagi, szellemi és erkölcsi javak, értékek iránti szükségletet, valamint mind
azon tényezőket, amelyek - összhangban az általános társadalmi fejlődéssel -
a hadsereg kötelékében meghatározzák a szükségletek kielégítésének lehetséges 
mértékét és módjait. A létkörülmények színvonalát számos tényező motiválja, 
melyek egy része mennyiségileg mérhető, becsülhető; más része közvetetten hat. 
A meghatátozó tényezők közé azok sorolhatók, amelyek közvetlenül hatnak a 
személyi állomány élet- és munkakörülményeire. 

Az életszínvonal fejlődését legközvetlenebbül az anyagi javak fogyasztása, 
a szolgáltatások minőségi színvonala mutatja, -amelyek jelentős része az MN 
hadtáp tevékenységi körébe tartozik. Ez természetesen nem jelenti, hogy a sze
mélyi állomány életszínvonalának megítélését más, szintén jelentős ellátási 
mutatók (pl.: elhelyezés, lakásellátottság; kulturális, sport-lehetőségek; illet
ményhelyzet stb.) nem befolyásolják. 
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A hadtáp területén a létkörülmények tartalma a következöket foglalja 
magába: 

a) a sorállomány vonatkozásában: 
- az élelemzési ellátás mennyiségi, minőségi emelését, változatossága biz

tosítását; az egyéb járandóságok kielégítését; az étkeztetés körülményeinek, kul
turáltságának .fejlesztését; az ellátást segítő egyéb tevékenységek (kisegítő gaz
daság; kereskedelmi ellátás stb.) színvonalának javítását; 

- a ruházati ellátás színvonalának növelését; a laktanyai és tábori pihen
tetés lehetőségei megteremtését; a szolgáltatások magas szintű és a társadalmi 
igényeket mind jobban megközelítő biztosítását; 

- az egészségügyi alap- és kórházi ellátás fejlesztését; az egészség- és 
munkavédelem feladatai végrehajtását; 

b) A hivatásos és a polgári állomány vonatkozásában: 
- az üdültetés, pihenés szervezett biztosítását; 
- a szociális juttatások (bölcsődei, óvodai ellátás, kollégiumi férőhely 

biztosítás; hozzátartozók foglalkoztatása, távoli helyőrségek ellátásában közre
működés; szolgálati és munkaruha, üzemi étkezés körének biztosítását, kiter
jesztését; 

- az egészségügyi ellátás, gyógyüdültetés, szanatóriumi ellátás feltételei 
megteremtését és végrehajtását; 

- a szolgálati és szakmai feladatok ellátása feltételeinek megteremtését, 
annak helyzetét, körülményeit. 

Ez a vázlatos -felsorolás is mutatja, hogy a Magyar Néphadsereg hadtápja 
széles területeken végzi azokat a feladatokat, amelyeket a párt és a kormány 
határozatai alapján a hadsereg felső vezetése meghatározott. 

Az életszínvonal mérhetősége 

A néphadsereg személyi állományának élet-, munka és szolgálati körül
ményeit vizsgálva - véleményem szerint - jogosan merült fel az igény arra, 
hogy az előző (bázis) időszakoz viszonyított fejlődés összehasonlíthatóvá, mér
hetővé váljon. 

Az elért eredmények - mindenekelőtt az életszínvonal fogalmának össze
tettsége miatt - pontosan és mindenre kiterjedően nem mérhetők. Úgy gondo
lom, nagyon egyszerű példát választva, mint ahogyan nem adható, keverhető 
össze az alma, a hal és a kosár, ugyanúgy nehéz ugyanezt elképzelni pl. az 
élelmezési, ruházati ellátásról és az üdülésről. 

A mérés lehetösége a hadtápgazdálkodásban (a népgazdaságban) akkor 
sem biztosítható, ha az életkörülmények, az életszínvonal tartalmát leszűkítjük 
az anyagi elemekre. Ebben az esetben a mérést mindenekelőtt a szükségleteket 
kielégítő használati értékek (élelmezési, ruházati anyagok) összemérhetősége 
nehezíti. Lehetséges azonban, és ennek már mind a csapatoknál spontán mó
don, illetve szervezettebben a Csapathadtáp Szabályzat I. részében és mellék
letében foglaltak alapján nem egy jele fellelhetö, az életszínvonal elemeit al
kotó egyes részek természetes számbavétele és mutatószám-rendszerű kifejezése. 

Felmerül a kérdés, hogyan tudunk összehasonlítást tenni az ellátás és 
szolgáltatás nem anyagi jellegű elemeinek fejlődésében? Ma még ezen nem 
anyagi természetű elemek szükségletei kielégítésének inkább csak a lehetösé-
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geit vágyunk képesek mérni, azoknak az objektum rendszereknek (konyha, ét
terem, körlet, fürdő stb.) 1korszerűsítését, amelyek jelentős befolyást gyakorol
nak a személyi állomány életkörülményeinek fejlődésére. 

Az életszínvonal, az életkörülmények fejlődésének van egy még kevésbé 
mérhető oldala, ez pedig a fejlődés minőségi vonásainak tömege. A mérhetőség 
a minőségi összefüggések mennyiségében való kifejezését, feloldását igényelné. 

Természetesen mi sem tekinthetünk el ma már attól, hogy az életkörül
mények jellemző értékben vagy naturális számokban kifejezhető mutatóit a 
hadtápgazdálkodás folyamatában mind jobban kihasználjuk. Számunkra adott 
az a lehetőség, hogy azonos társadalmi helyzetű emberek csoportjaira, a nép
hadsereg személyi állományára vonatkozó méréseket végezzünk, s a mutatók 
mind jobban megközelítsék az objektivitást és a teljességet. Erre annál inkább 
szükség van, hogy az elvégzett elemzések segítségével, a rendelkezésre álló 
mutatószámok ismeretében helyesen lehessen megfogalmazni a néphadsereg, 
ezen belül a hadtápszolgálat életszínvonal-politikai céljait. 

A személyi állomány életszínvonalának helyzete, eredményeink 

A lakosság életszínvonalát, annak fejlettségi fokát alapvetően és döntően 

az adott ország gazadsági fejlettsége határozu meg, alakulását pedig az or
szág gazdasági növekedésének üteme befolyásolja. Fokozottabban érvényes 
mindez a hadseregre, annak személyi állományára is, amely amellett, hogy 
része a társadalmunknak, szükségleteinek kielégítése egy sajátos gazdálkodási, 
ellátási rendszer fejlődésének függvénye. 

A népgazdaság elért helyzetét elemezve - a Központi Statisztikai Hivatal 
Gazdaságkutató Intézete által végzett nemzetközi felmérés szerint - csak a 
Magyar Néphadsereg hadtápjához tartozó szolgáltatá,i feladatok (vagy ha
sonlóak) teljesítménye, színvonala összességében megfelel a gazdaság fejlettsé
gének. Sőt az összehasonlításban - a nemzetközi szintet 1,0-nek véve - pl. az 
egészségügyi szolgáltatás 1,3-es indexel szerepel. NI.. általános gazdasági fej
lettségnek megfelelő színvonalú a személyszállítás, a kereskedelem és a ven
déglátás is. 

A szakemberek véleménye szerint napjainkra olyan szintet ért el nép
gazdaságunk, hogy a lakosság döntő többsége számára lehetségessé vált az 
alapvető szükségletek kielégítése. Azt jelenti ez, hogy az élelmiszer ellátással 
nincsenek különösebb gondok; hogy a ruházkodás a fiziológiailag szükséges igé
nyek szerint megoldható. Mindenki számára ingyenes az egészségügyi ellátás; 
egyre inkább erősödnek a feltételei bizonyos új szükségletek térhódításának 
(szabad idő hasznos eltöltése stb.), mely azonban - mindenekelőtt a jövedelem
arányokban mutatkozó különbségek miatt - nem érinti egyformán a lakosság 
egészét. 

Mint később látni fogjuk, a népgazdaság helyzete és elért eredményei nem 
különböznek jelentősen a néphadsereg helyzetétől és elért eredményeitől. 

Tekintsük most át azokat a hadtáp területeket, .amelyek a párt szociál
politikai törekvéseinek megvalósítását szolgálják. Ezek az élelmezési ellátás, 
a ruház.1ti ellátás és szolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás és 
az üdültetés. 

Az ismertetés - gondolom érthetően - csak vázlatos áttekintést nyújthat a 
személyi állomány élet- és szolgálati körülményeit alkotó és azt befolyásoló 
területekről, de bízom abban, hogy rl:.iolvashatóvá válnak a következő oldalak 
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soraiból azok a feladatok, amelyeket a hadtáp vezetése a szolgálat dolgozói 
részére meghatározott. 

Az általános megítélés és értékelés szerint a személyi állomány élelmezési 
ellátási színvonalának - az életkörülmények egyik jelentős tényezőjének -
javítására hozott központi rendelkezések, anyagi erő-feszítések, helyi kezdemé
nyezések a kívánt eredményhez vezettek; hatásukra lényegesen megváltozott az 
ellátás minősége, módja, jobban igazodik a társadalmilag indokolt igényekhez. 

A hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő állomány élelmezése az 
általánossá vált napi négyszeri étkezéssel, a választható főétkezéssel alapvetően 
megváltozott. Az ellátást napjainkban - statisztikai felmérések szerint - a vi
szonylag magas kalóriaszint, (kb. 4100 kalória/nap átlagban), és a jelen idő
fizaikra elérni tervezett, egy főre jutó naponkénti 55 gr feletti állati eredetű 
fehérje biztosítása jellemzi. Az élelmiszer-fogyasztás szerkezetét a tervezettnél 
valamivel magasabb húsfogyasztás, a tervezettel megegyező tej- és tejtermék, 
jelentős sütőipari és édesipari termék fogyasztása jellemzi. Alacsony az idényen 
kívüli zöldfőzelék felhasználás, általában a zöldfőzelék konzerv, ,a gyorsfa
gyasztott termékek fogyasztása. Nem kielégítő a gyümölcsfogyasztás sem. 

Ennek alátámasztására ismertetem néhány fontosabb élelmiszer fogyasztá
sának alakulását 1975-ben kilogrammban, egy főre vetítve: 

húsok 
tej, tejtermék 
cukor 
zöldség, zöldfőzelék 
gyümölcs 

MN-ben 

112,9 
159,7 

29,5 
89,9 
43,5 

Népgazdaságban 

70,5 
125,0 

39,5 
91,2 
73,8 

(Az MN adatok a bevonultatott 18-25 éves állományra, a népgazdasági 
adatok az összlakosságra vonatkoznak.) 

A fenti adatok is igazolják, hogy a személyi állomány élelmezési pénz
normája alapvetően biztosítja a társadalmi szokásoknak, a katonafiatalok fej
lődésének és igénybevételének megfelelő élelmezési szükségletek kielégítését. 

A személyi állomány igényeihez igazodó, kellő differenciáltságot bizto
sító, többmenűs étkeztetés helyesnek bizonyult. A legénységi éttermek rozsda
mentes acél és műanyag edényzettel történő ellátása biztosította a kulturált 
étkezési követelmények kielégítését. 

Úgy gondolom jelentős előrelépésnek ítélhető, hogy miniszteri rendelkezés 
szabályozta az állandó őrségek állománya részére a kiegészítő élelmezési norma 
biztosítását is. 

Az élelmezési szolgálat vizsgálatainak általános tapasztalata, hogy az állo
mány változatosabb - kevesebb főtt ételt tartalmazó - vacsora étrendet kíván. 
Többek között ezzel is magyarázható, hogy 20-30°/o-uk nem fogyasztja el a 
meleg vacsorát. E tapasztalatok alapján folynak biztató kísérletek a büfé-rend
szerű vacsoráztatási forma kiterjesztésére az alakulatok mintegy 40°/o-ánál, de 
intenzíven és kellő eredménnyel kb. 20°/o-uknál. Ezekre a kísérletekre a jövőben 
nagyobb gondot kell az érintetteknek fordítani. 

A vizsgálatok és a személyes tapasztalatok mást is igazolnak. Annak elle
nére, hogy a feltételek a mainál magasabb színvonalú élelmezési ellátást tesz-
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nek lehetővé, egyes parancsnokok igénytelensége miatt, az azonos lehetőségekkel 
rendelkező csapatoknál eltérés mutatkozik a katonák élelmezésében. Emellett 
hibák a tervezésben, az étkezők igényei felőli tájékozódásban, a szakácsállomány 
felkészültségében is találhatók, melynek rendezésére már történtek lépések. 

Meg kell említenem kér kisegítő gazdasági tevékenység helyzetét, hogy tel
jessé váljon az a kép, amely ma a csapatokat jellemzi. 

Az egyik a laktanyai vegyesboltok, népszerűen kantinok helyzete. Ez a 
hálózat a sorállomány és kisebb mértékben a hivatásos állomány ellátásában 
kliegészítő szerepet tölt be. A problémát az jelenti, hogy ezek nagyobb részének 
mérete, általános képe, felszereltsége, áruösszetétele, szolgáltatási kulturáltsága 
elmarad a kereskedelem általános fejlődésétől, a személyi állomány igényeitől. 
Változás ezen a terüelten az elmúlt évben megkezdődött vegyesbolt-hálózat kor
szerűsítésétől várható. Amíg 1975-ben 176/o-uk volt korszerű, ez két év alatt 
306/o-ra nőtt, és a jóváhagyott tervek szerint az ötéves terv végére a nagylét
számú laktanyák!ban üzemelő boltok teljes egészében, a kisebb laktanyákban 
működök 70-80%-a kerül korszerűsítésre. 

Az élelmezési ellátás javítását - különösen gyakorlatok és más fokozott 
igénybevérel alkalmával - jól szolgálják a csapatoknál, intézeteknél a különböző 
lehetőségek miatt eltérő hatásfokkal működő kisegítő gazdaságok, amelyek -
néphadsereg szinten - az élelmezési norma mintegy 36/o-ának megfelelő összegét 
(átlagban mintegy napi 70 fillért) adják étkezés feljavitásaként. 

Ezen eredményeket a következő abszolút értékek és mutatószámok repre
zentálják. 

Kisegítő gazdaságok termelési eredményei 1975-ben ( vagon) az élelmezési 
szolgálat felmérései szerint. 

Allattartásból eredő termékek: sertéshús 36,2; fehéráru 26,1; szárnyas 0,4; 
egyéb hús 0, 7. 

Növénytermclésből eredő termékek: burgonya 9,1; zöldfőzelék, zöldség 
26,4; gyümölcs 0,9; takarmány 100,5. 

A termelési eredmény alapján egy évre jutó feljavítás értéke: sorállomány
nál 209,6 Ft/fö; tiszti étkezdénél 151,9 Ft/fő. 

Kiemelt területe a személyi állomány létkörülményeinek a ruházati ellátás 
és szolgáltatás. A Magyar Néphadsereg öltözeti rendszere egyaránt megfelel a 
katonai követelményeknek és az általános társadalmi igényeknek. Az 1960-as 
évek elején kialakított hadi (gyakorló) öltözet, kimenő ruházat és egyéb fel
szerelési cikkek köre a következő tervidőszakokban továb bővült, minőségük 
javult. A katonák a kimenő öltözetükön kívül a mindennapi tevékenységhez 
szükséges mennyiségű, és állapotukra nézve az igénybevétel jellegével össz
hangban álló szolgálati, gyakorló- ,és munkaruházattal (3 rend), a sportoláshoz 
és a szabad idő kényelmes eltöltéséhez külön sportöltözettel rendelkeznek. 

A kulturáltabb, jobb pihenést szolgálják azok a rendszeresített új cikkek 
(derékalj, hálóruha, gumisaru stb.), amelyekkel 1961 és 1975 között egészült 
ki a katonák felszerelése. Jelentős előrelépésként értékelhető, hogy a sorállo
mány a sportöltözetét, a sporttáskát, valamint a kimenő félcipőt és zoknit 
a leszereléskor magával viheti. 

A sorállomány kulturált megjelenésében fontos szerep jut a textiltisztító 
és javító szolgáltatásnak is. A textiltisztító és javító üzem rekonstrukciója be
fejezés előtt áll, csaknem teljesen kiépült a vegytisztító hálózat is. 1970 óta 
utánszínezést, 1972-től a tisztított ruhanemű javítását is végzi. A ruházat javí-
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tásának átszervezése lényegesen tehermentesítette a csapatok ruházati szakszol
gálatát, a tisztításból csak használható, javított anyagot kapnak vissza, melyet 
azonnal fel tudnak használni az öltöztetéshez. 

Előbbre lépés történt a sorállomány fürdetése és fehérnemű váltásának 
heti kétszeri biztosításában. Az eredmények még szerények, a korábbi évek 
átlagosan 10 naponkénti fehérnemű váltása csak 6 napra csökkent, az MN saját 
üzeme a szükséglet 900/o·át képes ellátni. Az év második felében üzembe lépö 
új gyöngyösi és kalocsai üzemegységek kapacitása lehetővé teszi a szolgáltatások 
egész MN-re történő kiterjesztését. 

Az utóbbi években számottevően javult az öltözködés színvonala, ezt 
segítette, hogy 1976-ban befejezödött a hivatásos állomány öltözeti rendszerének 
kialakítása. A tisztek, tiszthelyettesek kötelezően előírt ruhatára módot ad 
arra, hogy a különböző feladatnak és a társadalmi kötelezettségeknek megfe
lelően változatosan öltözködjenek. Az ellátás színvonalának érdekében 1977-ben 
megkezdődött a konfekcionált felsőruházati cikkek árusítása. Problémát a kis
ipari szövetkezetek kapacitásának elégtelensége okoz, mely nehezíti a hivatásos 
állomány ellátását méretes felsőruházati cikkekkel és bokszcsizmával. 

Az egés~ségügyi ellátás kiemelt alkotóeleme a személyi állomány és az 
igényjogosult hozzátartozók életkörülményeinek, ezért rendszeres továbbfejlesz
tést, korszerűsítést, illetve korszerű szintentartást követel. Az ellátással kap
é:solatos feladatokat - a szolgálat megítélése szerint - alapvetően két tényező 
befolyásolja: 

- a sorállomány tekintetében az, hogy a bevonultak kb. 10°/o-a C és D 
kategóriába tartozik, akik részére folyamatos gondozás biztosítása, egészségi 
állapotuk fenntartása szükséges ; 

- az ellátandók létszámának jelen és perspektivikus növekedése (nyugál
lományúak arányával 1990-ig várható számottevő növekedése), valamint a 
magasabb életkorral együttjáró megbetegedések arányszámának emelkedése és 
ebből adódóan a kezelés átlagos idótartamának hosszabbodása. 

A személyi állomány megelőző egészségvédelmének fejlesztését több ha
tékony intézkedés biztosítja. Ezek körében fontos szerep jut a megelőző-rege
neráló gyógyüdültetésnek. 

Jogos örömmel tölt el bennünket, hogy a tervidőszak egészségügyi beruhá-
2'ásai - a pécsi, kecskeméti kórházakba új szakorvosi rendelők, a hévizi 100 
ágyas bővítés, a belépő balatonfüredi szívszanatórium - a 10 OOO főre eső 
kórházi (szanatóriumi) ágyszámot 12-re emelik és bővítik egyes megbetegedések 
(mozgásszervi, szív-érrendszeri) gyógykezelési és rehabilitációs lehetőségét. 

A sorállomány egészségügyi ellátásában a hivatásos csapatorvosi helyek 
feltöltési arányának növekedése és a csapatgyengélkedők felszereltségének folya
matos javítása 'következményeként az alapellátás színvonala a jelenlegi köve
telményeknek alapvetően megfelel. Ebben a vonatkozásban is kedvezően hat 
az egyetem elvégzése után bevonult fiatal orvosok megnövekedett szolgálati 
ideje. 

Az alapellátásban a feltöltöttségi viszonyok és a felszereltség javítása le
hetővé tette az általános orvosi színvonalnak megfelelő ellátást, a szűrővizsgá
latok tervszerűbb és folyamatos végZCsét. 

A személyi állomány ellátásában a legtöbb gondot a fogászat okozza. Az 
országosan is rossz fogászati helyzet eredményeként a sorállomány mintegy 
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90°/o-a szorul fogászati ellátásra. Ugyanakkor az ellátás megszervezése nehéz-
ségekbe ütközik. A polgári szakrendelők a teljes szanációt nem vállalják, vagy 
azt csak nagyon hosszú átfutási idővel végzik. Az alakulatok fogorvosi státusz
szal nem rendelkeznek, mellékfoglalkozás formái ában pedig - vállalkozó hiá
nyában - nem tudnak fogorvost szerződtetni. 

Az alapellátásban javuló színvonalú gyógyító munka eredményének te
kinthető, hogy az egészségügyi okból szolgálatképtelenek aránya a két évvel 
ezelőtti 15,7-ről 14,9-re csökkent. Az egészségügyi hálózat javuló munkáját 
jellemzi, hogy az egészségügyi ok miatt leszereltek száma 5 év alatt _4414-ről 
2895-re csökkent. 

Úgy gondolom, nem lenne teljes a tájékoztatás, ha nem érinteném a 
szociális ellátás és üdültetés helyzetét. Az üdülők és a gyermekintézmények fej
lesztése elsősorban a szolgáltatások minőségét_ tekintve folytatódott. Az üdülök 
férőhely befogadó képessége 1970-hez viszonyítva 220/o-kal nőtt, ugyanakkor 
az igényjogosultak száma is mintegy 38,1 %-kal növekedett. Az elmúlt időszak
ban zömében befejeződött az üdülök rekonstrukciója, tovább bővült az aktív 
pihenést szolgáló sportolási lehetőség. Javult a szolgáltatások színvonala, vá
lasztékossága, kulturáltsága. 

A .férőhely bővítésére hasznos kezdeményezés volt a bérleménycs üdülte
tés szervezése, amely évente mintegy 3000 fő pihentetésére adott módot. Ha
sonlóan kedvezően segíti a gondok enyhítését az egyszerűsített csereüdültetés 
is a baráti államok (NDK, Csehszlovákia, Lengyelország) hadseregeinek ob
jektumaiban. 

A központilag biztosított üdültetői kapacitás az igényjogosult állomány 
üdültetését főszezonban 7, elő- és utószezonban 4, egész évi egyenletes kihasz
náltságát feltételezve 5 évenként teszi lehetővé. 

A csapatpihenöhelyek létesítése csapaterőből tovább folytatódott. Jelenleg 
27 csapatpihenő üzemel, mintegy 1200 fő befogadóképességgel. A csapatpihenők 
rendszerének növekedése, a pihentetésben betöltött szerepük fokozódása indo
kolja, hogy ezek fejlesztésével mind többet foglalkozzanak az illetékes szervek. 

Az óvodai, bölcsődei férőhelyek száma tovább növekedett, javultak a mű
ködés feltételei, körülményei, melyhez a saját lehetőségek mellett a tanácsok
kal való együttműködés révén biztosított férőhelyek is hozzájárulnak. 

Feladataink a létkörülmények fejlesztésében 

A személyi állomány életkörülményei fejlesztését továbbra is a párt éi 
kormány életszínvonal- és szociálpolitikájának megfelelően, valamint a 00080-as 
Direktívában meghatározott követelmények alapján kell végezni. ,,A személyi 
állomány életszínvonalának, szociális ellátottságának, szolgálati körülményeinek 
javítását a társadalom általános fejlődésével, pártunk életszínvonal-politikájá
val, a néphadsereg alapvető szabályzataiban meghatározott elvekkel összhang
ban kell folytatni, az erre a célra fordítható keretek hatékony felhasználásá
val." Úgy ítélhető meg, hogy a Direktíva követelményei alapvetően időarányo
san teljesítésre kerülnek. 

Mindezeket figyelembe véve a személyi állomány életkörülményeinek fej
lesztése érdekében a fejlesztés fő irányai és a feladatok a következőkben 
foglalhatók össze. 

Az élelmezési ellátás terén a költségek várható árszintnövekedésének 
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kompenzálásával tervezi ·biztosítani a szolgálat vezetése az élelmezési nor.r.n.á~ 
reálértékének szinten tartását; döntésre előterjeszteni az élelmezési pénznormák 
fejlesztését, korszerűsítését. A tervekben szerepel a személyi állomány reáli~ 
igényeihez igazodó, valamennyi étkezésre kiterjedő többmenüs étkeztetés foko
zatos általánossá tétele, az önkiszolgáló étkeztetési forma szilárdítása, az ezen 
feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Lezárva a 
büfé-rendszerű vacsoráztatás kísérleteit, kimunkálás alatt áll az általánosítható 
módszereket, a szabályozásra vonatkozó elgondolást tartalmazó előterjesztés. 
Fokozott ütemben folytatódik a laktanya.i bolthálózat felújítása, korszerűsítése. 

A ruházati ellátás terén: a kialakult öltözködési rendszer keretén belül a 
minőség fejlesztését, á szolgáltatások bővítését és teljes körűvé tételét tervezi 
a szolgálat előterébe helyezni. Erről az Ercsiben 1977. évben megtartott ruhá
zati bemutató - véleményem szerint - meggyőző bizonyítékokat szolgáltatott. 

Ennek megfelelően befejezni tervezik a hadi (gyakorló) öltözet összes 
cikkeit érintő fejlesztési munkát, a téli bélések súlyának csökkentését, növelni 
a 65. M bakancs vízhatlanságát, formatartását. Nyári időszakra könnyű, szellős, 
kényelmes lábbeli kialakításán dolgoznak. Ahol a kiképzés jellege lehetővé 
teszi, tovább tervezik szélesíteni az öltözeti könnyítéseket. Elkészültek a ja
vaslátok, amelyek véglegesen megoldják az állomány csapadék elleni védelmét 
és tábori pihentetését. 

A hadsereg növekvő technikai felszereltségét figyelembe véve - a sorállo
mány részére - modern, a mainál sportosabb, könnyebb kabátot, a testhez job
ban idomuló hadi (gyakorló) öltönyt és egyidejűleg egy kizárólag kimenő célra 
alkalmas kabátot terveznek kialakítani. 

A textiltiisztító és javító üzemegységek rekonstrukciójának befejezésével 
párhuzamosan kiterjesztésre kerül a nagyüzemi, komplex karbantartás a nép
hadsereg valamennyi katonai szervezetére; a tervidőszakban megkezdik és fo
kozatosan bevezetik a személyre szóló szolgáltatást, javítva egyidejűleg a 
minőség szállítás alatti megóvásának feltételeit egészen a katonáig. 

Teljes körűvé válik a heti kétszeri fürdetés és fehérneműváltás. 

Egészségügyi ellátás terén: a csapategészségügyi ellátás színvonalának és 
hatékonyságának további javítása érdekében még a jelen 5 éves tervidőszakban 
- a tovább javuló és 906/o-ot megközelítő csapatorvos feltöltöttségre támasz
kodva - előbbre lépést tervez a szolgálat az alapellátás általános orvosi szint
ről általános szakorvosi szintre történő emelésében, a megelőző, a rendszeres 
gondozási tevékenység megvalósításában. Ezt segíti elő az összevont laktanya, 
illetve helyőrségi egészségügyi ellátás rendszerének folyamatban levő kialakítása 
is. A csapatrendelök folyamatos rekonstrukciója mellett folytatódik az egész
ségügyi szakfelszerelések (orvos-technikai berendeezések) bővítése, illetve kor
szerűsítése. 

A kialakuló összevont laktanya, illetve helyőrségi egészségügyi ellátás 
rendszere lehetővé teszi a magasabb, általános •szakorvosi színvonalú ellátást 
végző erők és eszközök koncentrálását, továbbá a személyi feltételek biztosí
tásával átfogó intézkedések foganatosítását, a sorállomány fogászati ellátásában 
mutatkozó problémák megoldását. 

Az intézeti hálózat tervezett fejlesztése (új katonakórházak rendszerbe 
lépése, budapesti katonakórházak rekonstrukciója) a szakrendelői és kórházi 
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ellátás elérhetőségét és ellátási színvonalának további emelését teszi lehetővé, 
mely az egész személyi állomány, ezen belül a sorállomány érdekeit i• szol
gálja. 

A,z üdültetés fejlesztésére a tervidőszak folyamán az a c:élkitűzés, hogy 
továbbra is szélesedjék a bérleményes és csereüdültetés. 

Az MN SZÜI feladata folytatni az erőfeszítéseket a bölcsődei elhelyezési 
körülmények javítására, a férőhely kapacitás bővítésére, a katonahozzátartozók 
foglalkoztatásának zavartalan biztosítására. 

Összegezve úgy ítélhető meg, hogy a Magyar Néphadsereg személyi állo
mányának élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos ellátási és szolgáltatási 
feladatok fejlesztési feltételei a tervidőszakban - az MN hadtáp részére -
összességében biztosítottak. Nyugodtan levonható az a következtetés, hogy a 
tervezett célkitűzések megvalósítása jelentős fejlődést eredményez a személyi 
állomány valamennyi kategóriájának létkörülményeiben. 

A feladatok eredményes megoldásának feltételei azonban - véleményem 
szerint - túlnőnek a hadtáp keretein és lehetőségein. Ez mindenekelőtt abból 
adódik, hogy a létkörülményeket meghatározó tényezők rendkívül összetettek, 
komplex jellegűek. Csak akkor érhetők el a várt eredmények, ha az ez irányú 
gazdasági vonatkozású erőfeszítések, minden szinten párosulnak a katonai és 
politikai vezetés, a nevelés, a kiképzés hasonló törekvéseivel. Mindig szem előtt 
kell tartanunk, hogy hadseregünkben a párt és a kormány életszínvonal-politi
kája csak a társadalom általános fejlődésével összhangban realizálható. 

A személyi állomány létkörülményeinek javítása terén végzendő tevékeny
séggel összefüggő, fontos feladat a megfelelő szemlélet kialakítása és fenn
tartása. Az emberekről való gondoskodást nem lehet osupán adminisztratív 
rendszabályok meghozatalára, anyagi ellátási kérdésekre vagy néhány szolgálat 
ügyévé leegyszerűsíteni. Ezt közüggyé kell tenni és tudatosítani, hogy a meg
valósítás folyamatos tevékenységet igényel minden szinten, mind a parancsnokok, 
mind a pártpolitikai szervek részéről. 
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