
A 30 ÉVES HADTÁPSZOLGÁLATRÖL

Harminc éves a hadtápszolgálat

S t a d l e r  J á n o s  vezérőrnagy

A Magyar Néphadsereg több mint három évtizede tölti be magasztos fela
datát. Ezek az évtizedek hadseregünk fejlődésének, szocialista vonásai erősödé
sének évei voltak, amelyek részeként a követelményeknek megfelelően fejlődött, 
szervezetében, tevékenységében korszerűsödött a hadtápszolgálat is, egyidejűleg 
hozzájárulva ehhez a folyamathoz.

A szocializmus építésében elért sikerek, a népgazdaság fokozódó lehetőségei, 
pártunk és kormányunk szüntelen gondoskodása, dolgozó népünk áldozatkész 
munkája nyomán néphadseregünk és annak hadtápszolgálata rendelkezett és ren
delkezik mindazon javakkal, amelyek biztosítékai a színvonalában egyre növekvő 
szolgálati-, élet és munkakörülmények érezhető javulásának.

* A hadtápbiztosítás rendszere folyamatosan kialakult és ma már megfelel a 
korszerű követelményeknek, összhangban van a népgazdaság mechanizmusával, 
érvényesül benne a tudományosan megalapozott gazdasági szemlélet. A hadtáp-

sr szolgálat fejlődése mindenkor a korszerű harc biztosításának dinamikus fejlődé-
* sét és a mindennapi ellátás, a szolgáltatások korszerűsítését jelentette.

Szolgálatunk minőségi fejlesztésének gazdasági, szervezeti és felkészítési 
feladatait eredményesen oldottuk meg. Ez megmutatkozik a személyi állomány 
anyagi, egészségügyi, szociális szükségleteinek mind magasabb színvonalon tör
ténő kielégítésében, az ellátást, kiszolgálást végző szervezetek és azok technikai 
eszközei minőségének folyamatos javításában, illetve a béke és háborús felada
tokra történő felkészítésük színvonala növelésének realizálásában.

A hadtáp felkészítés, kiképzés követelményének folyamatos emelése, a kép
zés hatékonyságának növekedése eredményeképpen ma már jól képzett és kellő 
gyakorlattal bíró káderállománnyal rendelkezünk. A hadtápszolgálat személyi 
állománya felnőtt a megnövekedett feladatokhoz és képes magas szinten teljesí
teni azt. A komplex kiképzés megvalósításával erősítettük a háborús felkészítést. 
Ennek érdekében az elmúlt években lefolytatott számos törzsvezetési, módszer
tani és rendszergyakorlataink jól szolgálták ezen célkitűzéseink megvalósítását.

A csapatok harckészültségének és mozgósítási készségének fejlődésével ará
nyosan javult a hadtáp HKSZ és „M ” színvonala. E  téren elért biztató eredmé
nyeink szilárd alapját képezik a további fejlődésnek.

Ismeretes, hogy a csapatoknál folyamatosan rendszerbe kerülő új technika
, és az egyre bővülő feladatok bonyolultabbá válása jelentős szellemi, fizikai meg

terhelést jelent a személyi állománynak. Ez mindenkor szükségessé teszi az állo-
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Épülő egészségügyi intézet
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mányról való fokozott gondoskodást, életkörülményei állandó javítását, a belső 
tartalékok feltárását és a lehetőségek hatékony kihasználását.

A hadtáp munkája során mindenkor figyelembe vette, hogy az anyagi és 
szociális ellátás, a szolgáltatások minősége, a szükségletek és jogos igények kielé
gítése nagyban hozzájárul a személyi állomány politikai hangulatának, erkölcsi 
szellemének, fizikai állóképességének, fegyelmének növeléséhez.

A hadtápvezetés intézkedései következtében valamennyi szolgálati ágánál 
jelentős fejlődés tapasztalható.

A csapatok egészségügyi ellátásában elért eredményeink biztatóak. Csapat
orvosaink kellő alapossággal végzik munkájukat és alapvetően helyesen veszik 
igénybe a szakrendelő intézetek, kórházak segítségét. Egyre bővülő szanatóriumi 
hálózatunk az igényeknek megfelelően biztosítja betegeink utókezelését, az állo
mány regenerálását. A javuló színvonalú gyógyító munka eredményeként jár
ványos megbetegedések csak szórványosan fordulnak elő az MN-ben. A folya
matosan rendszerbe kerülő korszerű tábori gyógyászati berendezések és technikai 
eszközök kellő biztosítékul szolgálnak a háborús egészségügyi ellátás feladatai
nak végrehajtásához.

Az MN szállítási rendszerének korszerűsítéséve a megvalósulás folyamatában 
van az egységes irányítási rend végrehajtása a köponthadtáptól a csapathadtápig. 
A hadseregben bevezetett gazdálkodási szabályzók hatására tervszerűbb a szál
lítás, javul a gépjárművek kihasználtsága, csökkent az üres futás, emelkedett a 
kapcsolt szállítások aránya. A közlekedési szolgálat hatáskörébe utalt MN anyag- 
mozgatási és rakodásgépesítési tevékenység kialakulóban van. A kísérleti jelleg
gel bevezetett konténer szállítások tapasztalatai kedvezőek. Több új technikai 
eszköz kifejlesztésével jelentős előrelépés történt a béke és háborús szállítási 
feladatok végrehajtási feltételeinek megteremtésében.

Az üzemanyag szolgálat anyagi és technikai bázisának létrehozásával kiala
kult az ellátás új rendszere. A béke és háborús igények kielégítése érdekében 
megteremtődtek a tömeges üzemanyagkiadás és a járművek csoportos feltölésé- 
nek feltételei. Rendszerbe kerültek új üzemanyagfajták, nagyteljesítményű és be
fogadóképességű szállító-töltő és tároló eszközök (4. sz. kép). Növekedtek az 
üzemanyag tartalékok, korszerűsödött a háborús ellátás rendje, a szolgálat tevé
kenységének kedvezőbb feltételei.

Az élelmezési ellátás javítására hozott központi rendelkezések, anyagi erő
feszítések, helyi kezdeményezések a kívánt eredményekhez vezettek. Megváltozott 
az ellátás minősége, módja, kalóriaértéke, jobban igazodik a társadalmilag indo
kolt igényekhez. A sorállomány élelmezése az általánossá vált napi négyszeri 
étkezéssel a választható több menüvel, a bisztró rendszerű vacsoráztatási formával, 
a polgári közétkeztetésben részesülők általános színvonalát meghaladja. Az ét
kezdék rozsdamentes acél és műanyag edényzettel történő ellátása, a korszerű
sített konyhák berendezése, az éttermek egységes követelmények szerint történő 
kialakítása, felszerelése és előkészítése egyaránt biztosítja a kulturált étkezési 
igények kielégítését.

Az MN öltözeti rendszere ma már egyaránt megfelel a katonai követelmé
nyeknek és az általános társadalmi igényeknek. Az 1960-as évek elején kialakí
tott gyakorló (hadi) öltözet, kimenőruházat és egyéb felszerelési cikkek köre 
tovább bővült, minőségük javult. A katonák a kimrenőruházaton kívül az igény- 
bevétel jellegével összhangban álló szolgálati-, gyakorló és munkaruházattal, a
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Korszerű üzem anyag-szállító és -töltő-eszközök

sportoláshoz és a szabadidő kényelmes eltöltéséhez szükséges külön sportöltözék
kel rendelkeznek. A kulturáltabb, jobb pihenést szolgálja a műanyag ágybetét, 
a  hálóruha és a gumisaru is. A sorállomány kulturált megjelenésében fontos 
szerep jut a textiltisztító és javító-szolgáltató üzemeknek. Rekonstrukciójuk 
következtében korszerű gépi eszközökkel kerültek felszerelésre és ma már 
az MN igényeinek túlnyomó többségét kielégítik. Az utóbbi években jelentős 
fejlődés történt a fehérnemű váltásának heti kétszeri biztosításában. Erre van 
lehetőség a laktanyákban levő központi fürdőkben, az alegységek körleteihen 
kialakított zuhanyozókban, illetve alegység gazdasági szobákban elhelyezett ruhá
zati anyagokból.

A szociális és üdültetési szolgáltatás keretében az NM üdülretési hálózat, 
lehetőségei fokozatosan bővül, és egyre jobban szolgálja az állomány pihentetését. 
Az óvodai, bölcsödéi férőhelyek száma tovább növekedett, javultak a működési 
feltételek, körülmények, melyhez a saját lehetőségek mellett a tanácsokkal való 
jó együttműködés révén biztosított férőhelyek is hozzájárulnak.

Szolgálatunk fejlesztésére irányuló erőfeszítéseink megvalósításában nagyra 
értékeiherőek jó nemzetközi kapcsolataink, de különösen a hazánkban állomásozó 
DHDSCS hadtápszolgálat személyi állományának önzetlen és hatékony segítsége, 
melyet konzultációkon és közös gyakorlatokon nyújtottak részünkre.

Az eltelt 30 esztendőben eredményeinkhez nagyban hozzájárult a parancs
noki állomány, a politikai apparátus és a  társadalmi szervek aktív támogatása.

A parancsnokok és politikai munkások többsége jól érzékeli a csapatok 
életében a hadtáp helyét, szerepét, munkáját helyesen ítélik meg és értékelik, 
ennek megfelelően reális követelményeket támasztanak, ugyanakkor tevékeny-
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ségét szilárdan támogatják. Jól oldják meg az alárendelt anyagi-szociális ellátást, 
helyesen ítélik meg az állomány szükségleteit, igényeit, rendszeresen figyelemmel 
kísérik az alegységek életét, ellenőrzik körleteiket, az étkezést, a szolgáltatás 
valamennyi területét. Ez teszi lehetővé számukra, hogy a helyszínen győződjenek 
meg a személyi állomány tényleges ellátásáról, a velük való törődés valamennyi 
kérdéséről.

Célkitűzéseink megvalósításában nagy szerepet játszottak a központhadtáp- 
ban működő pártszervezetek, melyek felkarolták és mindenkor segítették szol
gálatuk fejlesztésére irányuló törekvéseink megvalósítását. Jelentős feladatot 
végeztek párttagjaink, akik bármely nehéz és bonyolult feladatok végrehajtásá
ban élenjártak és ma is példamutató tevékenységük a jubileumi munkaverseny 
felajánlásainak teljesítésében. Hasonló elismeréssel kell szólni területünkön dol
gozó más tömegszervezetekről, azok tagjairól is.

Szolgálatunk sikereiben sokra értékelhető az állomány szemléletében folya
matosan végbemenő változás, mely tevőlegesen hozzájárult a reális fejlesztési 
koncepciók kialakításához, folyamatos teljesítéséhez, a helyes gazdasági szemlélet, 
a takarékossággal kapcsolatos helyes nézetek megvalósításához.

Nagy elismerést érdemelnek a hadtápszolgálatban korábban és jelenleg is 
tevékenykedő tisztek, tiszthelyettesek és polgári dolgozók, akik bármely nehéz
ségen úrrá tudtak lenni és fáradságot nem ismerve teljesítették kötelességüket.

E  rövid áttekintés alapján is megállapítható, hogy szolgálatunk töretlenül 
fejlődött és hadseregünk erősödésével egyre korszerűsödött. Ezek a biztató ered
mények egyben arra is köteleznek bennünket, hogy még jobban gazdálkodjunk a 
gondjainkra bízott anyagi javakkal. Fokozzuk a hadtáp egységek, alegységek 
harckészültségét, növeljük mozgósítási és háborús alkalmazási készségét.

Továbbá célkitűzéseink közé tartozik, hogy megnövekedett feladatainknak 
megfelelően növeljük a hadtáp teljesítőképességét, a népgazdasági lehetőségek 
jobb kihasználása és új nagyteljesítményű technikai eszközök beszerzése útján. 
Folytatjuk a hadtáp célirányos felkészítését mind a csapat, mind a központhad- 
táp vonatkozásában.

Szolgálatunk funkciójából fakadó kötelezettségünknek megfelelően emelni 
kívánjuk a személyi állomány elvárásoknak megfelelő ellátásának színvonalát, 
szolgálati-, élet-, és munkakörülményei javítását. Folytatjuk a laktanyahadtápok 
kialakításával kapcsolatos feladatokat, a raktározás korszerűsítését, az anyag- 
mozgatási, rakodásgépesítési program megvalósítását, emellett a fizikai munkát 
megkönnyítő egyéb gépi berendezések elterjesztését és hatékony felhasználását, 
a kotcnerszállítások további kiterjesztését.

A személyi állományról való fokozott gondoskodás keretében nagy súlyt 
helyezünk a csapatok élelmezési ellátására, az ételek elkészítésének további 
javítására, az étkeztetés kulturáltságának növelésére, a ruházat minőségének fej
lesztésére, az állomány öltözeti képének javítására.

Előrelépésünk fontos területe az integrált (kórház és csapat) egészségügyi 
n . biztosítás megteremtése, gyógyító intézeteink fejlesztése, a hadtápvezetés vala

mennyi szintjének további megszilárdítása, a vezetésgépesítés lehetőségeinek 
hatékonyabb kihasználása.

Közismert, hogy a csapatok életkörülményeinek további javításában elen
gedhetetlen feltétel a takarékos gazdálkodás, a belső tartalékok széles körű és 
hatékony felhasználása, az energiatakarékosság. A néphadseregben gazdálkodá-
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sunk, ellátási, szolgáltatói tevékenységünk megfogalmazott követelménye, hogy 
takarékosan és hatékonyan használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott pénz
kereteket, anyagi javakat, erőket és eszközöket honvédelmünk biztosítása, erő
sítése érdekében.

Szükséges, hogy a nevelőmunka minden eszközének felhasználásával, az 
ismeretek folyamatos bővítésével, az alkotó kezdeményezés széles körű kibon
takozásával, az ellenőrzés hatékonyságának fokozásával szilárdítsuk meg ered
ményeinket és biztosítsuk a további fejlődést, a magasabb színvonalú teljesít
mények elérését. Mozgósítsuk személyi állományunk minden tagját, hogy szor
galmas és felelősségteljes munkájával, szakmai tudásával, szilárd politikai állás- 
foglalásával állandóan erősítsük hadseregünk rendjét, fegyelmét és magasfokú 
harckészültségét.
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