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POLITIKAI MUNKA A HADTAPSZOLGALATBAN 

Előkészítjük és megkezdjük a XII. kongresszus 
határozatainak végrehajtását 

F o r g á e s A n dr ás ezredes 

A központhadtáp szerveinél - de a Niagyar Néphadseregi Pártértekezlet meg
tartását követően összhadsereg vonatkozásában is - befejeztük a párt XII. kong
resszusának előkészítésével, a kongresszusi felkészüléssel kapcsolatos jelentősebb 
rendezvényeinket. Az ötéves munka értékelését és az eddigi helyzetünk alapján 
történő feladatmeghatározást követően; a XII. kongresszus irányelveinek meg
vitatásán túl; ma már a lehetőségeinknek megfelelően kialakítottuk a feladat
végrehajtás személyi feltételeit is, azaz megválasztottuk azokat a párttestülete
ket, amelyek - minden valószínűség szerint - kellő biztosítékot jelentenek a XII. 
kongresszus határozatainak teljesítéséhez, a tagság és állomány aktivizálásának ki
váltásához. Mindezek azonban csaknem kizárólagosan az elmúlt ötéves időszak 
értékelését, munkánk eredményeinek és fogyatékosságainak számbavételét s kö
vetkezésként a jövő feladatainak - lehetőségeink szerinti - megalapozását ered
ményezhették. Ezekre alapozva és építve számtalan feladat hárul minden párt
szervezetünkre - parancsnokokra, KISZ- és szakszervezeti szervekre is - az 
1981-1985. időszak feladatainak teljesítése érdekében. 

Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy az előző időszak minden szakaszá
ban párttagságunk egyértelmű készségét fejezte ki a feladatok teljesítését illetően. 
Pártunk bevált és helyesnek bizonyult (elfogadott és támogatott) politikájának 
folytatását, magasabb követelményeknek megfelelő teljesítését igényelte tagsá
gunk, s egyben kijelentette: az élet minden területén kész a határozatokból adódó 
helyi és személyi feladataik teljesítésére. 

Párttagságunk ugyanakkor tudatában van annak is, hogy az elkövetkező 
években nehezebb belső és nemzetközi körülmények közepette kell a XII. párt
kongresszus határozatait megvalósítani. Ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy a 
jelenlegi időszakban kellő gondossággal végezzük el az úgynevezett „előkészítő 
feladatainkat". A jelenlegi időszak legfőbb feladatainak egyike, hogy megala
pozza a kongresszus határozatainak teljesítését, s biztosítsa a teendők tervszerű, 
szervezett végrehajtásának indítását; felkészítsük minden vonatkozásban 
a munkabizottságokat, munkabizottsági tagokat, testületeket és funkcionáriusokat 
a megnövekedett követelmények szerinti feladataink teljesítésére. 

Mint ahogy az a címből is kitűnik e rövid gondolatsor keretében nem a XII. 
kongresszus határozatainak általános és hosszútávú feladataival kívánok foglal
kozni. Kizárólagosan az 1980. évi feladatainkat, s ezen belül az indulás meg-
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alapozását, előkészítését szeretném taglalni s ezáltal a végzendő munkánkat, a 
szükséges - vagy talán pontosabban a lehetséges - mértékben egységesebbé tenni. 

Pártszervezeteink a kongresszusi felkészüléssel azonos felelősséggel és sok
oldalúan törekednek e feladatok teljesítésére. Kedvező hatású, hogy mindenhol 
felelevenítik a XI. kongresszust követő időszak tapasztalatait s azokat az új kö
rülményekhez igazítva felhasználják. 

A pártszervezeteinkre - ezen időszakban - háruló feladatok között legjelen
tősebbek azok, melyek a kongresszus dokumentumainak megismerésével, magya
rázatával, elfogadtatásával, a kongresszus által kialakított és megfogalmazott ál
lásfoglalások, célok és törekvések képviseletével kapcsolatosak, melyeket alap
vetően ideológiai-politikai nevelő, felvilágosító munka területén szükséges elvé
gezni. Ebből adódóan minden pártszervezetünkben legfőbb feladatként a XII. 
kongresszus figyelemmel kísérésének szervezett és széles körű biztosítására, a 
kongresszus határozatainak, állásfoglalásainak ismertetésére, majd mély és sok
oldalú feldolgozására törekednek. Az egyébként is széles érdeklődést igyekeznek 
szervezett és céltudatos pártpolitikai munkával minél maradéktalanabb mérték
ben kielégíteni. A pártmcgbízatások növelésével kívánják - már a kezdeti idő
szaktól - a politikai információ csatornáin összegyűjteni az elhangzott vélemé
nyeket, indoklást igénylő kérdéseket, az egyes állásfoglalásokkal kapcsolatos fel
vetéseket. Nem pusztán aktuális érdeklődés ez pártszervezeteink munkájában. Tu
datában vannak, hogy egy gondos véleményösszegző tevékenység alapozhatja 
meg későbbi munkánk céltudatosabb, hatékonyabb végzését, munkánk, témavá
lasztásaink és tagságunk, állományunk igényeinek összhangját. 

A kongresszusi dokumentumok, állásfoglalások elsődleges megismerését és 
ismertetését követően ugyanis pártszervezeteink fontos feladatuknak tartják - s 
ezek végrehajtására is már most tudatosan készülnek -, hogy magyarázzák, indo
kolják a kongresszus főbb állásfoglalásait; s türelmes, sokoldalú politikai mun
kával biztosítsák azok elfogadását, majd a teljesítés során történő támogatását. 
Tevékenységünk skálája és módszerei ebben az időszakban lényegesen kibővül
nek. Az elsődleges ismeret során szerzett tapasztalatokból tükröződő helyi igé
nyeknek megfelelő differenciáltsággal, az élet minden - gazdasági, társadalmi. 
politikai, ideológiai, párt- és tömegszervezeti élet - területére kiterjedően s a 
pártpolitikai munka minden igényelt formáiban és módszereivel elő kell segíte
nünk, hogy pártunk törekvéseit környezetünkben helyesen értelmezzék, elfogad
ják és magukévá tegyék s ez végső célját tekintve cselekvő támogatást eredmé
nyezzen. Biztosítanunk kell, hogy az irányelvek vitája során fokozódó aktivitás a 
kongresszust követően folytatódjon, sőt a lehetséges mértékben bővüljön is. 

A politikai oktatási év végén tartunk ugyan, mégis fontos feladatunk, hogy 
a hátralevő időszak témáinak feldolgozása során messzemenően dolgozzuk be a 
kongresszusi állásfoglalásokat. Nyújtsunk segítséget propagandistáink részére, hogy 
e feladataiknak minél maradéktalanabb mértékben eleget tudjanak tenni. Mind
ezekre alapozva nagy gonddal készülünk arra, hogy az új oktatási év előkészítése 
során és ennek következtében a következő év egészében is oktatásunk szerves ré
szét képezzék a kongresszusi dokumentumok. 

Az úgynevezett feldolgozó munkánkat ez évben azzal tervezzük zárni, hogy 
a kongresszusi anyag legfőbb részeire kiterjedően kialakítjuk feladatainkat s a 
központhadtáp pártalapszervezeti titkárainak összevonásán egységesen felkészü
lünk e feladatok teljesítésére. Figyelmünket itt már a következő kongresszusig el
végzendő teendőinkre fordítjuk, azaz ilyen időszakra kiterjedően rögzítjük mun· 
kánk tartalmi feladatait, hangoljuk össze, koordináljuk tevékenységünket. 
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A központhadtáp szerveinél - hagyományainkhoz híven - készülünk a kong
resszus dokumentumaiból adódó feladataink kidolgozására. Ezt több vonatkozás
ban ~s megkíséreljük közelíteni. Elsődlegesen a tevékenységünkre - a következő 
ötéves időszakban - kiható elveket, a tevékenységünket meghatározó főbb célki
tűzéseket és lehetőségeket igyekszünk számba venni. Erre alapozva végezhetjük 
csak el, azok katonai életünkre történő értelmezését. Számunkra elengedhetetlen 
az is, hogy hadtápgazdálkodásunkra vonatkoztatva is biztosítsuk a kongresszusból 
adódó feladataink egységes értelmezését. Mindezek elvégzését a következő évek 
megnövekedett követelményei, nehezebb körülményei is kiemelten igénylik. Ter
mészetes, hogy e munkát az MN általános és felső vezetése által végzett felada
tok részeként, azzal teljesen összhangban végezhetjük, de ez egyben felkészülés 
is e feladatokhoz történő szerves kapcsolódásra. 

Ilyen főbb feladatokkal törekednek pártszervezeteink a következő időszak 
tevékenységének megalapozására, éves- és ötéves feladataink reális egységes szem
léletben történő kialakításának elősegítésére. E munka eredményei várhatóan 
kedvezően éreztetik hatásukat az év szakmai-katonai feladatainak teljesítésében. 

Kiemelkedően fontos feladatként jelentkezik minden szinten, hogy segítsék 
elő a kongresszuson kialakított elveknek, határozatoknak a szakmai munkában, 
a mindennapi tevékenységbe történő érvényesülését, illetve megvalósulását. Ez 
különösen jelentős fejlesztési, gazdasági vonatkozásban, hiszen ebben az idő

szakban kerülnek végleges kialakításra a VI. ötéves terveink s annak kezdetét je
lentő 1980. évi tervek. A párt politikájának területünkön való érvényesülését 
meghatározóan befolyásolják azok az eredmények, amelyeket e tervek elkészí
tésekor érünk el. Minden párttag és pártszervezet ezért tekinti felelősségteljes 
feladatának a kongresszus határozatainak érvényesítését (beépítését) éves és öt
éves terveikbe. Jelentőségük indokolja, hogy két feladatunkról külön is szóljunk. 
Így - elsősorban talán - arról, hogy az elkövetkező évek (1981-1985) jellegét 
alapvetően megszabja a nagy számú kádermozgás, kádercsere, mely a nyugdíj
korhatárt ebben az időben elérők magas számából következik. Pártszervezeteink
nek már ebben az évben meg kell tenniük előkészítő lépéseiket e nagy feladat 
minél zökkenőmentesebb végrehajtása érdekében. Ösztönözniük kell minden olyan 
kezdeményezést, támogatniuk szükséges minden olyan lépést, mely e feladat sok
oldalú megtervezését, céltudatos végzésének jó előkészítését célozza. A parancs
nokokkal, egyszemélyi vezetőkkel együttesen olyan közhangulatot kell kialakí
tanunk és olyan gyakorlatot kell meghonosítanunk, amely egyrészt optimálisan 
biztosítja, hogy a becsületes munkában megfáradtak a nyugdíjtörvényben megha
tározott szocialista, humánus elveinknek megfelelően mehessenek el jól kiérde
melt nyugdíjukba. Másrészt azonban - az MN igényeit és érdekeit szem előtt 
tartva bátrabban kell kezdeményezniük olyan esetben, amikor is az egyén egész
ségügyi helyzetével és szándékával összhangban lehetséges a nyugdíjkorhatáron 
túl történő szolgálat. Fontos (történelmi) kötelezettségünk a Magyar Néphad
sereg mgefelelő káderösszetételének biztosítása a következő évtizedekre kiter~ 
jedően is. A másik - a kádermunkával csaknem azonos jelentőségű - feladatunk 
az egészségügyi szolgálat szociálpolitikai törekvéseinkkel összhangban álló fej
lesztésének elősegítése. Tevékenységünk biztos hátterét szolgáltatja a Pol. Biz. 
1979 szeptemberi határozata, a Katonai Tanács egészségügyi szolgálattal kapcso
latos döntése s mindezek után az MSZMP Néphadseregi Bizottságának 1980. I. 
félévében tervezett napirendje. A kezdeti kidolgozó munkát már végezzük. A to
vábbi kidolgozó munkában a kongresszus állásfoglalásainak szellemében előre-
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láthatólag szükségessé válnak bizonyos „pontosítások". A Néphadseregi Pártbi
zottság határozatát követően - a végrehajtás megszervezésének időszakában -
minden vonatkozásban biztosítanunk kell, hogy végzendő évi, majd hosszabb távú 
feladataink is szervesen illeszkedjenek az 1980. év alapvető törekvéseihez és po
litikai munkájához, s egyben a későbbiekben részét képezzék a kongresszusi hatá
rozatok megvalósításának. 

A kongresszusi feladatok teljesítésének sorában lényeges szerepet töltenek be 
azok az értekezletek, összevonások, melyek a megválasztott tisztségviselők, állandó 
bizottságok, reszortfelelősök felkészítését szolgálják. Területünkön az alapszer
vezeti titkárok több mint 50°/o-a cserélődött, az állandó bizottságok tagjai még 
ennél is nagyobb arányban változtak. Mind az újonnan választottak, mind az új 
körülmények és változott körülmények szükségessé teszik a segítségnyújtást. Az 
állandó bizottságok felkészítése, munkába állítása már megkezdődött. Most ké
szülünk az alapszervezeti titkárok 1980. május 12-17. között megtartásra kerülő 
első összevonására. Ennek keretében az alapszervezeti munka módszertani köve
telményeit tárgyaljuk. Ezt követi majd a nőfelelösök, reszortfelelősök felkészí
tése, majd a II. félévben tervezzük megtartani a már előzőleg említett alapszer
vezeti titkári tanfolyamot (összevonást) mely a következő időszak tartalmi fela
datait állítja tematikájába. 

Ezek azok a legfőbb feladatok, melyek végrehajtásával pártszervezeteink az 
előkészítést, a feladat végrehajtását megkezdik. A tevékenység sajátossága egyben 
kedvező hatású tényezője, hogy egy időben történik az év kiemelkedő jelentő
ségű politikai eseményével. Egyrészt a szakszervezeti, az országgyűlési és tanács„ 
választások, másrészt hazánk felszabadulásának 35., a VSZ megalakulásának 25. 
évfordulója tartalmilag, egy-egy fontos politikai kérdést érintően és módszertani
lag, politikai munkaformák és eszközök alkalmazásában széles körű lehetőségeket 
b.iztosítanak kongresszusi feladataink végzéséhez. A központhadtáp szerveinél 
mindezekhez szervesen kapcsoljuk belsö ünnepségeinket. Ez évben - a kong=z• 
szusi és felszabadulási évfordulók jegyében - tovább bővítjük hagyományaink 
ápolását, tisztelettel köszöntjük elődeinket, veterán és nyugdíjas elvtársainkat, 
s széles körű munkával dolgozunk a hadtápszolgálat történetének megírásán, a 
hadtápmúzeim és szakkabinet felújításán. A felkészülés és a feladatvégrehajtás 
így - a XII. kongresszushoz méltóan - természetes egységbe kapcsolódik s az 
év (az V. ötéves terv záró évének) nagy jelentőségű feladatainak teljesítését, a 
következő időszak megnövekedett feladatainak megalapozását és indítását egy
aránt biztosítja. 

A kongresszusi felkészülés időszakában széles körű politikai-társadalmi akti
vitás bontakozott ki s a kongresszusi verseny- és munkamozgalmak jelentős fellen
dülése következett be. Pártszervezeteink nagy figyelemmel kísérik és rendszeresen 
értékelik, segítik e mozgalmakat. Bizton reméljük, hogy e mozgalmakat eredmé
nyesen zárjuk s a megérdemelt munka eredményeit tükröző, méltó elismerésekkel 
is tanúsítani fogjuk a kongresszusi feladatok teljesítését. 
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