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POLITIKAI MUNKA A HADTÁPBAN 

Az ifjúságpolitika megvalósulásának helyzete a központhadtáp 
üzemanyag-raktáraknál 

Koráu Káro6 ahzredeJ 

Az utóbbi időben megélénkült az ifjúságpolitikával való foglalkozás az egész társadalomban, 
néphadseregünkben, így a központhadtáp katonai szervezeteiben és intézeteiben is. Az elemző
értékelő munka elsősorban a pártszervek és szervezetek testületi tevékenységéhez kötődik, de az 
eredmények és gondok számbavételét a katonai vezetés is elvégezte a VI. 5 éves terv időszakáról 
szóló összesített jelentései készítése során. Ez így van rendjén. Az ifjúságpolitikai feladatok végre
hajtása a párt· és tömegszervezetekkel kialakított munkamegosztás ellenére is elsősorban parancs
noki, egyszemélyi vezetői feladat és osztatlan felelősség is kötődik hozzá. 

Ehhez a r,umkdhoz az alaphang()! az ,'HSZMP KB 1984. október Y-i d//Jsfog!aMra adta meg. Ez az 
d!lásf()tJa!áJ l'álto!la fel az 1970. febmár; határozatot, mth' annak iJ~jén az ;fjú.0gpolitikát az őt mef!.il/ető 
ti:lll{!,ra emelte a tárrada!omban. Nyomában hozott törvényt az országgyűlés, születtek meg a végre
hajtást szabályozó miniszteri és más szintű intézkedések. 

Többek között ekkor került kiadásra a HM elvtárs 2/1973. parancsa, mely a katonai köztu
datba a ~kettes paranoként'' vonult be és lett szabályozó láncszeme a tevékenységnek. Az MN PB 
1985. május 17-i állásfoglalása és az MNHF-ségi PB 1985. augusztus 16-i határozata után az MN 
ÜEK pártvezetősége alapos előkészítő, elemző, értékelő és feladatkijdölő munka végeztével 1985. 
október 3-án tűzte napirendre a témát. A vezetőségi ülést követően az elért eredményeket és gon
dokat, valamint a rövidebb és hosszabb távú feladatokat parancsnoki és pártpolitikai munkásérte
kezletcn, valamint a KISZ-vezetők MN ÜEK szintű foszevont módszertani továbbképzésén is fel
dolgozták. A középirányító szinten végzett értékelést a végrehajtói szint követte, ahol a munka 
lényege folyik az érvényben levő Intézkedési Tervek alapján. 

A középirányító pártszerv és az alapszervezetek napirendjeit egyaránt jellemezte az alapos elő
készítés, az eredmények és gondok reális számbavétele és a hosszabb távú tennivalók igényes 
kidolgozására való törekvés. Hangnemében, hangvételében a kritikus és önkritikus jelleg dominál, 
nem törekedtek a dolgok szépítésére. 

Mindkét színtéren volt miről beszélni, számot adni a megvalósítás minden e,gyes területéről, 
hisz minden katonai szervezetben és intézetben figyelemre méltó, többségében tervszerű, szerve
zett és szabályozott ifjúságpolitikai tevékenység és KISZ-szervezetet segíő munka valósult meg az 
elmúlt több mint egy évtized során. 

Mifycn saji:itos rmgJ/laplt,úok htwgz()lfak daz elm1z1'.ffk és értlkelé.ftk során? 

Említést érdemel annak figyelembevétele, hogy a központhadtáp üzemanyag-raktárak több 
sajátos vonása befolyásolta a végrehajtást, melyek részben eltérnek a klasszikus katonai szervezetek 
helyzetétől, de még a központhadtáp más területeitől is . 
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Ilyen eltérésként vették számba, hogy a fiatalok többségét kitevő katonák szolgálata többségé
ben nem kötődik közvetlenül az alaprendeltetéshez, hanem csak közvetve, főleg az őrzés-védelem, 
belső ellátás és kiszolgálás révén. A polgári fiatalok létszáma elenyésző a katonákéhoz viszonyítva, 
így körükben önálló ifjúságpolitikai munkáról nem beszélhetünk, hanem az állomány egészére 
kitetjedő nevelés és gondoskodás keretében jutnak kifejezésre a szabályozókban meghatározott 
követelmények. 

Élnek és hatnak azok a sajátosságok is, melyek csak az őrzés-védelem helyzetéből fakadnak. 
Abból, hogy a katonai szolgálatnak ez az ágazata a valóságban nem is egészen olyan könnyű és egy
szerű mint ahogyan azt sokan hiszik. Az őralegység helyzete nehéz és bonyolult. Békeidőben is 
harcfeladatot ellátó őralegységekkel szembeni követelmények a fizikai állóképesség és pszihés biz
tonság terén magasabbak a valóságban mint ahogyan ma e feladatra esetenként a válogatás törté
nik. 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy viszonylag alacsony létszámú szervezetekről van 
szó, melyekben funkcionálisan többségében megjelennek a minden nagyságrendű alakulatra érvé
nyes tennivalók, így több területen keletkezhetnek egyidőben feszültségek, melyek befolyásolják a 
katonafiatalok helyzetét, közérzetüket, közhangulatukat. Itt különösen a szolgálati leterheltség, a 
monoton jelleg, a kedvezmények biztosításának nehézségei jöhetnek szóba. 

Speciálisnak tekinthető az is, hogy amíg a központhadtáp többi szolgálati ága ellátói és szol
gáltatói színvonala mint ifjúságpolitikai tényező kihatással van a néphadsereg katonafiataljainak 
egészére, így a mi fiataljaink helyzetére is, addig a központhadtáp üzemanyag-szervezetek fiataljai
nak tevékenységi színvonala már nem érinti közvetlenül más területeken ·az ifjúságpolitikát. 

Gondoljunk csak arra, hogy a társadalom megítélése szempontjából milyen jelentősége van 
annak, hogy katonáink milyen divatosan és külsővel jelennek meg; táplálkozásuk mennyiben segíti 
fejlődésüket és az egészséges étkezési kultúra megvalósítását; egészségügyi ellátásuk, a megelőző és 
gyógyító munka milyen színvonalú; utaztatásuk mennyire igazodik laktanya-elhagyási lehetősé
gekhez és pénztárcájukhoz, hogy a fiatal pályakezdő hivatásos, továbbszolgáló és polgári fiatal 
miként jut hozzá a beutalóhoz, gyermekeiket felveszik-e a bölcsődékbe, óvodákba stb. Ezek mind 
olyan kérdések, melyek a központhadtáp egyes szolgálati ágaihoz kötődnek, de ilyen direkt kiha
tása az üzemanyag-szolgálat tevékenységének nincs. 

Bárki kérdezheti, hogy akkor mi van? Az, hogy a katonafiatalok szabályos és sajátos alegysé
gekben tömörülve végzik és teljesítik szolgálatukat, éppen ezért nevelésükre, ellátásukra, a róluk 
történő gondoskodásra és KISZ-szervezetek működésének biztosítására a 2/1973. számú HM 
parancs és az elöljárók intézkedései a mérvadók. 

Ebben a szellemben viz.rgJha pártszmúnk éJ szervezeteink miként itélték meg helyzetünket az ifjúságpo
litika megvalósítása ti:rén? 

A HM elvtárs 2/1973. számú intézkedésében foglalt feladatok alapvetően megvalósultak, az 
ifjúságpolitikai követelmények többségében teljesültek. 

A végrehajtás több mint egy évtizede alatt reálisabb lett a katona és a polgári fiatalok megíté
lése, egyre kevesebb alkalommal lehet találkozni a szélsőséges, formális dolgokra alapozó, a realitá
sokkal számot nem vető megnyilvánulásokkal. A fiatalok megítélésének alapja szervezeteinkben a 
végzett munka, a teljesített szolgálat színvonala, a feladatokhoz való hozzáállás, a közösséghez való 
viszony, az erkölcsi-társadalmi normákkal való azonosulás, a politikai és közéleti aktivitás lett. 

Ennek szellemében az értékelési időszakban tevékenységük úgy minősíthető, hogy a katona 
és polgári fiatalok túlnyomó többsége részéről a jogok és kötelességek egysége, a fegyelmezett 
szolgálat ellátás és kötöttségek elviselése, a feladatok végrehajtásában történő eredményes részvé
tel, a KISZ-szervezetekben való önzetlen feladatvállalás nyilvánult meg. Mindezek mellett minden 
korosztályban és váltásban volt egy szűk réteg, néhány fiatal, akikre a passzivitás, visszahúzódás a 
szolgálat ímmel-ámmal való letöltése, a beilleszkedési és magatartási zavarok voltak a jellemzők. 
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Figyelemre méltó változás, hogy a fiatalok nevelésében, a róluk történő sokoldalú gondosko
dásban, gondjaik, problémáik megoldásában, nehézségeik enyhítésében a korábbinál egészsége
sebb munkamegosztás alakult ki a parancsnokok, párt- és KISZ-szervezetek között. Ma már szinte 
ismeretlen az, hogy a fiatalok nevelésében, magatartásában jelentkező zavarokért a KISZ-t tennék 
felelőssé, helyette inkább az egyszemélyi parancsnokok részéről is az ifjúsági szervezet sokoldalú 
segítségének igénye a jellemző. 

A vitathatatlan eredmények mellett vannak a nevelő- és oktatómunkának vissza-visszatérő 
hiányosságai is. Néhány hivatásos és továbbszolgáló alegységparancsnoknál hiányosak a nevelői 
ismeretek. Kevés a nevelői és oktatói tapasztalat, az őrzés-védelemre való felkészítés folyamatában 
az elengedhetetlen sajátosságok nem mindig érvényesülnek a gyakorlatban. A nehézségek foko
zódtak a körülmények és feltételek olyan lényeges módosulásai folytán, mint amit a tizennyolchó
napos szolgálat, a 3x6 hónapos kiképzési rend, az új munkarend bevezetése, a fiatalok háttérhely
zetének változásai, a gazdálkodás szigorodása és a pénzügyi lehetőségek beszűkülései jelentettek. 

A gondokat növelte, hogy a sorállományú KISZ-vezetők egy jelentős része sem rendelkezett 
a KJSZ-tagokkal szembeni hatékony mozgalmi követelménytámasztás képességével. A lerövidült 
szolgálati idő sem kedvezett a KJSZ-vezetők körében mozgalmi téren a vezetői képességek kibon
takoztatásának. 

Fontos elörelépésnek tartjuk, hogy szervezeteink vezetői az ifjúságpolitikai feladatok terve
zése, a végrehajtás szervezése és ellenŐr.lése terén a korábbinál nagyobb előrelátást tanusítanak. Az 
ifjúságpolitika vezetői tevékenységük szerves részévé vált, a fiatalokkal foglalkozó parancsnokok 
szemlélete ifjúságcentrikusabb lett. Törekvéseik nyomán nemcsak a fiatalok nevelésében indult el 
egy egészséges folyamat, hanem az ellátás, a gondoskodás, a sokasodó egyéni gondok és problé
mák megoldásában is sikerült érvényt szerezni a járandóságok biztosításának, a normatív szabály
zók előírásai teljesülésének és a segítőkész parancsnoki, vezetői felfogás érvényesülésének. 

Intézeteink vezető állománya rendszeresen számot ad a végrehajtásról az éves értékelésekben, 
a pártvezetőségek beszámoltatásai alkalmával, valamint a különböző felügyeleti szak- és célellenőr
zések során. 

Az eltelt évek alatt a fiatal pályakezdőkkel való foglalkozás az ifjúságpolitikai feladatok szerves 
része volt és jelentős eredményekkel járt. Ennek szellemében sikerült többségüknél a pályakezdés 
anyagi gondjainak enyhítése családalapítási kölcsönök biztosítása révén. Évente 1-2 fő fiatal tiszt
nek, vagy tiszthelyettesnek tudtunk biztosítani látóköre szélesítése céljából a központi alap terhére 
szervezett külföldi úton való részvételt. Az MN ÜEK-et kivéve minden intézetnél biztosított a 
szolgálati lakás, mely ma nem kis eredménynek számít. 

Az első tiszti, tiszthelyettesi beosztásba történő beilleszkedés elősegítése a pályakezq§.k több
ségénél kedvező hatással volt a hivatástudat erősödésére, a hivatásérzet elmélyítésére: a pályán 
maradásra és a szolgálathoz való kötődésre. Elismerésre méltó több fiatal tiszthelyettes azon törek
vése, hogy egyéni érdekeiket, törekvéseiket kielégítve a tiszti utánpótlás nehézségein tiszti vizsga 
letételével enyhítsenek. 

Kiemelt figyelem irányult a fiatal századpolitikai megbízottak rendszerbeállításának évente 
ismétlődő segítésére. Ezek a fiatal politikai munkások komoly segítséget jelentettek és jelentenek 
:i.z őr.~zázadokban, a sorállomány egésze körében folyó nevelőmunkában, a tömegpolitikai tevé
kenységek tervszerűségének, szervezettségének és irányítottságának javításában. Komoly segítői a 
parancsnokoknak az ifjúságpolitikai tennivalók megvalósítása terén is. A rövid szolgálati idejük 
azonban nem hozza ki belőlük igazi képességeiket. 

A sorállományú katonafiatalokról történő sokoldalú gondoskodás terén a parancsokban, uta
sításokban megszabott követelmények alapvetően teljesültek. Kedvezményeik megfelelnek a mai 
khctőségeknek, járandóságaik reálértékét - illetményük kivételével - sikerült szinten tartani rész
ben a normák korrekciójával, részben pedig a meglévő lehetőségek jobb kihasználásával. 
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Ellátásuk színvonalára kedvezően hatottak az eredményesen dolgozó kisegítő gazdaságok is, 
melyek étkezésükben 2-3,)0 Ft/fő nap feljavítást eredményeztek. Ebben természetesen benne van 
a katonafiatalok egy részének jelent6s többlettevékenysége is. 

Az utazási költségek emelkedését némileg kompenzálta az ingyenes utazás lehetőségeinek 
növekedése, mely a területi behívás, a közeli településekről történő bevonulás miatt nem tömeges 
lehetőség, dc akit me,gillet, annak biztosítottuk. 

A leszerelési segélyek rendszeres biztosítása elősegíti a leginkább rászorulók polgári életbe 
való visszatérése anyagi gondjainak enyhítését. Átlagosan minden második-harmadik leszerelő 
katona részesül alapos mérlegelés alapján segélyben. 

Szervezeteinkben rendszeresen megtartásra kerülnek az alegységgyűlések, melyeknek a HM 
elvtárs 2/1973. számú parancsa szerint biztosítani kell, hogy ezen katonafiatalok a szabályok betar
tásával hallathassák hangjukat, javaslatokat tegyenek, jelzéseket adjanak az elöljárók felé. 

A tapasztalatok nagyon eltérő képet mutatnak az állománygyűlésck lebonyolításáról. Szinte 
minden esetben beigazolódik, hogy azok az állománygyűlések sikeresek, melyeket a parancsnokok 
és a KISZ-vezetők együttesen és alaposan előkészítenek. Ahol ez nem történik meg, ott általában 
egyoldalú kommunikálás valósul meg, vagyis a parancsnok értékel, elmondja véleményét, ismerteti 
a feladatokat, a beosztottak és a KISZ-vezetők meghallgatnak. Még arról sem esik szó, ami feszült
ségeket okoz, rossz közérzetet kölcsönöz, megosztja a közösségeket. 

E téren van mit pótolni az alegységparancsnokoknak és KISZ-vezetőknek egyaránt. 

Az ifjúságpolitikai feladatok megoldásában semmi mással nem pótolható szerepe van a KISZ
nek, mint a katona- és polgári fiatalok politikai szervezetének. 

Az ifjúság egésze érdekében végzett munkájuk eredményessége függ az ifjúságpolitikai jogo
sultságaik gyakorlásának lehetőségétől, a KISZ-vezetők és parancsnokok együttműködésének 
helyzetétől, a KISZ- és pártszervezet közti kapcsolat tartalmi színvonalától és eredményességétől, 
a közösen összehangolt és együttes tevékenység megvalósításának állapotától. 

E téren az elmúlt években számottevő előrelépés mutatkozik, de nem kevés az objektív és 
szubjektív eredetű gond sem. 

Intézeteink vezető állománya és a pártszervezetek eleget tettek kettős kötelezettségüknek a 
KISZ-szervezetek felé. Egyrészt megfelelő körülményeket és feltételeket teremtettek a KISZ-szer
vezetek működéséhez, másrészt pedig biztosítottak a KISZ-vezetők sokrétű és sok helyen szabá
lyozott ifjúságpolitikai jogosultságait a katona- és polgári fiatalok érdekeinek képviseletében. 

Gyakorlatilag folyamatosnak tekinthető, hogy a parancsnokok és a KISZ-titkárok rendszere
sen tanácskoznak a fiatalokat érintő kezdésekről, döntés előtt a parancsnokok rendszerint kikérik a 
KISZ-vezetők véleményét. 

Természetesnek nevezhető ma már, hogy a KISZ-titkárok rendszeres résztvevői a parancs
noki és munkaértekezleteknek, különböző tanácskozásoknak, a parancsnokok többsége pedig 
kihasználja a KISZ rendezvényeit a fiatalok tájékoztatására, a feladatokra történő mozgósításra, a 
gondok, problémák számbavételére. 

Így biztosított, hogy a KISZ-vezetők közvetlenül megismerik a szervezetek előtt álló feladato
kat, koordinálhatók a KISZ rendezvényei, a gondok, problémák első kézből észlelhetők. 

Ebben a kérdésben több gonddal is találkozunk. A sorállományú KISZ-vezetők egy részének 
ifjúságpolitikai és mozgalmi ismeretei és felkészültsége különféle okok miatt nem éri el a kívánt 
szintet, így a képviseleti jog gyakorlása is hiányos lesz. Hozzá kell tenni, hogy erről nem elsősorban 
ők tehetnek. Nem segíti elő az eredményes megvalósulást az sem, hogy a KISZ jogai sok helyen, 
sokféle összefüggésben szabályozottak és ezek dokumentumszerűen, össze,gyűjtve nem állnak ren
delkezésre, pedig nagyon kellene. Zavarokat, önkényes értelmezést, fdrcértésckct okoz, hogy a 
sokféle jogosultságból nem tűnik ki a KISZ-nek a t'éleményzúi. jararlattéttli és q{Jdértúi jogköre. Így 
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előfordul, hogy bizonyos dolgok esetlegessé válnak, a vezetői mulasztások pedig bocsánatos és saj

nálatos félreértésekké minősülnek. 

Az MN PB 1985. május 17-i állásfoglalása szerinti mó<lon a végrehajtás újraszabályozása ezt a 
problémát feltehetően megoldja. Addig is a gyakorlati tapasztalat alapján egy csokorba gyűjthetök 
azok a területek, ahol a KISZ-t valamilyen jogok megilletik és azokat a jövőben is biztosítani szük

séges. 

Ilyenek lehetnek: 
- bevonásuk minden olyan döntés előkészítésébe, mely a katona- és polgári fiatalok életét, 

tevékenységét alapvetően befolyásolja; 
- rendszeres részvételük biztosítása a vezetői, parancsnoki munka és koordinációs értekezle

teken; 
- bevonásuk a század- és szakaszgyűlések előkészitésébe, aktív közreműködés a lebonyolítás

ban; 
- javaslatot kérni a tisztesjelöltek kiválasztására, véleményezni a soralparancsnokok kinevezé

sét és előléptetését; 
- véleményt nyilvántartani a KIS2:-tagok fegyelmezetlensége esetén fenyítésükrc vonatko

zóan; 
- ifjúsági klubvezetők, KISZ büfékczelők kiválasztása és megbízásában közreműködés; 
- önkéntes társadalmi munkaakciók és szolidarítási rendezvények kezdeményezése, köz-

hasznú munkákban való részvétel; 
- a fiatalok számára biztosított segélyek odaítélésében való részvétel (leszerelési, családalapí

tási, egyszeri); 
- védnökségvállalás kezdeményezése és a vele kapcsolatos eljárási kérdések rendezése; 
- szocialista versenymozgalomban elért egyéni címek adományozásának eldöntésében való 

részvétel taggyűlési fórumon; 
- visszatartási ügyekben vékmény-nyílvánítás; 
- az egyes katonafiatalok családi és háttérgondjai megoldásában javaslattétel, részvétel a 

megoldásban; 
- a járandóságok, illetmények, kedvezmények megrövidítése esetén jelzést adni a parancsno

koknak, vezetésnek; 

- részt venni a területi kapcsolatok ápolásában, a területen folyó honvédelmi nevelőmunká
ban; 

az újonc bevonulásnál részvétel a bizottsági beszélgetéseken, az alapkiképzés időszakában 
megszervezni az újonc KISZ-tagok mozgalmi munkáját; 

- részvétel a pártvezetőségi üléseken és az ifjúság kérdéseivel foglalkozó taggyűléseken; 

Az MN ÜEK Pártvezetősége támogatja a KISZ választott vezetői jogainak ilyenfajta megkö
zelítését, minden szintű vezető részéről azok betartásának szükségességét. 

A vezetőség külön vette számba azokat a dolgokat, melyek a középirányító szerv szintjén hoz
zájárultak az ifjúságpolitikai célkitűzések teljesítéséhez. 

Huzamosnak minősítette többek között ahogyan az ifjúságpolitikai tennivalókat tervezik, a 
végrehajtást szervezik, ellenőrzik és az értékelő, elemző munkában szerepeltetik. A KISZ Bizottság 
működéséhez minden szükséges feltételt megteremt az ellátó központ. Évi két alkalommal az állo
mányváltások után a KISZ-vezetők részére összevont módszertani felkészítést szervez. Nem 
hanyagolható cl az sem ahogyan az 3.llományváltások előkészítésében, végrehajtásában részt vesz 
az irányító szervezet. A KlSZ Bizottság jelzéseire, javaslataira mindenkor érdemben reagáltunk, a 
gondok, problémák megoldásában, a nemkívánatos jelenségek megszüntetésében az MN ÜEK 
vezetése rugalmas magatartást tanusít. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a segítséget sem, 
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melyet az MN ÜEK PV a KISZ Bizottság elvi irányításában, munkájuk, tevékenységük segítésé
ben végzett testületi módszerekkel és pártmegbizatások útján. 

Az MN ÜEK PV nem csak az értékelő és elemző munkára fordított kiemelt figyelmet, hanem 
állásfoglalás formájában törekedett az ismétlődő, a rövid- és hosszabb távú feladatok megfogalma

zására. 

Az 19&5, oktriher 3-án elfogadott állásfoglalás eleget !tsz az irányitó pártszert'tk kdrettlminytinek. 
Lezárt eyJ .rz,1kaszt az MN UEK-en az ijjúrágpolitikáhan és az elért mdminyekrt alt1J}{)m:1 szabta m,-g a 
totúbbhalaJds ú'.ját a pártszmnetek i.s a KISZ .rzámára. Ajánlásai az MN ÜEK és a szakszervezeti 
szervek számára alkalmasak e munka eredményességének fokozására, a fiatalok körében folyó 
nevelő- és oktatómunka színvonalának javítására, az ellátás és gondoskodás biztonságának erősíté
sére, a fiatalok gondjai, problémái megnyugtató rendezésére, a fiatalokkal való igényesebb foglal

kozás megvalósítására. 
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