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Az MN személyi állománya 
szolgálati, élet- és munkakörülményeinek alakulása 

az 1949-1955-ös években 

Tóth József alezredes 

Az új, korszerű ellátó szervezet - a hadtápszolgálat - létrehozása egyidejűleg megkövetelte az ellátás 
valammnyi ágazatában az addig alkalmazott ellátási rendszer korszerűsítését is. 

Hadtápszolgálatunk megalakulásának e/só pillanatától kezdve - a szovjet hadsereg hadtápszolglatá
nak hagyományait követve - "az emberről való gondoskodás"-t tekintette rendeltetésének, s e cél megvalósítása 
érdekében állandóan törekedett a személyi állomány élet- és munkaaftltételeinek - az adott lehetőségek hatá
rain belüli -, megfelelő színvonalon történő biztosítására. E feltételek megteremtésében igen jelentős szerep hárult 
az élelmezési, ruházati és egészségügyi szolgálatra, illetve a szociális ellátásban részt vevő szervezetekre. 

1. Élelmezési ellátás A személyi állomány életfeltételeinek alakításában első helyen áll a jó és rendszeres élelmezés folyamatos biztosítása. A néphadsereg személyi állom:inyának élelmezése 1949. évben még a korábbi időszakba,n alkalmazott rendszer szerint történt, vagyis a különböző élelmezési pótlékokkal kiegészített részbeni pénzgazdálkodás alapján, mely rendszer az élelmezési szolgálatot különösen elszámolási és ellenőrzési vonalon bonyolultá tette. A korszerű katonai élelmezés követelményei kielégítésének megszervezésénél az ország teherbíróképességét, a katonai követelményeket és a pazarlás mentes gazdálkodást szem előtt tartva a Hadbiztosi Csoportfőnökség élelmezési osztálya, valamint az Egészségügyi Csoportfőnökség előtt a következő faladatok állottak: 1. Az alakulatok sajátos kiképzéséből eredő különböző erőelhasználást megfelelő élelemmel pótolni, a katonák szervezetének ellenállóképességét növelni. 2. Az élelmezést biológiailag tökéletesebbé, higiénikusabbá tenni. 3. Az élelem mennyiségét és minőségét helyesen kialakítani. 4. A megfelelő étkezési idő-, adag- és ételsort kialakítani. 5. Új élelmiszerféleségeket, továbbá nagy tápértékű és kis térfogatú élelmi cikkeket bevezetni. 6. Élelmezés-egészségügyi felügyelet, óvórendszabályok, vizsgálatok, kutatások, laboratóriumi munka. A célkitűzés tehát arra irányult, hogy a néphadsereg minden katonája megkapja azt az élelme.zést, amely a katonai szolgálat által felhasznált energiát és az egészség fenntartásához szükséges tápanyagot pótolja. 111 



Ezeknek a megfontolásoknak az alapján váltották fel a régebbi élelemellátási rendszert 1950. január 1-től a munkateljesítminyen alapuló élelmezési normarendszerrel. A honvédalakulatokat ( szükség esetén alakulaton belül is) munkateljesítményük szerint élelmezési normákba osztották be. Az élelmezési normákat kalória és tápérték szerint ( zsír, fehérje, szénhidrát) állapították meg, s táblázatban tüntették fel az egyes normák élelmi cikk kiszabatait. Első ízben - a bevezetéskor - öt élelmezési normába {I-V. sz. norma) sorolták be az alakulatokat. Némi módosítással ez volt érvényben 1952. március l-ig. Ekkor az időközbeni tapasztalatok alapján az élelmezési normák körét növelték {I-:XI. sz. norma), az egyes normákra megállapított kalória- és tápértékek is módosultak. Új .Normafüzet" került kiadásra. Az élelmezési normákhoz pótszerzési táblázat is kiadásra került. Ezt akkor lehetett alkalmazni, amikor az ellátási normák szerint illetményes élelmiszerrel az egység, magasabbegység, központi élelmiszerraktárak nem rendelkeztek. Az élelmiszerek pótszerzése lehetővé tette egyben az élelmezés változatosabbá tételét is. Az élelmezési normák alapján a Hadbiztosi Csoportfőnökség élelmezési osztálya a Honvéd Közegészségügyi Intézettel együttműködésben havonta irányétlapot szerkesztett, amelyet az alakulatok rendelkezésére bocsátott. Az irányétlap szükséges volt: a) tervezett természetbeni ellátás bevezetése, b) az élelmezési gazdálkodás ellenőrizhetősége, c) a gyengébb élelmezési szolgálatvezetőknek segítségnyújtása végett. Az irányétlap szem előtt tartásával készítették el az alakulatok élelmezési szolgálatvezetői a csapatorvosok közreműködésével és a főszakács bevonásával az alakulat részére a heti étlapot, amelyet az alakulat parancsnoka hagyott jóvá. Az alakulat részére megállapított élelmezési normákat túllépni nem lehetett. Betartásáért az alakulat parancsnoka, hadtápparancsnoka és élelmezési szolgálatvezetője fegyelmileg és anyagilag felelős volt. Az élelmi cikkekben történt megtakarítások egyik hónapról a másikra átvihetőek voltak, azonban a megtakarítás 5%-nál magasabb nem lehetett. Az esetleges megtakarításokat a kiképzésnek megfelelően, nagyobb fizikai igénybevétel esetén lehetett kiszolgáltatni. A korábbi nomtáktól eltérően az újonnan megállapított norma naponta háromszori főtt ételt biztosított. Hideg vacsorát hetenként egy alkalommal (vasárnap) lehetett kiszolgáltatni. Útbaindítás esetén hideg élelem egyfolytában 4 napon keresztül volt kiadható abban az esetben, ha az útbaindítottak száma a 20 főt nem haladta meg. Irányelvként írta elő a rendelet, hogy a megállapított kalóriaértékból: reggel 30%, délben 40%, este 30% szolgáltatandó ki. A csapat-, vagy magasabbparancsnok eltérést engedélyezhetett, a kiképzés, a napirend követelményei szerint. A személyi állomány kulturált körülmények között való étkezését tették lehetővé a laktanyákban, táborokban létesített legénységi éttermek, amelyeket megfelelő berendezéssel és edényzettel látták el. A Hadbiztosi Csoportfőnökség élelmezési osztálya az MNVK Szervezési és Mozgósítási Csoportfőnökségétől kapott létszámadatok, valamint az érvényben levő élelmezési normák alapján minden évben elkészítette a néphadsereg .Éves llelmiszerellátá.si terv" -ét. 112 



A tervet megküldte az Országos Tervhivatalnak ( továbbiakban: OT), kérve a ter\rezett élelmiszermennyiségek biztosítását. Az OT a tervet jóváhagyás, illetve módosítás után visszaigazolta az élelmezési osztály felé, egyben engedélyezését megküldte az Élelmezési Minisztériumnak és Belkereskedelmi Minisztériumnak. A jóváhagyás beérkezése után az élelmezési osztály elkészítette a fent említett minisztériumok által kijelölt szállító vállalatokkal megkötendő szállítási szenődéseket. A szállítási szenődések megkötése után, az esedékesség időpontjában (negyedévenként, havonta), az élelmezési osztály a havi élelemszükséglet biztosítása végett a szállító vállalatoktól lehívásokat eszközölt. A szállítások megkezdése előtt a szállításra előkészített élelmi cikkeket a HM élelmezési Átvevő Részleg a vállalatnál szakszempontból bevizsgálta. A szállító vállalattól lehívott és a központi élelmező raktárba beszállított élelmi cikkeket az alakulatok részére az élelmezési osztály utalta ki. A kiutalás alapjául az alakulatok élelmezési szolgálat vezetői által az élelmezési osztályhoz minden hó 5-ig felterjesztett .Élelmezési készletjelmtés szolgált, amely az alakulat élelmi készleteinek feltüntetése mellett a következő havi várható létszám alapján az alakulat élelmiszerigényét is tartalmazta. E jelentés felülvizsgálása után az élelmezési osztály a megfelelő mennyiséget utalványozta a központi élelmezési raktárból. Az utalványokat az élelmezési raktárnak és az alakulatnak egyidejűleg megküldte. Az utalványozás a "nem romlandó" cikkekre vonatkozott. Helyben levő alakulatok az élelmezési raktárnál vételeztek, távollevő alakulatoknak a raktár szállította ki az utalványon feltüntetett élelmi cikkeket, amelyeket bizottságilag vettek át az alakulatoknál. A "romlandó" élelmi cikkeket az alakulatok élelmezési szolgálatvezetói szerezték be készpénzvásárlással a helyőrségben, vagy annak környékén. 1951. január l-től az anyagellátás minden ágazatában - így az élelemellátás területén is - a természetbeni anyagellátás rendszere lépett életbe. Ennek az volt a célja, hogy a lehető legszélesebb területen a pénzgazdálkodást megszüntesse, illetve minimálisra csökkentse és a természetbeni ellátást a lehető legnagyobb mértékben kiterjessze. Ezt követően a romlandó élelmi cikkekkel való ellátás is központilag történt oly módon, hogy a csapatok és intézetek az élelmező raktár által kiadott utalványok alapján a Nemzeti Vállalatoknál (Közért, Húsbolt, Mezőker, Népbolt, Szövosz stb.) vehették át a részükre utalványozott élelmi cikkeket. A romlandó élelmi cikkek biztosítása végett az élelmezési osztály havi elosztókat küldött az Élelmezési Minisztérium Műszaki Titkárságának, helyőrségenként megadva a szükséges mennyiségeket. Ezeket a cikkeket (hús, tej, tejtermékek, zöldfőzelékek, gyümölcs) a helyőrségekben levő ( vagy oda utalt) alakulatok ellátására a helyileg kijelölt Nemzeti Vállalathoz szállíttatta le annak központja. A néphadsereg ellátásának biztosítására a belkereskedelmi miniszter a megjelölt helyőrségekben (az ország különböző részeiben 57 helyen) megfelelő NY-kirendeltségek felállítását vállalta. Az élelmező raktártól felvételezett élelmi cikkekért az alakulatok nem téótettek, a Nemzeti Vállalatoktól átvett romlandó élelmi cikkekért pedig csekkátutalás útján történt a kiegyenlítés. A készpénzforgalom tehát az élelemellátás területén megszűnt. A népgazdaság élelmiszerkészleteiból a hadsereg igényét az OT általában ki tudja elégíteni. Természetesen cikkféleségenként nem mindent teljes mennyiségben és nem minden időszakban. Ilyen ese-
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tekben a hiányt az OT helyettesítő élelmi cikkek kiutalásával pótolta. Így pl. 1952. évben a ho;zszantartó szárazság és meleg idő következtében zöldfőzelékekben, gyümölcsellátásban átmeneti hiány állott be. Ezért a burgonyát rizzsel, zöldséget szárított zöldséggel, zöldfőzeléket savanyú káposztával, száraz hüvelyessel, száraz tésztával helyettesítették, a rizs mennyiségét pedig burizzsal egészítették ki. A néphadsereg egységeitől állandóan érkeztek panaszok a központi vezetéshez a friss (romlandó) élelmi cikkek, húsáruk, kenyér stb. szállításával kapcsolatban. A szállító szervek a szállítási szerződéseket ugyanis nem tartották be minden esetben, nem biztosították a teljes élelem mennyiségét. Emiatt gyakran fordult elő, hogy a jóváhagyott étlapot az alakulatoknak meg kellett változtatniuk. E panaszok megszüntetése céljából a Hadbiztosi Csoportfőnökség országos bizottsági ellenőrzéseket hajtott végre, azonban ez sem hozta meg teljes mértékben az eredményt. 1954-ben olyan helyzet állott elő, hogy a népgazdaság által a honvédség részére rendelkezésre bocsátott hús kategóriája nem volt megfelelő, ami az élelmezést gyengítette. Az előírt max. 20% csontot tartalmazó hús helyett 25-35% csont-tartalmú húst kaptak az alakulatok. További nehézséget jelentett 1954. évben a csapatok ellátásában, hogy MT-határozat a hadsereg részére a II-Ill. negyedévre bizosított hús mennyiségét �0,9 vagonnal csökkentette. Ennek következtében a személyi állománynak 10%-kal kevesebb hús volt kiadható, mint ami megillette volna őket. A hiányt az OT húskonzerv kiutalásával biztosította, ami azonban még így is az élelmezés színvonalának esését vonta maga után. A kenyérellátás biztosított volt, minőségileg azonban sok kifogás merült fel. A csapatok többsége polgári pékségektől kapta a kenyeret, de nem mindig megfelelő minőségben. Oka volt gyakran a liszt rossz minősége (különösen az importált liszté), a sütőüzemek korszerűtlensége, a sütőmunkások hanyagsága (szitálatlan liszt felsütése folytán idegen anyagok: kóc, fém, egér a lisztben, illetve kenyérben). Emiatt igen nagy mennyiségű kenyér pocsékolódott el. Az élelmezés színvonalának némi minőségi és mennyiségi emelését jelentette az élelmezési osztály szervezésével, irányításával és a gazdálkodás szabályozásával a csapatoknál bevezetett kisegítő gazdaság rendszere. Ennek lényege az volt, hogy ott, ahol a körülmények lehetővé tették sertéstartásra, -nevelésre és -hízlalásra, vagy más húshozamot nyújtó állattartásra és kertmúvelésre rendezkedtek be. Az állatok tartása kezdetben csak a konyhai hulladékok és ételmaradék felhasználásával, később a csapatok addig kihasználatlan, parlagon heverő földterületein termelt takarmánnyal történt. Az állattartás és a kertgazdálkodás hozamával normán felül feljavíthatták az élelmezést. A Hadbiztosi Csoportfőnökség élelmezési osztálya a néphadsereg élelemellátásával, az élelmezési szolgálat irányításával, vezetésével és ellenőrzésével, valamint az alárendelt élelmező raktárak szakszolgálatának irányításával kapcsolatos feladatait a mindenkori rendszeresített létszámával �rejét megfeszítve végezte. Az ötvenes évek elején a néphadsereg a permanens fejlesztés állapotában volt, ami többek között azzal is járt, hogy a már megszerkesztett ellátási terveket, költségvetést, megrendeléseket több alkalommal újra és újra át kellett dolgozni, ami jelentős munkaidő-veszteséget jelentett. Az élelmezési osztály több segédlettel, szabályzattal és rendelettel segítette elő a csapathadtáp élelmezési szolgálatának állandó javítását, a hibák kiküszöbölését, a készletek nyilvántartásának rendjét. Az élelmezési szolgálat működésének javítását segítette elő az ellenőrzések tervszerűbbé és rendszeresebbé tétele, bár az ellenőrzések még nem töltötték be teljesen a nevelés, tanítás szerepét, részben még formálisak voltak, nem tárták fel teljes mélységükben a meglevő visszásságokat. 114 



Az élelmezési osztály munkájának egyik fő hiányossága volt - ami a Hadbiztos Csoportfő
nökség többi osztályainál is fennállott -, hogy az alakulatokkal nem volt szoros, közvetlen kapcso
lata, ami a szükséges intézkedéseket meggyorsíthatta és hatékonyabbá tehette volna. 

Az élelmezési szolgálat a néphadsereg számos alakulatánál jól működött és fokozatosan 
javult. Ezeknél a parancsnokok és az élelmező szolgálat beosztottai mindent megtettek annak érde
kében, hogy a legénységet lehetőség szerint bőséges és ízletes élelemmel lássák el, egyúttal gondos
kodtak arról is, hogy azt kulturált körülmények között fogyasszák el. Ezeken a helyeken a személyi 
állomány elégedett volt az élelemellátással. 

Ahhoz, hogy a személyi állomány teljes mennyiségben megkaphassa a számára illetményes 
élelemmennyiséget, előfeltétel, hogy az élelmezési szolgálatnak minden nap pontos létszámadatok 
álljanak rendelkezésére. Ez az elemi előfeltétel gyakran hiányzott, mert a parancsnokságok nem 
adták meg a napi létszámot, így az élelmezési szolgálatvezető vagy kevesebbet, vagy túlfőzetett 
(becslés alapján) az előbbi eset a legénység rovására ment, az utóbbi esetben az élelmezési szolgá
latvezető anyagi felelősséggel tartozott. 

A csapat élelmezési szolgálatában működő beosztottak tervszerű munkáját károsan gátolta az 
a körülmény is, hogy egyes alakulatparancsnokok nemcsak, hogy ellenőrzési kötelmeiket nem tel
jesítették, de a szükséges - Szolgálati Szabályzatban előírt - segítséget sem adták meg a szolgálat 
számára. Nem adtak munkaerőt a konyhai és éttermi munkálatokhoz, a raktári ki- és beszállítási 
munkálatokhoz, mindezt a szakácsokkal végeztették el, ezek pedig számarányuknál fogva képtele
nek voltak mindezeknek megfelelni. Ez a túlterhelés negatívan hatott a szakácsok felelősségérze
tére, lelkiismeretes szakmai munkájára. 

A csapat élelmezési szolgálatában felmerült általános hiányosságok közül - mint legkirívóbba
kat az alábbiakat említem meg: 

- a 24 órás szolgálatot nem vezényelték a konyhai munkálatok elvégzéséhez, ezáltal a felfő
zésre kiadott nyers élelmi cikkek (zöldfőzelék, zöldség, hüvelyesek stb.) nem kerültek kellő időre 
elkészítésre; 

- rosszul tisztították meg a nyers cikkeket, sok volt a hulladék, nem mérték le azt, ami az 
üstbe került és így az ellenőrző ívbe hamis adatokat írtak be; 

- a nyers élelmi cikkekből a szakácsok még a felfőzés előtt eltulajdonítottak, a készételt nem 
igazságosan osztották ki, sok esetben nem jutott minden személynek étel, vagy a szükségesnél töb
bet főztek, s így sok került moslékba; 

- konyhaügyeletesi szolgálatba nem a legkiválóbb tsz. tiszthelyetteseket osztották be, azokat 
feladataikról nem igazították el és így nem képviselték a legénység érdekeit; 

- szakácsoknak nem a legrátermettebb és egészségügyi szempontból is megfelelő honvéde
ket osztották be; 

- az étlapot helytelenül készítették el és azt egyes parancsnokok, hadtápfőnökök minden 
bírálat nélkül elfogadták. A változatosságot nem biztosították, a nagy kalóriaingadozásokat eltűr
ték; 

- a nyershúst felületesen csontozták le, sok hús maradt a csonton; 
- a konyhák, feldolgozó- és mellékhelyiségek, élelmezőraktárak sok helyen piszkosak voltak, 

s rendetlenség uralkodott; 
- hideg időben nem gondoskodtak az étkezdék fűtéséről, miáltal azok barátságtalanok vol-

tak; 
- nem nevelték a személyi állományt arra, hogy zárt rendben, fegyelmezetten vonuljanak az 

étkezdébe és ott a csapat ügyeletes tiszt ellenőrzése mellett az ételt kulturált körülmények között 
fogyasszák el, ehhez a politikai apparátust nem vették igénybe; 

- a zászlóalj- és századparancsnokok ritkán ellenőrizték az étkezést; 115 



- az alegységek nem közölték a távollevők létszámát a konyhaügyletessel, hogy ezek részére félretegyék az ételt; - a parancsnokok a konyhák, raktárak és egyéb tárolóhelyiségek ellenőrzését elmulasztották, nem ismerték a készleteket és nem vették észre, hogy a tárolt élelemcikkek megromlanak; - a parasncsnokok a szállító vállalatokat nem ellenőriztették a hadtápparancsnokkal és orvos· sal, ezért többször előfordult, hogy a kenyér minősége nem felelt meg az előírt követelményeknek, 
gyakran minőségileg gyengébb húst is átvettek; - sok hiba fordult elő az élelmezési szolgálat okmányolásában, élelmiszernyilvántartás vezeté· sében. A felsorolt példák is meggyőzően bizonyítják, hogy egyes parancsnokoknak az élelmezési szolgálattal szembeni mulasztása, nemtörődömsége mellett számos alakulatnál az élelmezési szol· gálat végrehajtó szervei sem látták el feladatukat megfelelően. Az évközben megtartott ellenőrzések, szemlék jelentései alapján tett intézkedéseken túlme· nően a honvédelmi miniszter és a hadtápszolgálat főnöke az egyes kiképzési évek munkájának értékelése alkalmával az eredmények elismerése mellett minden esetben rámutattak a fennálló hiá· nyosságokra és további intézkeedéseket tettek azok kiküszöbölésére. Tudatosítani igyekeztek az illetékesek felelősségérzetét a személyi állomány élelemellátásának megszervezésével és végrehajtá· sával kapcsolatban, rámutatva arra, hogy annak elmulasztása végső fokon a kiképzés harci felada· tainak sikeres elvégzését veszélyezteti. 

II. Ruházat- és személyi felszerelési anyaggazdálkodás Az élelemellátást követően a személyi állomány élet- és munkakörülményei alakításában fontos helyet foglal el a ruházati és felszerelési anyagokkal való ellátás. A ruházati szolgálat rendeltetése, hogy a népgazdasági szempontok figyelembevételével a sze· mélyi állományt ellássa az évszaknak megfelelő, norma szerinti ruházattal és személyi felszereléssel, ágy· és ágynemű anyagokkal, gondoskodjék a fehérnemű és ágynemű mosatásának, továbbá a sze· mélyi állomány fürdetésének megszervezéséről. A hadsereg fejlesztési tervnek megfelelően 1949. évben napirendre került a néphadsereg kor· szerű felszerelésének kérdése is. Ruházat· és személyi felszerelési cikkek vonalán számos cikkféle· ség továbbra is megmaradt, a követelményeknek már meg nem felelő anyagcikkek helyett újabba· kat, korszerűbbeket rendszeresítettek. Ezen ruházati anyagok sorában az 51 M tiszti és legénységi ruházat, lábbeli és fehérnemű rendszeresítése a legjelentősebb. A 49 M posztóruházat megváltoztatásának kérdését 1950 áprilisában vetette fel első ízben a Hadbiztosi Csoportfőnökség. Előterjesztésében a szovjet rendszerű ruházati cikkek rendszeresíté· sét javasolta a következő szempontok figyelembevételével: - a korszerű harc és tábori egészségügy követelményének tökéletesen megfelel, sokkal job· ban, mint a 49 M ruházati cikkek; - biztosítja a szabad mozgást, a teljes erőkifejtést, nem csökkenti a teljesítőképességet, de kellő védelmet nyújt az éghajlati és időjárási befolyások ellen; - tömeggyártásra gazdaságosabb, jobban megfelel a szocialista hadigazdálkodás követelmé· nyeinek, anyagban és munkaidőben megtakarítást jelent; - mindezeken felül tetszetősebb, testhez jobban igazodó és kellemes viselet; - megkönnyíti háború esetén az együttműködést a szovjet hadsereggel. (Rendfokozati jelzé· sek szovjet rendszerének átvétele). 116 



A fenti indoklások és megfontolások később, a használat folyamán nem igazolódtak be teljes mértékben. A meglevő 49 M posztó ruházati készletek számbavételével az új rendszerű ruházat bevezetését 1952. április l -re, a felszabadulás 7. évfordulójára tervezték. A honvédelmi miniszter a rendszeresítési javaslatot jóváhagyta és a ruházat megrendelését az 1951. évi költségvetésbe már be is állították. Az új ruházat 51 M elnevezést kapott és a következő cikkekből tevődött össze: Felső ruházat: legénységi tábori sapka, ingzubbony, csizmanadrág, köpeny, vatta kabát (újjas ), 3 újjas legénységi kesztyű. Fehérnemű: molinó ing, téli ing, téli alsónadrág, atlétatrikó, rövid alsónadrág, hosszú alsónadrág, kapca. Lábbeli: bőrszárú csizma. 1951. évben az új mintájú ruházat viselésére az áttérés valóban kezdetét is vette. 1951. május lén egy hadosztály, október l-én két hadosztály, tehát összesen három hadosztály, ezenkívül a HM őrzászlóalj, és az önálló ejtőernyős zászlóalj került új ruházattal ellátásra. A többi alakulat továbbra is a 49 M posztóruhát viselte. Az átállás fokozatosaan tovább folytatódott, s egy évvel később, 1952 októberében az alakulatok többsége már az 51  M ruhával volt felszerelve, s kisebb része járt posztóban. Egyidejűleg folyt az "M" tartalékkészletek feltöltése is. Az 51 M ruházatra egy év kihordási időt állapítottak meg. A gyakorlati tapasztalat azonban azt bizonyította, hogy a pamutvászonból készült ruházati cikkek az egyéves viselési időtartamot nem bírják ki, hanem a csizmanadrág csak 6 hónapot és az ingzubbony 6-8 hónapot. A szovjet hadseregben 6 hónap volt a kihordási idő, pedig a ruházat jobb minőségű anyagból készült. Ennek következtében az a helyzet állott elő, hogy az eredeti normához ragaszkodva a csapatoknál a ruházat minősége annyira leromlott, hogy csak gyakorló és munkaruha céljára volt alkalmas és a személyi állománynak 90%-a kimenő ruhával nem rendelkezett. ugyanakkor a még posztóruhával ellátott alakulatok helyzete kielégítő volt. Ebben a kritikus helyzetben a Hadbiztosi Csoportfőnökség javaslatot tett a HVK felé az 51  M ruházat viselési időtartamának 6 hónapra való leszállítására és a csapatok ruházati helyzetének javítása céljából 67 900 ingzubbony és 24 OOO csizmanadrág "M" tartalékból való kiadására, valamint az utánpótlás érdekében 186 OOO ingzubbony és 181 OOO csizmanadrág terven felüli beszerzésére. Az 51 M ruházattal újabb probléma is jelentkezett. Az 1952. évi őszi manőver tapasztalatai felfedték, hogy a ruházat nem nyújt kellő védelmet a hideg és nyirkos időjárás ellen, még a téli flanell fehérnemű viselése mellett sem. Ezért a hadtápszolgálat főnöke előterjesztést tett a Honvédelmi Tanácshoz és javasolta, hogy a szovjet harcosok téli felszereléséhez hasonlóan az "M" készletbe vattanadrágot állítsanak be, hogy a legénység a már biztosított vattaújjas mellett a harctéri viszonyoknak megfelelő meleg téli felsőruházattal legyen ellátható. A vattanadrág bevezetésével "M" esetén a téli fehérnemű, valamint a tábori takaró feleslegessé válik. E javaslat megvalósítása 424 OOO darab vattanadrág megrendelését igényelte 80,5 millió Ft értékben, mely kiadásra lemondott ruházati cikkek értéke nyújtott fedezetet. Az 51 M ruházat viselésére való teljes áttérés, illetve a viselési idő lejárta után a 49 M tábori posztóruházatot a BÁ V-nál értékesítették. Az 1953. évi őszi leszerelés és létszámcsökkentés után hatalmas ruházati készletek halmozódtak fel a csapatoknál. A Hadbiztos Csoportfőnökség ruházati osztálya a csapatoknál mutatkozó normán felüli felesleget a központi raktárakba vonta be. A megszűnő alakulatok ugyancsak ide adták le anyagaikat. 117 



A harmadik nagy leszerelési időszak után 1955-ben az új és használt készletek már annyira felhalmozódtak, hogy a katonai vezetés elhatározta - különösen a hadihasználatra alkalmatlan anyagokra vonatkozóan - a népgazdaság részére történő átadását. Felajánlás alapján 1954-55-ben a Belkereskedelmi Minisztériumnak 33 618 015,- Ft, a Könnyűipari Minisztériumnak pedig 14 636 447,- Ft értékben adtak ruházati anyagot. Az évenként sorrakerülő őszi fejlesztések anyagi biztosítására vonatkozó MNHF rendeletek előírták a személyi állomány ruházati és személyi felszerelési normáját, valamint a csapatoknál képzendő tartalékokat. Az előírt norma, illetve tartalék mérete esetenként - a rendelkezésre álló készletek függvényében - változott. Tájékoztatásul szolgáljon az 1951. évi őszi átszervezésnél előírt ruházati ellátás. Eszerint az ellátási norma: Minden honvéd részére (honv.-tól tts.-ig) 1 rend kimenő ruházat, 1 rend gyakorló, 2 rend fehérnemű, 1 pár lábbeli, 1 db téli és nyári sapka, 1 db köpeny (fm. ti. iskolák növ.-nél 2 db), 1 kit. személyi felszerelés Cserekészlet: kimenő ruházat 5% gyakorló 15% fehérnemű 105% sapka 5% köpeny 15% lábbeli 40% egyéni felsz. cikkek 2% A cserekészlet 50%-át az alosztálynál, 50%-át a csapat központi raktárában tárolták. Az 1953-as átszervezés végrehajtása után a felszabadult készletek eredményeképpen a csapatoknál: 1 rend kifogástalan kimenőruha, 1 rend gyakorló ruha, 1 rend csereruha, 1 rend munkaruha a létszám 25%-ára állt rendelkezésre. A ruházati szolgálatban állandóan és rendszeresen ismétlődő kiadások fedezésére az osztály 1950. év közepén .alapnormá"-kat állapított meg. Ezek lényegében a korábbról ismert hitelkeret fogalmának feleltek meg, azonban annak továbbfejlesztett, korszerűbb formáját jelentették. A megállapított alapnormák a kiivetkezók voltak: I. . Ruhakarbantartási: létszám után napi 20 fillér. II. Legs. fehérnemű-mosatás: fejenként havi 12,- Ft (csak vidéki alakulatoknak, mivel a Budapest helyőrségben levők a Honvéd Gőzmosodában mosattak). III. Ágyneműmosatás és -javítás: egy főre havonta 41,- Ft. IV. Legs. fürdetés: fejenként havi 3,30 Ft. V. Kórházi betegruha, ágynemű-mosatás, -javítás: a beteglétszám után naponként 1,25 Ft. VI. Orvosi köpeny-, műtőruha-mosatás, -javítás: a beteglétszám után naponként 50 fillér. 
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Az alapnormák megállapításánál az volt a főelv, hogy ahol csak lehetett, természetben lássák el az alakulatokat (pl. ruha.karbantartás), a pénzgazdálkodást csak elkerülhetetlenül szükséges mértékben hagyják meg. A bevonuló újoncok a bevonulás időpontjában az állománybavételt követően a következő kéziszereket kapták: 1-1 db kék kötény, fésű, fogkefe, bekenőkefe, fényezőkefe, sárkefe, ruha.kefe. Utánpótlásként az első szolgálati év betöltését követő július l-én 1 fogkefe, 1 fésű. Később e cikkek kiszolgáltatását 1 db fogkefe kivételével beszüntették, helyette az alosztályokat látták el tisztogató eszközökkel (ruha-, sár-, bekenőkefe) és a teljes legénységi állományt fejenként 3 db törülközővel. A biztosítandó .M" tartalékok mértékét kiképzési évenként miniszteri rendelet határozta meg. Az előírás betartása azonban nem minden évben történt meg hiánytalanul. Az 1951. évre 100 OOO db-os komplett .M" készlet kialakítását rendelte el a honvédelmi miniszter. Ez azonban az év végéig nem teljesült. Egyik oka az volt, hogy mind az 1951., mind az 1952. évben a költségvetéshez megadott létszámmal szemben magasabb volt a néphadsereg létszáma, s így az eredeti tervtől eltérően 1951-ben 25 400, 1952-ben 14 925 fővel többet kellett felruházni. Miután a Hadbiztosi Csoportfőnökség ruházati osztálynak operatív készletek nem állottak rendelkezésére, a rendkívüli szükségleteket csak az .M" tartalék terhére tudta kielégíteni. Másik oka az volt, hogy az ipar az 1951. évre feladott megrendelésekre több cikknek 1952-re, az 1952. évi rendeléseknél pedig 1953-ra vállalta a szállítását. Mindezek következtében az előírásszerinti .M" tartalékkészlet csak a 90%-os feltöltöttséget érte el. Az 1952. évre 223 OOO teljes felszerelés megalakítása volt a követelmény. Az év végéig azonban most sem sikerült ezt teljesíteni, ugyancsak a késedelmes szállítás és ennek következményeként a már meglevő .M" készletnek a folyó szükségletre való igénybevétele miatt. Ugyanakkor a raktárak közötti .M" tartalék készletek komplettírozása sem lehetett teljes, részben mert az ilyen készletek tárolására szolgáló raktárak építése a tervezettel szemben elmaradt, részben mert a szállítási lemaradások következtében arányos készletek nem állottak rendelkezésre ahhoz, hogy minden időben komplettírozható legyen az .M" készlet. Teljes mértékben csak az 1953. évi őszi átszervezést követően valósult meg az .M" tartalék készletek előírásszerinti megalakítása. 
A ht. tisztek, valamint ht. és tsz. tiszthelyettesek részére az 1945-ben rendszeresített nyitott fazonú ruházatot a 49 M zártnyakú ruházat ( fésűs, posztó, sávoly) váltotta fel. Az új mintájú ruházat rendszeresítésével kapcsolatban a korábbi ruházat viselési végső időtartamát 1950. december 31-ében határozták meg. 1950. január 1-től rendszeresítették a női tiszti és tiszthelyettesi ruházatot ( fésűs, posztó, sávoly; sapka, zubbony, szoknya, köpeny, ingblúz, barna fél- és egész cipő, harisnya, kesztyű, derékszíj vállszíjjal). A tisztek, tiszthelyettesek ruházati ellátását 1949. februárjában szabályozták első ízben. Eszerint az ellátás a honvéd igazgatás feladata. Természetbeni illetményt képez, pénzzel nem váltható meg. A ruházati illetmény 2 részre tagolódott: első ellátás (alapilletmény v. norma) és utánpótlás. Ez utóbbihoz kihordási ( viselési) időket állapítottak meg (pl. fésűsszövet ruhánál 2 l;2 év, boxcsizmánál 5 év, félcipő 2 év, derékszíj 7 év stb.). 119 



1950. május 1-ével az ellátás új rendszerére tértek át. Pontrendszer lépett életbe. Egy tiszt 'egy évre 910, a tiszthelyettes 881 pontot kapott. Ez azt jelentette, hogy meghatározták a niházati és felszerelési cikkek egységárát, amelynek minden 1 forintja 1 pontot jelentett (fésússzövet sapka 71, zubbony 587, posztó zubbony 384, nyári zubbony 287, barna félcipő 141 pont). A megállapított pontszám keretén belül az egyes cikkeket szükségletük szerint igényelhették a tisztek és tiszthelyettesek. Az utánpótlási pontilletmény 1951-ben tisztek részére 1557, tiszthelyettesek részére 1300 pont volt. A pontilletmény felét június 30-ig másik felét december 31-ig lehetett felhasználni. A maradék pontszámot zokni, zsebkendő stb. vásárlására fordíthatták. A következő évre átvinni nem lehetett. Az igényjogosultak az alakulat ruházati szolgálatvezetője által kiállított utalványt csak az Egyenruházati és Felszerelési Vállalatnál válthatták be {Budapest, Pécs, Székesfehérvár, Győr, Szolnok). Az alakulatoknak be kellett jelenteniök a Hadbiztosi Csoportfőnökség ruházati osztályához, hogy a következő költségvetési évben az állományukba tartozó tisztek és tiszthelyettesek milyen cikkeket kívánnak beszerezni pontilletményük terhére. . 1951. augusztus 15-én ismét új szabályozás lépett érvénybe az ellátással kapcsolatban. Eszerint a ruházati és felszerelési norma két részre tagozódik: a) illetményre és b) pótilletményre. Illetmény az első ellátás, továbbá a cikkek viselési időtartamának lejártát követő folyamatos utánpótlás. Pótilletmény a külön rendeletben megjelölt igényjogosultak .illetményen felüli ellátás"-a és folyamatos utánpótlás. Az alakulatok ruházati szolgálatvezetőjének feladata volt minden tisztről, tts. -ró! .Felszerelési lap"-ot felfektetni, amelyen feltüntette az illetményes ruházati cikkeket, azok viselési időtartamát és lejárati idejét. Ennek alapján minden év május 10-ig megállapította, hogy a következő naptári évben az egyes ruházati cikkekből havonta hány darabra {párra) lesz szükség. A megállapított szükségletet összesítve május 20-ig kellett a Hadbiztosi Csoportfőnökség ruházati osztályához jelentenie. Egyidejűleg újra megállapították a viselési időket (pl. társasági ruha 2 0 év, posztó zubbony, lovagló nadrág 2 év, boxcsizma 6 év stb.). Az igényjogosultakat 1951. augusztus 15-től .Ruházati könyv"-vel látták el, amelynek érvényesített utalványa alapján az igényjogosult az utalványon szereplő ruházati cikkeket részben az Egyenruházati és Felszerelési Vállalatnál {vidéken annak fióküzemeinél), részben pl. a lábbeliket (méretezett lábbeli, boxcsizma) a megjelölt cipő-, vagy csizmakészítő KTSZ-eknél rendelhetett meg. Az érvényben levő normák nem tették lehetővé, hogy a tisztek célszerűen és beosztásuknak megfelelően öltözködjenek. A kihordási idők - a ruházati alapanyagok minőségét figyelembe véve - hosszúnak bizonyultak. Különösen vonatkozott ez a csapattal kivonuló tisztekre. Ezért 1953-ban új tiszti ruházati ellátmányi normarendelet jelent meg, amely különválasztotta a csapattal kivonulókat s részükre jobb ellátást biztosított. Ugyanakkor új .öltó"zködési szabályzat"-ot adtak ki, amely véget vetett az öltözködés terén mutatkozó rendellenességeknek. Hazánk felszabadulásának tizedik évfordulója alkalmával 1955-ben, a tábornoki kar részére új díszruhát rendszeresítettek (Balatonkék), amelyet csak egyszer vettek fel a tábornokok, április 4-én. Rendszeresítésre került tiszteknél a kucsma, a kékszínű szövetnadrág (pantalló és lovagló nadrág), ezredeseknél és tábornokoknál a szürke zubbony és köpeny, ezredesi és tábornoki kucsma, fekete félcipő. Rövid ideig ( 1 év) bevezetésre került az egységcsomag-rendszer is. 120 



A hadosztályoknál önállóan ( nem had testen keresztül) intézték a ruházati ellátással kapcsolatos ügyeiket (anyagi helyzetjelentés, utánpótlás, anyagi elosztás stb.). Anyagi szempontból mint I. fokú hatóságok működtek és közvetlenül a HM Htpszf. Hbs. Csf.-ség ruházati osztálynak voltak alárendelve. Negyedéves anyagi helyzetjelentésüket is közvetlenül oda terjesztették fel. A hadtestközvetlenek a hadtestparancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartoztak, anyagi ügyeiket a hadtesten keresztül terjesztették fel. A hadtestparancsnokságok ruházati szemlélője csupán a hadtesttörzsról és hadtestközvetlenekról vezetett anyagnyilvántartást és terjesztett fel negyedéves anyagelszámolást és jelentést. A hadtestparancsnokság ruházati szemlélője azonban köteles volt az egész hadtest {hadosztályokét is) anyagi helyzetét nem részleteiben, hanem csupán az ütőképesség elbírálása (pl. összkészlet zubbony 90%-a) szempontjából ismerni. A Hadbiztosi Csoportfőnökség az évenkénti átszervezéseket követően minden alkalommal részletes indoklással ellátott javaslatokat terjesztett elő létszám növelésének érdekében. Mivel ezek az előterjesztések elintézést nem nyertek, a csoportfőnökség ruházati osztálya alárendelt intézeteitói vett igénybe munkaerőt, esetenként a súlyfeladatok elvégzésére. A ruházati és személyi felszerelési anyagellátás menete az élelemellátáshoz hasonlóan ment végbe. A ruházati osztály a HVK-tól kapott létszámadatok alapján elkészítette a "Ruházat és felszerelés anyag" éves ellátási tervét, valamint az éves költségvetést. Az OT által jóváhagyott szükségletek gyártására, illetve szállítására a megfelelő vállalatokat a Könnyűipari Minisztérium kijelölte, majd a ruházati osztály a szállítóvállalatokkal keretszerződést kötött. Nehezítette a ruházati osztály helyzetét, hogy megrendeléseit az ipar által (szállító vállalatok) megkívánt határidőig sok esetben nem tudta feladni. Példa erre az 1951-es év, amikor a soronkövetkezó létszámnövelés többszöri változtatása miatt az 1952. évi költségvetést háromszor kellett az osztálynak átdolgoznia s annak jóváhagyása csak 1951 novemberében történt meg. Ennek következtében késett a megrendelések kiadása, következésképp az ipar, illetve a szállítóvállalatok nyersanyag hiányában 1952, I. negyedévére csak részleges teljesítést tudtak vállalni, túlnyomórészt a II., III. negyedévre tudták azt beütemezni. Ilyen helyzetek vezettek ahhoz, hogy a ruházati osztálynak az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében az »M" tartalék igénybevételéhez kellett folyamodnia. Éves költségvetést a ruházati osztály a HVK-tól kapott létszámadatok, valamint a ruházati felszerelési anyagnormák alapján készítette el a HVK által megadott határidőre. A csapatok és intézetek ruházati és fdszerelési anyaggal való ellátása, illetve részükre ezen anyagok utalványozása elvileg a ruházati normák és a viselési idő figyelembevételével történhetett. Az alakulatok azonban nem mindig a norrna szerint, hanem a ténylegesen felmerült szükséglet szerint igényeltek. A ruházati osztály indokolt esetben kényszerűségből végrehajtotta az utalványozást, szem előtt tartva, hogy a parancsnok hibája miatt a legénység ne járjon rongyosan. Az alakulatok egy évben általában kétszer vételezhettek, tavasszal az utánpótlási, ősszel a bevonulással felmerült szükségletüket, ezenkívül esetenként, pl. a díszszemlék és a táborozások tartalékának biztosítását. A néphadsereg fejlesztése igen komoly feladat elé állította a magyar könnyűipart, ez abból adódott, hogy a gyárak terrnelékenysége még nem érte el a kellő színvonalat és hiányok jelentkeztek a gyártáshoz szükséges alapanyagokban is. 121 



Már a fejlesztés első évében - 1950-ben - az Országos Ruházati Intézet - amely a hadsereg ruházati szükségletét biztosította -, szállítási határidő-módosítással fordult a Hbs. Csf. -ség ruházati osztályához, mivel a textilgyártó-műveknél egyrészt kapacitáshiány, másrészt gyapjú, len, kender, pamut, bór és egyéb nyersanyagok hiánya állott fenn. E szállítási késedelem következtében az év őszén bevonulókat csak az .M" készletből igénybe vett ruházati anyaggal lehetett felszerelni. De nemcsak anyaghiány késleltette a gyártást, illetve az ellátást, hanem a rendelkezésre álló alapanyag nem megfelelő minősége is. Így pl. probléma merült_ fel a honvédségi célra gyártott vixosbórök átvételével kapcsolatban, mert azoknak egy része a bór minősége miatt nem volt alkalmas rövidszárú csizmák készítéséhez. Jellemzésképpen a Belkereskedelmi Minisztérium raktáraiban 242 500 kg vixosbórt tároltak, amelyet honvédség nem talált fenti célra megfelelőnek. 1952-ben több tízezer méter textilanyagot és nagy mennyiségű bórt, illetve csizmát kellett viszszautasítani. A visszaküldött anyag természetesen hiányzott a honvédség ellátásából. Az ipar gyakran nem a betervezett és megrendelt ruházati cikkeket szállította, hanem a rendelkezésére álló nyersanyag és gépi kapacitás, valamint felsőbb szervei utasításai alapján. 1952. I. negyedévében a gyártómű cérnázási kapacitás hiánya miatt azért, hogy a nyári ruházatot leszállítsa, le kellett mondani a teljes téli fehérnemű, szerelóruha, vattaruha egy részének stb. gyártásáról. Az 50-es évek elejétől romlott a gyapjúszövetek minősége. A finomabb gyapjú behozatali nehézségei következtében a néphadsereg 1951-1952-tól az AGF 9. minőségű fésűsszövet helyett az AGF 10. 70% gyapjútartalmú és durvább szálú fésűsszövetet kapta, amely a gyakorlati tapasztalatok szerint nem biztosított megfelelő minőségű társasági ruhát a tisztek részére, s általában a kihordási idő utolsó negyedében már elvesztette díszelgő jellegét. A posztószövetek a durva gyapjú túlzott keverése miatt nem voltak eléggé melegtartók, külső kinézésük darócszerű volt és pl. a zubbonynál és pantallónál a 2 év 6 hónapról 2 évre lecsökkentett viselési időt sem bírta ki kifogástalanul. Ugyancsak hiányosság jelentkezett a néphadsereg részére gyártott csizmák minőségével kapcsolatban is, mivel azok a kiképzés követelményeinek, az időjárás okozta viszontagságoknak nem feleltek meg. Általános jelenség volt a csizmák nagyfokú átázása. A javításokhoz használt talpkrup-.· pon a norma szerinti használati időnek csak 50%-ában felelt meg ( norma 3 hónap). Minőségi hiány mutatkozott a csizmák konfekcionálásánál is. 1953. évben 26 ezer pár csizmát kellett az átvevő szerveknek visszautasítani. Emellett a Központi Döntőbizottság 12 ezer pár csizma átdolgozására kötelezte az ipart. Minőségi okból 101 600, sisakból 40 600 nem felelt meg a követelményeknek és 270 pc. sisak szintén nem felelt meg. Az 50 M téli ing az előírt követelményektől ugyancsak rosszabb minőségben került legyártásra s ezért 245 973 db téli ing nagy részét nyári inggé kellett átminősíteni. Az itt felsorolt esetek kiemelt példák csupán, feltehetően ezeken kívül a tárgyalt időszak folyamán még számos probléma jelentkezett, amelyeknek áthidalása a ruházati osztály, illetve a Had biztosi Csoportfőnökség részéról igen nagyfokú rugalmasságot követelt a szolgálat ellátásában. A felsőruha, fehérneműk, sátrak, lábbelik és egyéb anyagok javítása a csapatjavítóműhelyeks ben történt szervezetszerűen beállított mesteremberek alkalmazásával. A csapat cipész- és szabóműhelyekben a tisztek nem javíthattak. A területi ruházati raktárkirendeltségeknél kisebb kapacitású ruházati és lábbeli javítóműhelyeket szerveztek, amelyek a beszállított anyagok kisjavítását végezték. 1953 novemberében Budapesten (Pongrác u.) Területi javítóműhelyt (cipész-, szabóműhelyrészleg, raktár) állítottak fel, amely az alakulatok által beszállított ruházati és lábbeli anyagok nagyjavítását végezte. A táborozások alatt meghibásodott sátrak javítására sátotjavító részleget állítottak fel, illetve .ktsz-szel végeztették el a javítást. 122 



A Budapesti Katonai Börtön keretén belül a letartóztatottakkal egy nagyobb kapacitású, részben gépesített ruházati és lábbeli javítóműhelyt szerveztek, amely már közép- és nagyjavításokat végzett. A központi nagy- és helyreállítási munkálatok végrehajtására megszerveztek még 10 szabóipari, 8 cipőipari, 2 bőripari, 1 faipari javító ktsz-t, vagy állami vállalatot. 1954-ben a javítási helyzetet megnehezítette, hogy _MT rendelet a javítás zömét végző ktsz-ek igénybevételét betiltotta. Ez szükségessé tette a már meglevő területi javítóműhelyek fejlesztését és még egy új műhely felállítását. A személyi állomány fürdetése állandó laktanyai elhelyezési viszonyok között mintegy 70%-ban a laktanyai és 300/o-ban közületi ( városi) fürdőkben történt. Nyári idényben a táborozások tartama alatt - a táboiok vízhiánya miatt - a fürdetés 60%-ban a laktanya, illetve tábori és 40%-ban a közeleső közületi fürdőkben történt. Egyes alakulatok tábori körülmények között gőzkazánok alkalmazásával biztosították a melegvizű fürdetést. Azokon a helyeken, ahol fürdetési lehetőség más formában biztosítható nem volt, ott az Egészségügyi Csoportfőnökség fürdőgépkocsijával biztosították a fürdetést. A fürdetés 7-10 naponként, fehémeműcserével volt kötelezővé téve. A mosatás mgoldására 3 /éle megoldás kínálkozott: - Budapesten elhelyezett alakulatok részére: a Honvéd Gőzmosodában, amely előzetes bejelentés esetén 5-6 napra teljesítette az alakulatok mosatási igényét. - Nagyobb helyőrségekben (gócpontokban ); ezzel kapcsolatban a ruházati osztály felkérte az OT-t, hogy a helyőrségekben (gócpontokban) rendeztessen be megfelelő kapacitású mosodákat. Az OT közölte is, hogy egyes helyőrségekben részben 1950-ben, részben pedig 1951-ben megfelelő mosodák (NV-ok) üzembe helyezésére az intézkedést megtette, ahol majd a helyőrségi és az ahhoz közel eső alakulatok mosatási szükségletüket biztosíthatják. - Elszigetelten elhelyezett helyőrségek és egyes laktanyák részére : mosónőkkel vagy a taná-csok bevonásával szervezett mosóbrigádokkal laktanyán belül, vagy azon kívül. 1952. végéig olyan helyzet alakult ki, hogy a néphadsereg egységeinek mosatási szükséglete: 200/o-ban honvédségi mosodában; 60%-ban közületi (Patyolat) mosodábanj 100/o-ban polgári kórházi mosodákban; 10%-ban mosóbrigádok alkalmazásával lett kielégítve. Azonban az OT és a Népgazdasági Tanács intézkedése alapján a polgári lakosság mosatási szükségletének kielégítése érdekében a közületi mosodákban a honvédségi mosatásokat csökkenteni, majd beszüntetni kellett. Ezért a Hadbiztosi Csoportfőnökség 5 honvédségi gőzmosoda felállítását határozta el. (Tab, Kecskemét, Nyíregyháza, Keszthely, Veszprém helyőrségekben). Az építőipar szűk kapacitása következtében azonban az Építési és Elhelyezési Csoportfőnökség a betervezett mosodák közül egyet sem tudott felépíttetni. Ennek következtében, kényszerhelyzetben, a meglevő honvédségi épületekben - saját erőből, a mosatási költségek megtakarításából - helyeztek üzembe mosodákat. Az így felállított honvédségi gőzmosodák kapacitása csak 6960 tonnát tett ki, viszont a szükséglet - amelynek zöme a téli időszakra esett 7 napos mosás esetén - 10 746 tonna volt. Minthogy a Patyolat vállalatnak elsősorban a lakosság szükségletét kellett kielégítenie a téli időszak folyamán a mosatások időbeni végrehajtásában súlyos nehézségek állottak elő. Ezért további 5 új honvédségi gőzmosoda felállítását vették tervbe. 123 



A tárgyalt időszak folyamán a ruházati szolgálatban tevékenykedő tisztek szakképzettségének színvonala folyamatosan javult, ugyanúgy a csapatok ruházattal és felszereléssel való ellátása is. Az eredmények mellett azonban sok hiányosság mutatkozott a csapatgazdálkodásban. Alapvető hiányosságok általánosságban a következők voltak: - a használatra kiadott anyaggal helytelenül gazdálkodtak, az anyagkarbantartásról nem gondoskodtak, ehelyett, illetve ennek következtében normán felüli igényekkel léptek fel; - egyes magasabbegységek alakulatai elhasználták azt az anyagmennyiséget, ami a rendszeresített és tényleges létszám közötti különbségre ki volt adva, tartalékos kiképzést folytató egységek a tartalékos kiképzére kiadott, rövid ideig viselt anyagokat a tényleges létszámra felhasználták, s a következő tartalékos kiképzésre újabb igénnyel jelentkeztek; - figyelmen kívül hagyták a takarékosság elveit és előfordult, hogy az anyagokat nem rendeltetésszerűen használták fel, pl. volt alakulat, ahol a tartalékosok részére új ruhát adtak ki, pedig gyakorlóruha is rendelkezésre állt. - egyes egységeknél a ruházati anyag karbantartása, javítása terén komoly hiányosságok mutatkoztak; a reggeli szemléket nem tartották meg, a kisjavításokat a legénység nem végezte el kellő időben, az alegység gazdasági sarkok nem működtek, a mesterembereket nem a műhelyekben foglalkoztatták, hanem egyéb szolgálatra osztották be, gondatlanul végezték az anyagjavításokat; - káreseteknél nem a kiadott HM-parancs szerint jártak el, a kárügyek intézését késedelmesen hajtották végre, ami nagyban elősegítette az eltulajdonítások nagy számát; - a leltározást egyes egységek formálisan végezték el, a valóságos helyzetet nem tárták fel, ennek következtében az anyagnyilvántartások is megbízhatatlanok voltak; - a selejtezéseket formálisan hajtották végre, emiatt még használható anyagokat is kiselejtez-tek; - a testre méretezést nem hajtották végre, nem biztosították a legénység testméretének megfelelő ruházatot. A csapatgazdálkodásban előfordult rendellenességek abból származtak, hogy egyes parancsnokok nem ismerték kellően a ruházati anyagi szolgálatot, az ellátásra vonatkozó szabályzatokat és rendeleteket nem hajtották végre. Nem támasztottak követelményeket a szolgálattal szemben és nem ellenőrizték azt. Hiányzott a mindennapos nevelőmunka a személyi állomány között az anyag megóvását, helyes és takarékos felhasználását illetően. Egyes parancsnokok és ruházati szolgálatban működő beosztottak a ruházati anyagot nem tekintették szocialista tulajdonnak, nem érezték magukat a rájuk bízott anyagok gazdájának, melynek következtében nagy mennyiségű anyag idő előtt tönrement, jelentős károkat okozva ezzel a néphadseregnek, valamint a népgazdaságnak. A keletkezett károk nagyságára jellemző, hogy pl. 1954-ben az egész hadseregen belül 16,8 millió Ft kárösszegből a hadtápanyagban keletkezett 8,5 millió és ebből több mint 2,5 millió Ft esett ruházat és felszerelési anyagra, amiből 1,5 millió Ft tűzkár következtében állott elő. Ugyanakkor jelentős tételt tett ki az eltulajdonítások következtében beállt kár, ami 25%-ra tehető. 
II. Egészségügyi biztosítás Az egészségügyi szolgálat egyik legjelentősebb eredménye volt ebben az időszakban az egységes egészségügyi doktrína kialakítása, amelynek megvalósításában a felelős vezető és irányító szerepet az 1951-ben szervezett főszakorvosi intézmény töltötte be. Az intézmény azt jelentette, hogy a gyógyító és megelőző munka jobb és szakszerűbb irányítása érdekében sebészeti, belgyógyászati, bőrgyógyászati, orr-fül-gégészeti, szemészeti stb. szak-124 



mák vezetésére főszakorvosokat jelöltek ki, akiknek feladatául tűzték ki a saját szakterületükön dolgozó orvosok szakmai színvonalának emelését és a tudományos kutatás irányítását. Munkájuk a honvédkórházak összességében, az egyes kórházakon belül, de a csapategészségügyben is kialakította az egységes gyógyítási-megelőzési szemléletet és gyakorlatot, más szóval az egységes katonai doktrínát. A gyógyítás elveinek, sajátosságainak, terjedelmének és minőségének tekintetbevételével külön kell foglalkoznunk a kórházakkal és külön a csapategészségüggyel, bár a két terület tevékenysége szervesen összefügg és kiegészíti egymást. Az Egészségügyi Csoportfőnökség 1949-55. között 1 1  honvédkórházat, a reumakórházat, a tüdószanatóriumot és 12 hadosztály lazarettet működtetett a betegek ellátására. Az ország súlyos anyagi áldozatot hozott a korszerű kórházak létesítése érdekében, amelyek közül 4 teljesen új volt, de valamennyi régi honvédkórház is komoly építkezésekkel és felszereléssel modernizálásra került. A budapesti honvédkórházakban az ellátás színvonala megközelítette a klinikai színvonalat, a vidéki kórházakban pedig meghaladta a közkórházakét. A honvédkórházak felszereltsége, ellátottsága és kultúrája a polgári kórházakénál jobb volt. A kórházak ágylétszáma az 1953. évi őszi szervezésnél 3270-ről 2750-re csökkent, ami azt jelentette, hogy míg korábban 50 főre jutott 1 ágy, a továbbiakban ez a szám 61-re emelkedett. Az ágykihasználtság 1952-53. kiképzési évben átlagosan 68-70% volt. A kórházak alacsonyabb kihasználtsági foka miatt és a polgári egészségügyi szolgálat megsegítésére, valamint kórházi orvosaink szakmai továbbképzésének biztosítására 12%-ról 30-40%-ra emelték az SZTK betegek felvételét. A néphadsereg létszámcsökkentése után több kórház átadásra került a polgári egészségügynek, amely még ekkor is súlyos kórházi helyhiánnyal küszködött. A hadosztály lazarettek 50 ágyas csapatkórházak voltak, melyek szervezetszerűen a hadosztály egészségügyi szolgálatvezető közvetlen alárendeltségébe, szakmai szempontból az egészségügyi csoportfőnökség alárendeltségébe tartoztak. Az 1953-54. kiképzési évben 12 lazarett működött 600 ággyal 40%-os ágykihasználással. A kórházi gyógyító munka terén elért eredmények között első helyen említhető Petrovszkij szovjet prof. kezdeményezésére és támogatásával 1952-ben létesített baleseti-sebészeti osztály. Kezdetben csak a Központi Kórházban volt, de szervezeti és szakmai tapasztalatai alapján évek múlva minden katonakórházban létrejött. Kifejlesztették a komplex ellátást, az egyes műtőbrigádokba szemész-, orr-fül-gégész, urológus bevonásával. Az 1951-ben létesített Honvéd Vérellátó Intézet nemcsak a honvédkórházak "vér-bank"-ja volt, hanem a középkáderek és orvosok transzfúziós képzésének bázisa is lett. A országban az első neutraumatológiai osztály a Központi Kórházban létesült 1952-ben. 1952-ben kezdődött a plasztikai sebészet szervezése a Központi Kórházban, amely 1954-55-ben már önálló osztály lett. Katonaorvosok nevéhez fűződik a fertőző vérzéses vesegyulladás, a fertőző májgyulladás kórtanának, kezelésének megszervezése. A kórházak munkájának megjavítása érdekében felvételi blokkot állítottak fel, melynek rendeltetése volt a betegek felvétele előtti orvosi vizsgálata, fürdetése és szükségszerűen fertőtlenítése. Bevezetésre került az aktív gyógymódok széles körű alkalmazása, mint a vérátömlesztés, a gyógytorna, fizikotherápia, tartós altatás, diétás therápia stb. Megszervezték, hogy egészségügyi intézményeink polgári intézményekkel (klinikák, kórházak) és kiváló polgári szakemberekkel vegyék fel a kapcsolatot a szakmai színvonal emelése érdekében. 125 



A vidéki kórházak laboratóriumait bakterológiai résszel bővítették. A kórházak orvosai a hozzájuk utalt területen szakorvosi brigádok formájában ellenőrizték a csapatorvosok szakmai munkáját, tanácsadással segít1gükre voltak a betllgségek felismerésében és 
gyógykezelésében. Azonban a kapcsolat a kórházak és a csapatok között nem mindenütt volt meg-felelő. A tbc-s betegek ellátását a törökbálinti rüdőszanatórium biztosította, amely 150 szakosított ággyal rendelkezett. A szanatórium túlzsúfolt volt, melyre jellemző, hogy az ágykihasználás 1953-ban átlag 124% volt, de egyes hónapokban 138-146%. A tbc-s betegek ellátásával a honvédkórházak belosztályain is foglalkoztak. Szűrésükre a központi rendelőintézetben ernyőfényképező állomást létesítettek. Ha áttekintjük a kórházak tevékenységének alakulását az 1949-55. évek között, tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a fejlődés felfelé ívelő volt, de nem volt mentes bizonyos negatívumoktól sem. A kórházakban a betegekkel való foglalkozás sok helyen formális volt, az orvost sokféle más elfoglaltság elvonta a betegektől és csak az időszak végén kezdték betölteni azt a feladatukat, hogy a lazarettek és a csapatok orvosait szakmai munkájukban irányítsák, támogassák. A lazarett rendszer igen jól bevált, különösen a nyári hónapokban a dysenteria fellobbanásának idején, lényegesen tehermentesítette a kórházakat. A cél az volt, hogy a szakosított orvosi segélyt közelebb vigye a csapatokhoz. Lényegesen megjavíthatta és megkönnyíthette a csapatorvos munkáját az a körülmény, hogy szaktanácsért a közeli lazarettek orvosaihoz fordulhatott. Az 1949/50-ben megindult intenzív hadseregfejlesztés a csapategészségügyi szolgálatban egy sor pozitív eredményt hozott, de nem hiányoztak a visszahúzó jelenségek sem. Az új szervezésben felállított alakulatok újjáépített elhelyezési körletekbe kerültek, a gyengélkedő szoba szerkezete és felszerelése már megfelelt a követelményeknek. Az anyagi feltétel tehát rneg volt a színvonalasabb szakmai munkához. A következő két évben már mindenütt jól felszerelt csapatorvosi rendelők voltak. Kiemelnénk a modern elkülönítő-megfigyelő részlegek jelentőségét. Ami a gyógyítás személyi feltételeit illeti, a kb. 1951 nyaráig a polgári életből átvett orvosok szaktudása kielégítő volt, bár katonai ismereteik hiányosak voltak. Midőn azonban 1951 II. felétől mind nagyobb számban kerültek a csapathoz nem önkéntesen szolgálatot vállaló, frissen végzett orvosok, bizony sok nehézséggel küszködtek gyakorlatlanságuk miatt. A járványvédelem terén 1949 tavaszán az volt a helyzet, hogy a honvédeknél el volt rendelve a kötelező védőhirnlőoltás, annak ellenére, hogy Magyarországon valódi himlő 50 éve nem fordult elő, viszont a kötelező tífuszvédőoltásra nem volt intézkedés. Az egészségügyi csoportfőnökség (továbbiakban: Eü. Csf. -ség) polgári szakértőkkel a kérdést megtárgyalva a hírnlőoltást eltörölte és a tífuszvédőoltást kötelező módon bevezette. 

A gyógyító-megelező munka javítása érdekében az Eü. Csf ·ség az 19 5 0. évtől kezdődően egész sor intéz
keclést tett: - elrendelte a tisztek, tiszthelyettesek szűrővizsgálatát ( évenként egyszer), a s_zakorvosi vizs-gálat kiterjedt: belgyógyászat, röntgen, orr-fül-gége, szemészeti, sebészeti, orthoped vizsgálatra; - a sorlegénység évenként szintén egyszeri vizsgálatát; - az alakulatokat egyszerű szükség fertőtlenítőeszközökkel látta el; - a szükségnek megfelelően fürdető és lahorgépkocsit irányított ki az alakulatokhoz; - szabályozta a tetanusz, továbbá a scarlát, dysenteria és a tetvesség kérdését; - a Hbs. Cs(-ség élelmezési osztályával együttműködve kidolgozta részleteiben az élelmezési és egészségügyi szolgálat kötelmeit az élelmezés ellenőrzésében; - első ízben megszervezte az újoncok karantenizációját; 126 



- megindította az erőnléti állapot rendszeres kiértékelését; - víz- és élelmiszervizsgáló rendszert dolgozott ki; - a csapatok szakorvosi ellátásának megjavítása érdekében mozgó fogászati és röntgen gép-kocsikat küldött a csapatokhoz. A szakorvosi ellátásba az egészségügyi miniszterrel történt �egállapodás értelmében a polgári rendelőintézeteket bevonta, a ht. állományúakat bekapcsolta az SZTK általános és szakorvosi hálózat ellátásába; - megteremtette az egészségvédelem szervezetét, amelynek részei: csapatorvos, helyőrség vezetőorvos, hadosztály vezetőorvos, hadosztály epidemiológus és a honvédkórház fertőző osztályának vezetője; - a csapatok túlnyomó többségénél megindította az .Egészséges hadseregért" munkamozgalmat. Az egészségügyi felvilágosító munka egyáltalán nem volt megszervezve. Egy 1948-as rendelet felállította ugyan az úgynevezett .egészségügyi bizottság"-okat és az .egirzségór"-öket a csapatoknál, az intézkedés azonban papírintézkedés maradt. 1950-ben megindult az egészségügyi felvilágosító munka. Kezdetét vette a központi propaganda anyag elkészítése, a személyi higiénéről, a ruházat helyes használatáról stb. Felhasználták a hadsereg sajtóját, valamint a fegyvernemi lapokat is az egészségügyi felvilágosító munka érdekében. A nemibetegségek megelőzése céljából felvilágosító munkát szerveztek a csapatoknál. A csapatorvosokat a központi vezetés ellátta színes diapozitív sorozattal és vetítőgéppel, valamint vezérfonallal a nemibetegségek elleni küzdelemben. Az ellenőnések megállapították, hogy a csapatoknál a gyógyítószolgálatot nagy mértékben akadályozza a túlzott adminisztráció (53 db előjegyzést vezetett az ezred vezetőorvos). Az élelmiszervizsgálat a csapat eszközeivel és az orvosok akkori képesítésével nem volt tudományos, hanem merőben irreális. A csapatorvosok tárgyi tudása nem volt konkrét pl. a fertőző betegségek körüli teendő, vízfertőtlenítés konkrét ellátásában. Ugyanakkor a csapatorvosokra háruló felelősség olyan súlyos volt, hogy állandóan félelemmel küzdöttek. A csapatgyengélkedók munkája még az 1952/53. kiképzési évben sem volt kellően megszervezve. A rendelés zsúfolt, kultúrálatlan volt. A csapatgyógyító munka területén a kis-sebészeti munka alacsony színvonalon állott. A sebellátás nem mindig az asepsis szabályai szerint történt. A csapatorvosok a diagnosztikai lehetőségeket nem használták ki. Nem ismerték kellő alapossággal a vizsgálatok módszertanát. A lazarettek szakközegei pedig nem minden esetben adtak megfelelő segítséget a csapatorvosnak a vizsgálatok elsajátításához. A csapatoknál folyó gyógyító munka alacsony színvonala abból adódott, hogy a csapatorvosok zöme az egyetemről került a hadseregbe, így még nem rendelkezett kellő szakmai gyakorlattal. A laktanyák ér táborok higiénir viszonyai fokozatosan javultak, de még távolról sem érték el a megfelelő színvonalat. A csapatorvosok csak részben értették meg ennek a munkának a jelentőségét. Részben külső körülmények, de főleg a parancsnokok, egyes szolgálati ág vezetők és a honvédek nemtörődömsége, alacsony higiénés kultúrája okozta, hogy ezen a területen komoly elmaradások állottak fenn. Különösképpen nem volt kielégítő a személyes higiéne. Hiányzott a tisztek példamutatása, sok volt a rendetlen külsejű, borotválatlan, ápolatlan tiszt és honvéd. Az alegységparancsnokok és parancsnokok nem fektettek kellő súlyt a higiénés rendszabályok betartására. A laktanya higiéne hiányosságainak fő oka volt az elhelyezési szolgálat nem megfelelő munkája. Gyakori volt a vízellátási zavar, sok baj merült fel a szennyvízderítők kezelésével és karbantartásával. A szemét elszállítását nem szervezték meg mindenütt zökkenőmentesen. A fertőtlenítőberendezések zöme üzemképtelenné vált. 127 



Az étkezde higiéne megvalósításában hiányosságok álltak fenn. Különösen az ételmérgezések megelőzése szempontjából fontos előkészítő munka, az evőcsésze elmosása, étkezések előtti tisztálkodás terén mutatkoztak rendellenességek. A tábori higiéne területén főleg a hulladékmentesítés nem volt kielégítő. Több tábornak nem volt melegvizes fürdőberendezése, s a táborok zöménél nem létesítettek állandó jellegű latrinákat. A csapatoknál a leggyakoribb betegségek között találjuk a meghűléses betegségeket, a tbc-t és a dysenteriát. A hűléses megbetegedések elterjedése bizonyos mértékben a hiányos fűtéssel is magyarázható. Különösen az új laktanyákban, ahol a falak még nedvesek voltak és egyes jelentések szerint az ablakok is rosszul záródtak. A tbc aggasztóan nagy számának okai között szerepel ugyancsak az elhelyezési körletek nem kielégítő rutése, az egy takarós rendszer, a ruházat egészségügyi szempontból nem kifogástalan volta, egyes helyeken a túlzsúfoltság, valamint az, hogy nem mindig biztosították a kötelező pihenőidőt. A felülvizsgálatok kiértékelése azt mutatta, hogy a betegség miatt leszereltek jelentős százalékánál a betegség a honvédségi szolgálat alatt keletkezett. Így elsősorban a mellhártyagyulladás, tbc, szívizomgyulladás, amelyek a téli és koratavaszi hónapokban mutattak kiugrást. A megelőzés érdeké-
ben az Eü. Csf-ség javasolta: a) az újoncbevonulások legalább 2 hónappal való előrehozását, hogy az ne a hűvös időre essék. A hűvös időszakban ugyanis nincs lehetőség a fokozatos edzésre, a szervezet átállása hirtelen az ellenállóképességet legyengíti és a betegségek fellépését elősegíti; b) a napirend szigotú betartását, a pihenők következetes megvalósítását, a pihenési idő jelentős részének szabad pihenőként (nem irányított) való felhasználását. A dysenteria a nyári kihelyezések idején néhány táborban komoly méreteket öltött. A táborszemlék azt bizonyították, hogy a pk-ok lebecsülték a megbetegedésekből származó veszélyt és a legtöbb esetben semmiféle segítséget nem nyújtottak az egészségügyi szolgálatvezetőnek ahhoz, hogy járványellenes megelőző intézkedését végrehajtsa. Azonban gyakran a táborok egészségügyi szolgálatvezetői is későn vezették be a járványellenes intézkedéseiket, csak akkor, amikor a betegség már meglehetősen elterjedt. A fog- és szájbetegségek kezelése, fogpótlás a csapat fogászati rendelők feladatát képezte, végezték továbbá csapatokon belül a fogszűrővizsgálatokat is. Azokban a helyőrségekben, ahol csapat fogászati rendelők nem működtek, mozgó fogászati ambulancia végezte a fogászati kezelést. Az Eü. Csf.-ség az 1951152. kiképzési évben új felülvizsgálati rendszert dolgozott ki és a már meglevő felülvizsgáló bizottságok mellett 10 helyőrségi felülvizsgáló bizottságot állított fel. Kidolgozásra és a gyakorlatban megvalósításra került az új sorozási rendszer, amelynek értelmében minden sorköteles a sorozás előtt tüdőszűrő vizsgálaton, belgyógyászati, sebészeti, szemészeti, fül szakorvosi vizsgálaton esett át. Ezzel nagy mértékben kiküszöbölődött a sorozásnál előfordult minősítési hiba. Rendezve lett a betegség miatt leszerelt honvédegyének továbbképzésének ügye és a hadigondozás kérdése. Rendezték az egészségügyi szabadság kérdését. Szabályozták a gépkocsivezetők orvosi alkalmasságának, valamint az építőalakulatoknál a fizikai munkára való orvosi alkalmasság elbírálásának kérdését. Megszervezték a fegyvernemi tiszti iskolák jelöltjeinek orvosi vizsgálatát. Elkészítették az alkalmassági utasítást ,,M" esetére. Hiányosság volt e területen, hogy a felülvizsgálatok és az egészségügyi szabadság vonalán még liberalizmus mutatkozott, a felülvizsgáló bizottság munkájában sok esetben hiányzott az egyéni elbírálás elve, s emiatt időnként sablonos döntések születtek. 128 



Az egészségügyi anyagellátás területén 1952-ig zavaros, rendezetlen viszonyok uralkodtak, mert hiányoztak a munka elvi alapjai is. 1952-ben áttértek a szovjet hadsereg anyagellátási elveinek hazai viszonyok közötti alkalmazására. Életbeléptették a G-55 Egészségügyi anyagellátási Utasítást, a Részletes Cikkjegyzéket és az egészségügyi anyagi normákat. Bevezették az évi,illetve félévi anyagellátás rendszerét. A bevezetett rendszer megszilárdításában a csoportfőnökség komoly eredményeket ért el. Csökkent a soronkívüli kiutalások száma, az ellátás zöme átterelődött a főkiutalásokra. Jelentősen lerövidült az ügyintézés időtartama. A csoportfőnökség az intézetek takarékossági mozgalmának központi irányításával kb. 1 millió Ft megtakarítást ért el. A beszerzési munka áttért a normák alapján készített számvetések szerinti beszerzés útjára. Hiba volt, hogy nem vette kellőképpen figyelembe a meglevő készleteket s így egyes cikkekből felhalmozódás történt. 1952-53. év során új raktárakat állítottak fel, Jcözöttük egy raktárt kifejezetten az egészségügyi szolgálat háborús anyagainak előkészítésére. Kidolgozták a raktárak és a csoportfőnökség nyilvántartási rendszerét, majd 1954-ben a minőségi átvételi utasítást. 1953-ban beindították a gyógyszeranalitikai laboratóriumot és bevezették a gyógyszerek sajátosan rossz minősége miatt a rendkívül szigorú gyógyszerellenőrzés rendszerét. 1954-ben továbbfejlesztve az ellátás rendszerét bevezették a hadosztályokra vonatkozólag a · decentralizált anyagellátás rendszerét és egyrészt korszerűsítették a meglevő gyógyszertárakat, másrészt a lazaretteknél új gyógyszertárakat állítottak fel. A kormányprogram végrehajtása során felülvizsgálva a raktárkészleteket, két ízben adtak át nagy mennyiségben a népgazdaságnak nélkülözhető egészségügyi anyagokat. 
IV. Szociális ellétás A hivatásos és továbbszolgáló személyi állománynál (tisztek, tiszthelyettesek) kiemelt jelentősége van a lakásellátásnak a személyi állomány és családtagjai üdültetésének, a gyermekek óvodában, bölcsődében való elhelyezésének és az egyéb szociális juttatásoknak. 

a) Lakásellétás A néphadsereg fejlesztésével párhuzamosan növekvő tiszti és tiszthelyettesi hivatásos állomány lakásellátásának kérdése egyre súlyosbodó problémaként jelentkezett a katonai vezetés szá-
mára. Az 1950. évi őszi átszervezést követően a szükséges lakásmennyiséget részben űj lakások épí-tésével és romos lakások helyreállításával, részben a beszállásolási törvény alapján a polgári hatóságok útján kísérelték meg biztosítani. Az egyes helyőrségekben fennálló súlyos lakáshelyzet folytán a városok a kért lakásokat a szükségletnek megfelelő mérvben és minőségben nem tudták biztosítani a megjelölt időpontra. Rendelkezésünkre álló adat szerint 1950. évben a helyőrségek 60%-ában 100%-os, 30%-ában 60%-os, 10%-ában 40%-os mérvben sikerült lakásokat' biztosítani. A honvédség részére biztosított lakások odaítélése bizottságilag történt a szociális és szolgálati szempontok figyelembevételével. Kivételes esetben, ha sürgősség és magasabb érdek megkövetelte, a Hadtáp-szolgálatfőnökség utalt ki lakást. 
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A bizottsági javaslatot az állomásparancsnok (városparancsnok) hagyta jóvá, s azt a HM Síü. Fcsf. -ség 2. c. osztályához kellett felterjeszteni. Az odaítélésért elsősorban a bizottság, másodsorban az állomásparancsnok volt a felelős. A kiutalt lakásokat 8 napon belül el kellett foglalni. Később - 1954. évben - a néphadsereg kezelésében levő szolgálati lakások kiutalása a helyőrségparancsnok előzetes jóváhagyása (Budapesten a Lakásügyi Bizottság) után a Helyőrség Komendánsi Hivatal hatáskörébe került. Azok a tisztek és tiszthelyettesek, akik lakáshiány miatt családjuktól külön élni kényszerültek, ha legalább egy gyermek után családi pótlékot kaptak, a különélés tartamára legfeljebb azonban 1 évi időtartamra természetbeni élelmezésben részesültek. Igen magas volt ezeknek a száma. Nemcsak a nős, de a nőtlen tisztek elhelyezése sem volt megfelelően biztosítva. Előfordult egyes alakulatoknál, hogy a bevonult fiatal tisztek hetekig lakás nélkül voltak és az irodában, vagy a 
gyengélkedő szobában aludtak. Mások egészségtelen albérletben voltak összezsúfolva. A nőtlen tiszti szállások ugyancsak zsúfoltak voltak, hiányos berendezéssel és nagyfokú rendetlenséggel, általában fűtetlenek, piszkosak, mivel senki sem takarított. Ilyen körülmények a fiatal tisztek között olyan káros nézetet váltottak ki, hogy két út van, vagy "benősülni (gyakran osztályidegen családba), vagy inni és megpenészedni". A lakásellátás a felmerrülő szükséglettel nem tudott lépést tartani. Az igény nagyobb mértékben növekedett, mint a honvédség részére biztosított lakások száma. Egy 1954. évi adat szerint a honvédség részére épített lakások száma az egyes években a követ
kezőképpen alakult: 1950-ben épült 1 133 nős - nőtlen lakás 1951-ben épült 562 nős 5 34 nőtlen lakás 1952-ben épült 1591 nős 486 nőtlen lakás 1953-ban épült 848 nős - nőtlen lakás Összesen: 4134 nős 1020 nőtlen lakás Ezen felül mintegy 10 OOO lakást biztosítottak részben vásárlás, részben a helyi tanácsok útján. Ugyanekkor, tehát az 1954, évben még mintegy 5000 db lakáshiány állott fenn, s arra volt kilátás, hogy abban az évben ennek a mennyiségnek csak 41-42%-a lesz fedezhető. 1953 végén a lakásszükséglet biztosítására négy bizottságot alakítottak, amelyeknek feladata volt felderíteni annak lehetőségét, hogy az egyes helyőrségekben milyen módon lehet a lakáshiányt megszüntetni (vásárlás, műszaki megosztás, karbahelyezés stb.). A bizottságok mintegy 45 millió Ft értékű romlakás, lakásátalakítás és -leválasztás lehetőségét kutatták fel, amelyből 2090 nős és 2140 nőtlen tiszti lakást lehetett volna kialakítani. A megvalósításra azonban sem pénz, sem kapacitás nem állt rendelkezésre. A lakáshiány enyhítése érdekében az Elhelyezési Csoportfőnökség Budapesten 773, vidéken 1000 lakás kitelepítését javasolta a Minisztertanácsnak, azonban az nem járult hozzá. A néphadsereg részére megfelelő mennyiségű lakás biztosítását számos körülmény gátolta. 
Ezek: 1. Bár az Elhelyezési Csoportfőnökség nagymérvű lakásépítést tervezett, a beruházási építkezések vonalán a sorozatos csökkentések elsősorban a lakásépítkezések rovására történtek; pl. 1953-ban 240 millió Ft helyett 99 457 OOO Ft. 2. Az Építésügyi Minisztérium az eredetileg tervbe vett lakásépítkezéseket határidőre nem teljesítette. Ennek következtében a Minisztertanács a honvédség lakásépítési keretét 990-ről 742-re csökkentette le. 130 



3. A2 új kormányprogram után a tanácsok útján már nem lehetett lakást biztosítani. 
4. Komoly hátrányt jelentett a lakásvásárlások korlátozása, majd beszüntetése. 
:5. A2 átszervezések folytán a nem tényleges viszonyba helyezettek lakásai a néphadsereg szá

mára elvesztek. 
6. Egyre nagyobb nehézséget jelentett a romlakások helyreállítása, lakásleválasztások és -

megosztások terén a lehetőségek állandó csökkenése. 
7. Károsan befoly�olta a lakáshelyzetet az az MT határozat, amely megüresedés esetére a sze-

mélyi tulajdonú lakások visszaadását rendelte el. 
A miniszteri értékelések számos esetben elmarasztalták a parancsnokokat és a Hadtápszolgá

lat Elhelyezési Csoportfőnökséget, hogy nem törődnek eléggé a tisztek, tiszthelyettesek lakáshely
zetének megoldásával. Jóllehet terhelhetők mulasztással bizonyos mértékben, kétségtelen azon
ban, hogy az ellátást gátló fő okokat hatáskörükben semmilyen erőfeszítéssel sem tudhatták elhárí
tani. 

A lakáshiány miatt külön élni kényszerülő tisztek és tiszthelyettesek életkörülményeiben 
fennálló súlyos helyzet egytészt károsan befolyásolta ezek hangulatát a szolgálat ellátásában, más
részt számos esetben sajnálatos családi bonyodalmakat vont maga után. 

b) Üdültetés, napközi otthonok, bölcs6dék 

Az üdülés a ht. állományú tisztek és tiszthelyettesek részére nemcsak nyaralást, hanem testi
szellemi pihenést és a szervezet regenerációját, a nem ht. állományúak részére a jól végzett munka, 
a kiemelkedő teljesítmények elismeréseképpen jutalmazást, a betegek részére pedig gyógyulást 
jelent. 

Az üdülés, a pihenés minden dolgozó részére elengedhetetlen, mert a további feladatok 
megoldása, elvégzése csak úgy biztosítható, ha a dolgozó szervezete megfelelő energiával rendelke
zik. Ezt a célt szolgálták a honvédség üdülői, gyógyházai és napközi otthonai. 

A honvédüdülők igénybevételére jogosult volt minden ht. állományú tiszt, tiszthelyettes és 
igényjogosult családtagja. 

Nem ht. állományú honvédegyének csak jutalomként, vagy a honvédkórházak utókezelési 
javaslata alapján voltak beutalhatók üdülőbe. 

A honvédségnél szolgálatot teljesítő polgári alkalmazottak nem voltak jogosultak üdülésre, 
mivel részükre ezt a lehetőséget a SZOT biztosította. 

Az üdülés időtartama 21  nap volt. A honvédkórházak orvosi javaslata alapján beutaltak is csak 
21  napig részesülhettek gyógyüdülésben. Ha orvosi felülvizsgálat azt szükségesnek tartotta, úgy 
további 2 1  napot engedélyeztek. 

A térítés díjtáblázatban a jövedelem arányában volt megállapítva, gyermek után az életkortól 
függően. A honvédkórházak által utókezelésre beutaltak, valamint a sorlegénységből üdülésre be
utaltak térítésmentesek voltak. 

Az alakulatok részére biztosított üdülési férőhelyekre a beutalandókat a parancsnok, politikai 
tiszt és a személyügyi tiszt véleménye alapján jelölték ki. A parancsnokságok az üdülésre kijelöltek 
névsorát az üdülési turnusok előtt 4 héttel a Hadtápszolgálat Főnökség Egészségügyi Csoportfő
nöksége 4/b. osztályának küldték meg. Az osztály a javaslatba hozottak elhelyezési beosztását 14 
nappal a turnus kezdete előtt megküldte az illetékes parancsnokságnak. 

1951-ben jött létre az első csereüdültetési akció a Csehszlovák Népköztársaság tisztjei és a 
Magyar Néphadsereg tisztjei között. A csereüdültetés mindkét részről 100-100 főre terjedt ki. 
Hasonló megállapodás történt a Bolgár Néphadsereggel. 
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A törekvés arra irányult, hogy az üdülőket szórakozóhelyből fokozatosan gyógyhelyekké alakítsák át. Ez Balatonkenesén és Hévízen valósult meg az 1951-52. kiképzési évben. Ezeknél már orvosi rész�egek működtek. Ugyanezen időben új üdülési szabályzat került kidolgozásra, amely révén az üdülők munkáját átszervezték és a beutalások elbírálására üdültetési bizottságokat hoztak létre. Hiányosság volt, hogy az üdülőkbe való beutalás decentralizálása csak részben sikerült, az üdülési bizottságok formálisan működtek. Hiányosság volt továbbá, hogy az üdülőket nem az egészségi állapotuknak megfelelő helyre utalták be. A beutalás is sokszor nehézkesen és igen sokszor szervezetlenül történt. Az üdülők férőhely-kihasználása pl. 1952-53. évben nyári időszakban 98%-os, téli időszakban 61,8%-os volt. Gyermeküdülő működött Gencsapátiban óvodáskorú gyermekek nyári üdültetésére és úttörőtábor Balatonlellén -14 éves korú gyermekek részére. (Pihentetés és sportfoglalkozások) 1953-ban újabb úttörőtábor létesült Balatonföldváron. Az első honvédségi óvoda 1949-ben létesült Budapesten a Sallai Imre utcában. Ezt követte 1950-ben a Gombocz Zoltán utcában egy volt villalakásból átalakított óvoda, ahol 5 csoportot lehetett elhelyezni. 1952-ben a Gellérthegyen a .Kilián", a Balaton utcában a ,,Makarenkó" óvoda kezdte meg működését. A következő években mind Budapesten, mind a vidéki helyőrségekben még számos napközi otthon létesült, amelyek állandóan 100%-os kihasználással működtek. 
V. Honvédségi szociális juttatások A néphadsereg tagjai: honvédek, sor- és tsz. tiszthelyettesek, ht. tisztek, tábornokok és polgári alkalmazottak a következő szociális juttatásokra voltak igényjogosultak: Honvédek és sortiszthelyettesek részére 

1 .  Utazási kedvezmény szabadságos levéllel történő uatazásnál 66%-os. 
2. Egyéb kedvezmény: a) Egy évig az újonnan bevonuló honvédek havonta 2 alkalommal 60 filléres bélyeget kaptak. b) Ingyenes gyógyszerellátás és gyógykezelés. c) Havonta egy alkalommal szappanellátás. d) Negyedévenként borotvaszappan-ellátás. Tsz. tiszthelyettesek, ht. tisztek, tábornokok részére: 
1. Élelmezési kedvezmény a) Tiszti étkezdében kiszolgáltatott étkezés után a honvédség 1,20 Ft-ot térített. b) Táborozás és gyakorlatok alatt térítés nélküli, természetbeni étkezés norma szerint. c) Tanfolyamokra, iskolára vezényeltek beosztási illetményük: arányában kedvezményben részesültek. d) Táborozás alkalmával levitt családtagok részére norma szerinti étkezés térítés ellenében. 
2. Egészségügyi kedvezmény a) Honvédüdülőkbe beutalt tsz. tiszthelyettesek és ht. tisztek, valamint családtagjaik a honvédséget terhelő 42,- Ft-os önköltség helyett - illetményüktől függően - 8-14,- Ft-ig térítenek. b) Ugyanezek a részükre kiadott gyógyszerek gyógyszertári árának 15%-át térítik, a különbözet a honvédséget terheli. c) Napközi otthonba és bölcsődébe naponta bejáró gyermekek után a szülők illetményüktől függően havi 35-180,- Ft-ig térítenek. 132 



d} Bölcsődében bentlakó gyermekek után a szülők illetményétől függően napi 2,50-8, - Ft-ig térítenek. 
3. Utazási kedvezmény a) Szabadságoslevéllel történő utazásnál 66%-os kedvezmény. b) Családtagok részére évente egy alkalommal 50%-os vasúti kedvezmény. c) Családtag megbetegedése esetén, ha kórházi ápolásra szorul - és a helyőrségben kórház nincs - az oda-vissza történő utazást ( a kísérőjét is) a honvédség fizeti. ' 
4. Ruházati kedvezmény a) Norma szerinti ruházati ellátás. b) Évente két alkalommal térítés ellenében 25,- Ft-os talpbőr-juttatás. 5. Suzbadságolási kedvezmény Beosztástól és szolgálati időtől függően 23-32 napig terjed. 
6. Egyéb kedvezmények a) A Szovjetunióban tanulmányokat folytatók idehaza maradó hozzátartozóik részére a beosztási illetmény a gyermekek létszámától függően 70-100%-os törzs fizetés 100%. b) Rendes nyári szabadság esetén a haza- és visszautazás költségtérítése 100%-ban, egyéb szabadság esetén nősöknek csak a visszautazás költségét fizeti a honvédség. e) Külön élő tsz. tiszthelyettesek és ht. tisztek különélési díjban részesülnek. d) Tsz. tiszthelyettesek és ht. tisztek nősülésének esetén 800,- Ft egyszeri házassági segélyben részesülnek. e) A fentiek gyermekeik úttörőtáborba való utazása esetén napi 4,- Ft-ot fizetnek. f) Gyermeküdülőben térítés a fizetéstől függően egy gyermek után 35-120, - Ft, két gyermek után 50-180, - Ft, három gyermek után téríteni nem kell. 
Polgári alkalmazottak részére: 

1 .  Élelmezési kedvezmény a) Étkezdében kiszolgáltatott étkezés után a honvédség 1,20 Ft-ot térít. b) Táborozás és gyakorlatok alatt térítés nélküli norma szerinti étkezés. 2. Üdültetési kedvezmény A HM-ben szolgálatot teljesítő polgári alkalmazottak 42,- Ft-os üdülési költség helyett egysé-gesen 14, - Ft-ot térítenek. 
3. Ruháuzti kedvezmény Hivatalsegédek, liftesek, gépkocsivezetők norma szerinti ruhaellátásban részesülnek. 4. Egyéb kedvezmények Házasság esetén 500,- Ft házassági segély. 
Összességében: A Magyar Néphadsereg személyi állománya szolgálati, élet- és munkakörülményei javítása érdekében a hadtápszolgálatot vezető és végrehajtó szervei - hatáskörükbe tartozó területeken - e rendkívül nehéz politikai és gazdasági helyzetben ( több élelmezési cikkre kiterjedő jegyrendszer megléte stb.) is hatékony munkát végeztek. Végeredményben a tudományos igény-133 



nyel elvégzett történelmi feldolgozások azt bizonyítják, hogy az elemzett időszakban - a tapasztalt helytelen szemlélet, rossz központi intézkedések és a gyakorlati tevékenység sok-sok fogyatékossága ellenére - a hadtápszolgálat vezetése, a kiemelt jelentőséggel bíró központi és területii raktárak vezető, végrehajtó szervei, valamint a csapathadtáp tagozatban tevékenykedő tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak és nem utolsó sorban a szak-sorállomány szinte két műszakot kitevő munkaráfordítással képesek voltak ellátási-szolgáltatási feladataiknak eleget tenni. A2 összefoglaló tanulmány összeállítása mintegy 90 féle irodalomjegyzék adataira támaszkodik, amelyek HM, Htpszf.-i, Hbs. cst.-i, Eü. csf.-i, Pü. csf.-i és élm. o., ruh. o. vonatkozó utasításokat, rendelkezéseket tartalmaznak. A részletes irodalomjegyzék a folyóirat szerkesztőségében megtekintető. 
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