
A Mag;ar Néphadsereggel fennálló kapcsolatok 

- Az MN illetékes műszaki egysége - egyedi megállapodás alapján - részt vett a Fiatalkorúak 
Börtöne és Fogháza őrzésvédelmi rendszerének tervezésében és kivitelezésében. 

- Gazdaságossági megfontolásokból évenkénti megállapodás alapján - a fogvatartottak ruhá
zati ellátásához az MN-től rendszeresen átveszünk használt ruházati és egyéb felszerelési terméke
ket. Esetenként élelmiszer és élelmezésfelszerelési anyagok átvételére is sor került. 

Munkásőrsiggel fennálló kapcsolatok 

- A személyi állomány lőkiképzésében lőterek biztosításával jelentős segítséget nyújt a Mun
kásőrség Országos Parancsnoksága. Terveink között szerepel a Büntetésvégrehajtás lőtereinek 
korszerűsítése, melynek megvalósításánál a MÓR műszaki apparátusát kívánjuk igénybe venni. 

- A büntetésvégrehajtás női állománya részére rendszeresítésre kerülő hadiruházati termékek 
beszerzésében jelentős segítséget nyújtott a MÓR. 

Az eddigi eredminyek nagyra értékelése mellett a VII. ötéres teroidőszakban a következő területeken 

kfránjuk bővíteni az együttmúködisi lehetősigeket: 
- számítástechnikai rendszerek és softwerek nagyobb igénybevétele; 
- tárolás-raktározás; 
- a BM híradástechnikai javító kapacitásainak fokozottabb igénybevétele; 
- az anyagi-technikai ellátás területén a szélesebb körű egységesítés és szabványosítás megva-

lósítása; 
- a hírközlés tekintetében a Magyar Posta és a vállalatok felé a fegyveres testületi érdekek 

együttes képviselete; 
- a műszaki fejlesztésekben való aktívabb részvétel; 
- a szabályozási területen szorosabb együttműködés. 
Köszönöm a figyelmet. 

5. Nagy Isti·án munkásőr ezredes 
Munkásőrsig Országos Parancsnokság 

Elhef;ezési is Utesítminyfenntartási Osztály vezetője 

Az értekezlet lehetőséget biztosít arra, hogy a fegyveres erők és testületek kölcsönösen tájé
koztassák egymást a befejező középtávú tervben elvégzett munkájukról, ismertessék az elképzelé
seiket a következő ötéves tervben sorra kerülő hadtáp és anyagi-technikai fejlesztéseikről, értékel
jék az elmúlt időszak együttműködésének tapasztalatait, tervezzék annak fejlesztését, közreadják 
mindazokat a hasznos ismereteket, amelyeket a társ fegyveres erők és testületek hasznosíthatnak. 

Magam is erre vállalkozom, amikor vázlatosan tájékoztatom a jelenlevőket a Munkásőrség 
anyagi-technikai fejlesztésének eredményeiről és elképzeléseiről. 

A Munkásőrség anyagi-technikai-pénzügyi ellátása az elmúlt időszakban, hasonlóan a társ 
fegyveres erők és testületek ellátásához, nagyobbrészt a szinten tartásra, egyes kiemelt területeken a 
fejlesztésre is adott lehetőséget. A munkásőr személyi ellátásának magasabb színvonalon történő 
kielégítésének és az egységek, alegységek ellátásának javítását terveztük. Eredményként elértük, 
hogy a munkásőrök ellátásában számottevő fejlődést biztosítottunk, mely megnyilvánult egyes 
fegyverzeti anyagok és eszközök korszerűbb és a rendeltetési feladatokhoz jobban kapcsolódó ellá
tásban, a különböző felszerelési tárgyak kiegészítésében, a ruházati ellátás javításában, az alegysé
gek és egységek anyagi-technikai ellátásában. 

A gépjármú-technika fejlesztéseként rendszerbe vettünk a célszerűségnek jobban megfelelő, 
árfekvés tekintetében kedvezőbb eszközöket. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ez a 
biztonságos utánpótlás mellett - hadd említsem meg, hogy ezek szovjet gyártmányú gépjárművek 
- a gazdaságos működtetéssel együtt hatékonyabb felhasználást biztosít. 
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Elvégeztük a Munkásőrség vagyonának megállapítását, és erre alapozva az ellátás néhány terű· 
!etén módosításokat, kiigazít:'tsokat tervenünk. A végrehajtásban azonban az ismert gazdasági 
nehézségek nem tették lehetővé kitűzött célJaink elérését. Ez legszemhetúnöbhen az elhelyezés 
színvonalbeli különbségeiben látszik. 

Mivel ez a terület jelentős forrásfelhasználással járt, nyilvánvaló, hogy az éves előirányzatok 
szintentartása vagy esetenkénti csökkentése az elhelyezés körében okozott jelentékeny módosu· 
lást. Ha meggondoliuk, hogy az építőipari árak milyen ütemben emelkedtek, úgy azt is mondhat· 
nánk, hogy természetes az elhelyezési színvonalnak a tervezttthez történő viszonylagos elmara· 
<lása. Mindezek ellenére sikerült néhány alapvető igényt kielégíteni. Létrehoztuk a munkásőrök 
kiképző és üdülő bázisát, javítottuk néhány alegység és egység, középfokú és felsőszintű parancs· 
nokság elhelyezését. 

A kiképző munka jobb ellátása érdekében lőtereinken megkezdtük a kiképző bázisok létreho· 
zását, melynek hasznosítása már most a kezdetben is viszonylag széles körű, mert a lőterernket 
használó társ fegyveres erők és testületek nyilvánvalóan az ott levő épületeinket is igénybe veszik. 

A lőterek folyamatos korszerűsítése állandó feladataink közé tartozik, és e munkában az 
együttműködésnek jó példái vannak. A munkásőrségi lőtereken számottevő a társ fegyveres erők 
és testületek lőgyakorlata, ezért úgy érezzük, hogy az együttműködésen túl a ÍCJlesztés tekintetében 
is kell vállalkoznunk az új, a korszerű keresésére. Nem tartjuk kielégítőnek elektromos lőtcrernk 
működtetéséhez a technika, berendezések meghajtó energiájának mennyiségi felvételét, és munka· 
védelmi színvonalát. 

foglalkozunk - egyelőre elméleti módon - törpe· vagy mikrofeszültség alkalmazásának lehe· 
tőségével, a jelző berendezé5ek egyszerűsítésével. A ruházati ellátásban foglalkozunk a harci öltö· 
zet anyagának, fazonjának fejlesztéslvel, természetesen a már sokszor megemlített kooperáción 
belül. 

Törekszünk a szállítási tevékenységben a feltételek javítására, az élelmezésben az igényeket 
kielégítő ellátásra. A VII. ötéves tervben szándékunkban van folytatni az anyagi-technikai és pénz· 
ügyi ellátás szintentartását, a munkásőrök és munkásőr erők felszerelésének javítását, az elhelyezési 
színvonalkülönbségek megszüntetését, a kiképző bázisok feilesztését, a lőterek korszerűsítését. 
Mindezeket oly mértékben, hogy előreláthatóan a forrás-fedezet a legalacsonyabb szinten valósul 
meg. Ezeket hozzátervezzük, ahogy a helyzet erre lehetőséget ad. 

Úgy gondolom, mindannyiunknak még nagyobb szüksége lesz az együttműködés eredmé· 
nyeinek felhasználására, mely az elmúlt évek során megítélésem szerint figyelemre méltó ütemben 
növekedett. Az ellátás különböző szféráiban megjelenő együttműködésünk - ez alkalommal csak 
az ellátás-gazdálkodás és a hadtáp területére korlátozva -, tiszteletre méltó tapasztalatokat adott. 
Nem kívánom felsorolni mindezeket a területeket, csupán egy·egy fontos részterületet jelölnék 
meg. A Munkásőrségnél igen fontos részterület a hírad.istechmka területe, kiépítettnek tekinthet· 
jük a Magyar Néphadsereggel és a Belügyminisztériummal, a megyei fókapitányságokkal, a határőr 
szervekkel a vezetékes híradás, a polgári védelmi szervekkel a vezeték nélküli, azaz a rádió híradást. 
Most van felújítás alatt az egyes országos hálózatokba tartozó átjátszó rendszer közös HM, BM és 
munkásőrségi fejlesztésének a megvalósítása. Ide sorolhatnám a híradástechnikai anyagok és esz· 
közök kölcsönös javítását. 

A gépjárművek tekintetében a karbantartási munkák különösen nálunk a megyében fontosak. 
A ruházati anyagok gyártásában a cserék itt már említésre kerültek, hogy legutóbb egy jelentős 
körét tudtuk végrehajtani a BV Országos Parancsnokságával. Az épületek, építmények átrendezé· 
sében folyamatos a többoldalú együttműködés. Nagyobb részt a HM· és a BM·szervekkel, végez· 
zük ezt, de más tekintetben is igaz az, mint ahogy már megemlítésre is került. Ezt a tevékenységet a 
napi munkánkban állandó jelleggel folytatjuk. 

A lakásellátás biztosításának összehangolása igen lényeges számunkra. A Belügyminisztérium 
vállalja, hogy a Iővárosi Tanácsnál a mi igényeinket is érvényesíti. Valószínűleg meg fogjuk találni 
a lehetőségét annak, hogy a lakáscllátásban továbbra is tudjunk együttműködni. 
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A gyakorlati tapasztalatok cseréjében, a szakkérdésekben jelentős eredménrcket mondhatunk 
magunkénak, legalábbis azokon a területeken, amelrekre közvetlen rálátási lehetőségünk v:rn. 
Ugyanez vonatkozik a szakmai továbbképzésekre. �agron szívesen vesszük, amikor a H;\f-, BM
szervek, a nagyobb létszámú szakmai továbbképzésekre bennünket is meghívnak. 

Általában részt is szoktunk venni ezeken. hiszen kisebb létszámmal ilyen jellegű széles körű 
oktatást kevésbé lehetséges végezni. 

A kutatási eredmények egymá�sal történő ismertetését is ide lehet sorolni, hiszen ebben i, 
vannak jelentős eredményeink. A különböző rendezvények lehetőségének a biztosítás.1 1s ide tar
tozik, a napi életben erre számtalan példa van. Tovább is lehet sorolni azzal, hogy különösen Jelen
tősnek tartjuk a területi szerveink együttműködésének hatékony fejlődését, fejlesztését. Megítélé
sem szerint az elmúlt időszakhoz képest, ebben a legnagyobb mértékben előre léptünk. 

Az operatív munkánk mellett azonban nem használjuk ki eléggé a perspektivikus lehetősége
ket. A fejlesztésekben történő további cm•üttműködés jelentős tartalékokat rejt magában. Egy-egy 
témában az is előfordul, hogy befejezett tényként kapjuk a tájékoztatást, helyenként és esetenként 
n érdemben történő együttműködés is csorbát szenved. 

Az egészségügyi ellátásban kölcsönösség tapasztalható, de például teljes egészében mi végez
zük a Vám- és Pénzügyőrség egészségügyi biztosítását. az üdülőkben hasonlóképpen kölcsönös
nek tekinthetjük az együttműködést, bár az utóbbi időben az MN-, BM-szervek talán csökkenő 
mértékű segítségnyújtásban részesítenek bennünket. 

Javaslom az együttműködés továbbfejlesztését az energiagazdálkodás terén. Az a vélemé
nyem, hogy a munkavédelem területét is át kellene tekinteni, valamint - főképpen azoknál a szer
veknél, ahol sok lőtér van és kiképzési munkájuk terephez kötött - a környezetvédelemben is haté
konyabban kellene együttműködni az eddigieknél. 

6. Dr. Pttdk G;ör!!J mémiik ezredes 
HM Ftf!)terztli és Te(hnikai fó(Soportfónök-hel;etter 

Engedjék meg, hogy átadjam Önöknek Kiss Sándor mk. altábornagy elvtárs az MN fegyver
zeti és technikai főcsoportfőnökének üdvözletét és jókívánságait. 

Elfoglaltsága miatt engem bízott meg azzal a megtisztelő feladattal, hogy képviseljem az érte
kezleten. 

Elsősorban arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy előző értekezletünk óta jelentős válto
zás következett be a Magyar Néphadsereg anyagi-technikai biztosítást végző szervezeteinél. 1984. 
január 1-gyel megalakult az MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség az MNVK Hadi
technikai Fejlesztési Csoportfőnökség, az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség, az MN Páncélos- és 
Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség, valamint az MN Műszaki Főnökség technikai osztályának 
és az MN Vegyivédelmi Főnökség technikai osztályának összevonásával. 

A katonai felső vezetés az MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség felé követelmé
nyül szabta, hogy az érintett szolgálatok egymástól eltérő anyagi-technikai biztosítási rendszerének 
egységesítésével, a párhuzamosságok felszámolásával, korszerű módszerek alkalmazásával javítsa a 
csapatok ellátását, növelje a gazdálkodás hatékonyságát és a technikai biztosítás színvonalát. 

Ennek érdekében az MN fegyverzeti és technikai főcsoportfőnök a nem integrált fegyverzeti 
és technikai ágazatokra is kiterjedően (híradó, repülő, felderítő, REV A) MN szinten irányítja az 
anyagi-technikai biztosítással összefüggő alapvető feladatokat, a műszaki fejlesztést, a kódbiztosí
tást, a számítógépen alapuló gazdálkodási rendszerek építését, működtetését, a katonai átvételt és 
koordinálja a háborús felkészítéssel, az ellátással, a nyilvántartással a technikai biztosítással kapcso
latos tevékenységeket. 

A VI. ötéves tervidőszakban a fegyverzeti és technikai ágazatok - a nehéz gazdálkodási körül· 
mények mellett is - végrehajtották a néphadsereg fejlesztéséből és fenntartásából rájuk háruló fel-
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