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A világméretekben lejátszódó tudományos technikai forradalom hadügyre 
gyakorolt hatása a fegyveres erők fegyverzetében, haditechnikai eszközeiben, 
szervezetében, a hadművészet elveiben, az állomány szociális, kommunális el
látottságában, a katonák életkörülményeiben egyaránt ugrásszerű fejlődést ered
ményezett. Ez a fejlődés hűen tükröződik a Magyar Néphadseregben is. 

A szocializmus építésében sikerek, a népgazdaság fokozódó lehetőségei, 

pártunk és kormányunk szüntelen gondoskodása, dolgozó népünk áldozatos 
munkája nyomán néphadseregünk és annak hadtápszolgálata rendelkezett és 
rendelkezik mindazon javakkal, amelyek előfeltételét képezték és képezik 
a színvonalában növekvő tendenciát mutató szolgálati-, élet- és munkakörül
mények érezhető javulásának. 

Hadtápbiztosítási rendszerünk - a Varsói Szerződés többi hadseregéhez 
hasonlóan - megszilárdult, az extenzív fejlesztés után kezdetét vette, előtérbe 

került és egyre inkább előtérbe kerül a korszerűsítés minőségi oldala, azaz a 
kiépült rendszer, szervezetek, illetve az életkörülmények minőségi jellemzőinek 
fejlesztése. 

Fejlődésünk nem spontán jelenségek alapján végbemenő folyamat. Moz
gató rugói a tudományosan megalapozott közgazdasági és más összefüggések. 

A hadtápszolgálat minőségi fejlesztésének gazdasági, szervezeti és felké
szítési oldalai vannak, amelyek az egész személyi állomány anyagi, egészség
ügyi, szociális szükségleteinek mind magasabb színvonalon történő kielégítésé
ben, az ellátást, kiszolgálást, biztosítást végző szervezetek és azok technikai 
eszközei minőségi jellemzőinek folyamatos javításában, illetve béke és háborus 
feladataikra történő felkészítésük színvonalának növelésében realizálódnak. 

A Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának minőségi fejlesztését alap
vetően a nemzetközi helyzet várható alakulásából adódó hadműveleti követel
mények, a népgazdaság fejlődéséből adódó gazdasági lehetőségek, valamint a 
társadalmi előrehaladás követelményeiből adódó objektív és szubjektív igények 
határozzák meg. 

Mint minden szocialista típusú hadseregnek, a Magyar Néphadseregnek 
is alapvető rendeltetése a szocialista haza védelme. E magasztos feladat telje
sítése állandó harckészültséget igényel, készen kell lenni minden pillanatban 
az agresszió elhárítására. Ez a követelmény a hadtápszolgálat olyan irányú 
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fejlesztését igényli, hogy mind háborúban, mind békében képes legyen a csa
patok tevékenységeinek mindenoldalú hadtápbiztosítására. 

A hadtápszolgálat háborús felkészítését annak figyelembevételével kell vé
gezni, hogy a tömegpusztító fegyverekkel vívott harctevékenységek bonyolult 
viszonyok közötti hadtápbiztosítása maradéktalanul teljesíthető legyen. A had
tápszolgálat szervezeteit, anyagi-technikai eszközeit ennek szem előtt tartásával 
fejlesztjük. 

A háborús követelményeket kielégítő fejlesztési feladatok mellett, a ren
delkezésre álló lehetőségek jelentős hányadát a hadtápszolgálat azon területeire 
koncentráljuk, amelyek a katonák életkörülményeinek folyamatos javítását szol
gálják. 

Ennek megfelelően a személyi állomány élelmezési ellátásában elért szín
vonalat megszilárdítva továbbra is napirenden tartjuk az élelmiszerfogyasztás, 
kedvező irányú szerkezeti változtntását, a tápanyag felhasználás optimumának kö
zelítését, arányosan az I főre jutó nemzeti jövedelem emelkedésével. Abból ki
indulva, hogy az élelmezési ellátás szerkezeti összetételét a személyi állomány 
fiziológiai fejlődése és a nehéz fizikai igénybevétel szempontjából fontos állati 
fehérje igény határozza meg, növelni tervezZÜk a biológiailag értékesebb hús„ 
és más állati eredetű élelmiszerek, főként a t::j és tejtermékek, továbbá a friss 
zöldség és gyümölcsfélék fogyasztását, számolva más élelmiszerek (pl. hüvelye
sek) fogyasztásának egyidejű csökkenésével. Ennek megvalósítását úgy ütemez
zük, hogy a fenti élelmiszerekből ötévenként mintegy rn-15°/o-kal emelkedjen a 
fogyasztás. Allati eredetű fehérjéből a jelenlegi napi 50-52 gramm-mai szemben 
65 grammra tervezzük növelni a fogyasztást. 

Az élelmezési ellátás színvonalának folyamatos javításával párhuzamosan 
folytatjuk a csapatkonyhák és étkezdék berendezéseinek, felszereléseinek, to
vábbá a tábori élelmezési felszerelések, konyhák, étkezdék, sütödék stb. kor
szerűsítését is. 

A személyi állomány ellátása színvonalának másik jelentős fokmérője a 
ruházat minősége, formája, kulturáltsága. A jelenlegi színvonal megszilárdításá
val, az igénybevételi követelmények és gyártási lehetőségek összhangjának szem 
előtt tartásával tovább fejlesztjük egyenruházatunk cikkeit. Korszerű alapanya
gok felhasználásával és új kikészítési eljárások bevezetésével javítjuk a ruházati 
cikkek minőségét. Lényegesen előbbre tervezünk lépni a tábori pihentetéshez 
szükséges eszközök kialakításában és teljes mértékben meg akarjuk oldani a sze
mélyi állomány csapadék elleni védelmét. Tovább folytatjuk a kutatásokat a 
hőhatás elleni védelem megoldására. a réteges öltözet továbbfejlesztésére. a láb
beli vízhatlanságának növelésére, valamint az egyenruházat fiziológiai és esz
tétikai tulajdonságainak javítására. A fejlesztés. hatékonyságának növelése érde
kében tudományos együttműködést kezdeményezünk a baráti hadseregek szolgá
lataival. 

A hadiruházat fejlesztésénél a katonai tömegöltöztetés elvi és módszertani 
kérdéseiből kiindulva kutatjuk a tartósságot, könnyen kezelhetőségét. mentesít
hetőséget, esztétikai képet javító és a súlyt csökkentő szintetikus szálfelhasználás 
lehetőségeit. Fokozzuk a lángmentesítéssel kapcsolatos kutatómunkát. 

Tovább folytatjuk a katonák elhelyezési körülményeinek javítását. elsősor
ban a körletek komfortjának növelésével. Általánossá kívánjuk tenni a meleg
vizes mosdókat, illetve a beépített szekrényekkel ellátott hálókörleteket. Korsze-
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rűsítjük az ifjúsági és társadalmi klubokat, a konyha-étterem komplexumokat 
és a személyi állomány kiképzéséhez szükséges tantermeket. Az objektumok és 
laktanyák fűtése terén általánossá tesszük a központi, iletve olajkályha fűtést. 
Tovább javítjuk a hivatásos állomány lakásellátottságát, a lakások minőségi 
színvonalának emelését. 

Az egészségügyi ellátás fokozatos javítása celjából a csapatgyengélkedőket 
korszerű gyógyászati berendezésekkel, rövidhullámú készülékekkel, gyorsfordu
latú fogászati berendezésekkel látjuk el. Törekvéseink arra irányulnak, hogy 
kiterjesszük az ország valamennyi tájegységére a kórház-rendelőintézeti egysé
get, biztosítva a területi kórházi ellátás lehetőségeit, csökkentve a Budapestre 
centralizált kórházi ellátást. Fokozni kívánjuk a hivatásos állomány és igény
jogosult hozzátartozóik szakosított szakorvosi ellátásának színvonalát. 

A hivatásos állomány és családtagjaik rendszeres pihentetése érdekében 
tovább bővül az üdülőhálózat, szélesítjük a csere üdültetésben részt vevőket 
és lényegesen javítjuk üdülőink komfortját. 

A hadtáp szervezetek optimalitását - alapvetően intenzív módszereket al
kalmazva, a honvédelem egyre szélesedő társadalmi-gazdasági bázisára támasz
kodva, a meglevő szervezetek kiegészítésével, a hadtáp anyagi-technikai eszközök 
minőségi fejlesztésével és mennyiségi növelésével, békében a népgazdaság irá
nyítási rendszeréhez jobban igazodó szervezeti formák kialakításával és beve
zetésével, a területi ellátás feltételeinek megteremtéséhez igazodva kívánjuk 
elérni. 

A hadtápszolgálat személyi állománya, a megnöve~edett feladatok magas 
színvonalon való teljesítését csak magas szintű képzettséggel képes megoldani. 
Ebből kiindulva átfogóan, a képzés teljes szféráját felölelően kerül végrehajtásra 
a követelményrendszer pontosítása, feltárva a: kapcsolódó képzési formákban a 
tartalmi összhangot, a képzési folyamatot biztosító átmeneteket és kapcsolatokat. 
Ennek alapján olyan tervek kialakítása várható, amelyek meghatározzák a ne
velés egységes tartalmi követelményeit, céltudatosan befolyásolják a kiképzőket 
és kiképzendóket a tervezett beosztásokhoz szükséges képességek kialakítására, 
az integrált szemlélet és a szükséges ismeretanyag elsajátítására, végül biztosít
ják a képzés nevelésközpontosságát és a teljesítményképes tudás megszerzését. 

Fenti célkitűzéseink - amelyek megvalósítása az előttünk álló fejlesztési 
időszakok - ötéves tervek - során realizálódik - a jövő hadtápszolgálatának 
főbb területeiről adnak képet abból a célból, hogy a jubileumi megemlékezések 
során, a hadtápszolgálat megalakulásáról és fejlődésének kezdeti szakaszától 
napjainkig megtett útjáról szerzett tapasztalatok felelevenítésével, párhuzamot 
vonjunk a múlt, jelen és jövő között. Ahhoz, hogy eljutottunk a jelenlegi szintre, 
és elérjük a fenti célkitűzéseinket, az tette és teszi továbbra is lehetővé, hogy 
pártunk és kormányunk szakadatlanul gondoskodik a szocializmus építéséhez 
elengedhetetlenül szükséges béke feltételeit biztosító néphadseregünkről. 
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