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Az MN személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javít3.sa, a szociális ellátás komplex rendjében kiemelkedő jelentőségű kérdés az emberekről
való fokozott gondoskodás. Pártunk szociálpolitikája e célból a Magyar Néphadsereg területén is fokozott követelményeket ír elő.
E komplex tevékenység egyik jelentős területe az üdültetés és pihentetés
rendszerének folyamatos fejlesztése, bővítése, a lehetőségek célszerű és igazságos elosztása. A honi légvédelmi csapatoknál e témában folyó munkáról, a lehetőségekkel való jobb törődés aktuális kérdéseiről és céljainkról az alábbiakban
számolunk be.

Üdültetés és pihentetés szervezése a korábbi években
A honi légvédelmi csapatok üdültetése évek óta az MN Szociális és Kommunális Igazgatóság által biztosított központi üdülőkben, továbbá a saját hatáskörben létrehozott csapatpihenőhelyek felhasználásával történik. A fennálló
és érvényben levő utasítások alapján működő üdültetési bizottságok az elmúlt
években gondos munkával végezték az üdültetés szervezését, a keret elosztás, beutaló elosztás és nyilvántartás nem mindig népszerű munkáját. Az üdültetési bizottságokban általában az egészségügyi szolgálat, a politikai és pártszervek, továbbá személyügyi szervek képviselői tevékenykedtek. Esetenként az egyszemélyi parancsnokok a végleges döntés jogát maguknak tartották fenn az üdülői beutalók elosztásában.
Az üdültetési bizottságok alapos és lelkiismeretes működése ellenére is az
utóbbi években emelkedett a panaszok, észrevételezések száma A bizottságok
ugyanis nem rendelkeztek átfogó ellenőrzési hatáskörrel, ügyeskedések, esetenként baráti kapcsolatok révén egyesek túl gyakran jutottak üdülőbe, míg mások
15-20 éves szolgálati idejük alatt még nem pihentek üdülőben.
E tapasztalatok birtokában tűzte napirendjére a i..eregtest párt VB a kérdés
komplex elemzését, értékelését, és hozott olyan határozatot, hogy az üdültetés
tervszerűbben, a létszámarányok figyelembevételével, igazságosabb keret elosztás
alapján kerüljön megszervezésre.
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Üdültetés, pihentetés napjainkban

A párt VB ajánlására a seregtestparancsnok elvtárs seregtest üdültetési
nevezett ki tanácsadó szervként a seregtest-parancsnokság vezető
állományából.
A Főbizottság munkájában résztvesz a seregtest pártbizottságának titkára
és a seregtest szakszervezeti tanácsának titkára.
A Főbizottság javaslatot dolgozott ki az év elején a seregtestparancsnok
elvtárs számára az ezévi keretek elrendelt keretgazdánkénti elosztására és az
üdültetés ilymódon való megszervezésére.
A parancsnok elvtárs a Főbizottság javaslatát elfogadva jóváhagyta a keretelosztási tervet, s kiadta intézkedését az üdültetés, pihentetés megszervezésére.
Az üdültetési keretszám - évente a főidényben - adott, 470-490 körüli.
A csapatpihenők évi kapacitása meghatározott, jelenleg 300 beutalt. Az üdülni,
pihenni vágyó igényjogosultak száma viszont meghaladja a 6000 főt. Melyek
lehettek tehát a legfontosabb irányelvek az üdültetés, pihentetés szervezésében
ilyen körülmények között?
- A létszámarányoknak megfelelőbb, igazságos keretelosztás, az arányosság elve alapján;
- a csapatpihenők főturnusokban „üdülői" kategóriaként kezelése;
- a sokgyermekes családok előnyben részesítése az elosztásnál;
- fokozott figyelem a távoli, kis helyőrségekből jelentkező jogos igények
kielégítésére;
- a föld alatti harcálláspontok és objektumok személyi állománya leterheltségének figyelembevétele;
- parancsnoki és szociális biztonsági tartalék képzése.
Az üdültetés szervezésének nem könnyű területe annak megértetése, hogy
nemcsak Balatonkenese, Balatonlelle vagy Mátraháza az üdültetés bázisa, hanem ugyanilyen elbírálás alapján kerül szétosztásra Balatonszabadi-Sóstó, Miskolc-Tapolca, Siófok, Pécs is, valamint a víz melletti négy csapatpihenőnk kerete is. Ennek megértetésére nagy figyelmet fordítottunk.
A seregtest Üdültetési Főbizottság azt is feladatul kapta, hogy gyakoroljon
szakfelügyeletet az év során az üdültetési, pihentetési elvek érvényesülését illetően a gyakorlati munkában.
A seregtestparancsnok elvtársnak az üdültetésre, pihentetésre kiadott intézkedése alapján hasonló főbizottságok kerültek létrehozásra magasabbegységeknél is.
Az igazságosság és arányosság biztosításában fontos szerepe lehet az üdültetésben, pihentetésben részesültek pontos nyilvántartásának. Ezért a parancsnok
elvtárs elrendelte, hogy 1973 január l-ig visszamenőleg minden szervnél vegyék
nyilvántartásba hogy ki, mikor, hol üdült, pihent.
Főbizottsagot

Összegezve megállapítható:
1) A rendelkezésre álló keretek arányos elosztása alapján egy-egy igényjogosult átlag 6-7 évenként nyári főtumusban beutalást nyerhet;
2. Az elő- és utószezonokban a jelenleginél négyszer-ötször nagyobb számban tudunk az igénylőknek beutalást biztosítani, ezért fontos ennek felhasználására megfelelő felvilágosító munkát végezni.
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