
A tábori helyőrségeket az érdeklődés középpontjába 

(Rövidített fordítás a „Til i Sznabzsenyiie" e. folyóirat 1977/8. számából} 

Fordította: Habi k Lás :r. ló nyá. alezredes 

A Szovjetunió Kommunista Pártjának a kommunizmus ep1tese konkrét 
feladatait meghatározó XXV. kongresszusa nagy figyelmet fordított a szovjet 
nép anyagi és kulturális színvonalának növeléf)ére. Pártunknak fő politikai irány
vonala testet ölt a Szovjetunió új Alkotmányának tervezetében, amelyben az 
olvasható, hogy „szocializmusban a társadalmi termelés legfontosabb célját az 
emberek anyagi és szellemi szükségleteinek a legteljesebb kielégítése képezi". 

A párt és a nép állandó gondoskodását érzik fegyveres erőink, köztük a 
honi légvédelmi csapatok is. Azok el vannak látva a legkorszerűbb fegyverze
tckkel és harcitechnikával. állandóan javul anyagi biztosításuk és életkörülmé
nyük. A honi légvédelmi csapatoknak az az egyik sajátossága, hogy azok ál
landó harckész állapotban állnak, hogy végre tudják hajtani országunk légi 
határainak őrzésével kapcsolatos fontos feladatukat. A másik sajátossága pedig 
az, hogy azok, gyakran nehezen megközelíthető körzetekben fekvő, távoli hely
őrségekben állomásoznak. 

Körzetünknek egyes egységei és alegységei pl. különböző éghajlati és ter
mészeti viszonyokkal rendelkező magas hegyi körzetekben állomásoznak, gyak
ran távol a városoktól. nagyobb lakott helységektől, vasútvonalaktól és ellátó 
bázisoktól. Azok a laktanyák, amelyekben a katonák és családtagjaik laknak, 
a légvédelmi rakéta komplexumok, rádiótechnikai állomások és repülőterek 
körzetében helyezkednek el. 

Mindez különleges követelményeket támaszt csapataink anyagi, technikai, 
egészségügyi biztosításának, kereskedelmi és .szociális ellátásának megszervezé
sével szemben. A parancsnokságaiktól több tíz, olykor száz kilométer távol
ságra fekvő alegységeknél sajátos önálló csapatgazdálkodásra van szükség, ami 
arra kötelezi a parancsnokokat, hogy jól ismerjék annak vezetáeivel, az anyagi 
eszközök átvételével, tárolásával és felhasználásával, a személyi állomány élel
mezésének, egészségügyi biztosításának, kereskedelmi és szociális ellátásának, 
fürdetésének, fehérnemű mosatásának megs~ervezésével kapcsolatosan érvény
ben levő törvényeket. 

Majdnem mindegyik távoli helyőrség rendelkezik saját legénységi étkez
dével, raktárakkal, zöldségtárolókkal, fürdőkkel, segélyhelyekkel és kisebb ki
segítő gazdasággal. Ugyanakkor nem mindig találhatók a körzetben üzletek, 
piacok, iskolák, óvódák, kórházak stb. Eljutni innen a nagyobb lakott hely
ségbe gyakran ugyancsak nehéz feladat. 

Ezért áll a távoli helyőrség anyagi biztosítása és szociális ellátása a sereg
testparancsnok, a katona tanács és körzetünk hadtáptisztjei figyelmének :közép· 
pontjában. A követk,ezőkben megpróbáljuk röviden megvilágítani munkánk 
egyes oldalait. 

Az egységek parancsnokai és politikai munkásai, a hadtápszolgálat tiszt
jei nagy figyelmet fordítanak a csapatok élelmezési ellátására. Ezt nem csak 
annak fontossága, hanem a szolgálat fentebb már említett sajátossága is meg
követeli. A helyi körülmények feszesen és jól tervezett munkát, kezdeményező
készséget és állhatatosságot igényelnek a szolgálati :közegektől. 
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Az éklmiszereknek a távoli alegységekhez és helyőrségekbe való kiszállí· 
tása a· többi anyagi eszközökkel történik, rendszerint az egységek terveinek és 
grafikonjainak alapján. A létrehozandó készletek kiszabata más és más, és az 
főképpen az alegységek diszlokációjából, valamint a kiszállítás körülményeitől 
függ. Különös figyelmet fordítanak az élelmiszer választékára és adagolására. 
Kis létszámú alegységek részére nem célszerű az élelmiszereket nagy adagok
ban szállítani. 

A mi viszonyaink között igen nehéz a távoli és magashegyi körzetekben 
elhelyezkedő helyőrségeknek gyorsan romló élelmiszerekkel, többek között friss 
hússal való ellátása. Ezen oknál fogva több esetben kénytelenek a szállítóktól 
élő marhát és sertést átvenni és azokat bizonyos ideig tartani a kisegítő gazda
ságokban. A vágást az illategészségügyi szolgálat szakembereinek felügyelete 
mellett végzik. Azonban a magas hegyekben fekvö, távoli alegységeknél nem 
mindig van erre alkalom. Ilyen esetekben azokhoz hűtögépkocsikon szállítják 
ki a friss húst, a hús és halféleségeknek egy részét pedig konzervekkel pót
szerezik. 

A szükséges élelmiszerek megléte még nem minden. Hogy a legénységi 
asztalra ízletes és változatos étel kerüljön, azt jól kell elkészíteni. Ez pedig 
jó szakács nélkül nem lehetséges. 

A szakácsok képzésének -megszervezése közvetlenül az alegységeknél kö
rülményes, olykor pedig lehetetlen is. Ezért azoknak képzése rendszerint a 
körzeti katonai iskolákban történik. A hallgatók az alapprogramon kívül még 
elsajátítják a kenyérsütés mesterségét is és azokat általában távoli, kislétszámú 
alegységekhez helyezik. 

A katonák élelmezése jó megszervezésének nem kevésbé fontos feltétele 
a szolgálat jó anyagi-technikai bázisa, az étkezdék megfelelö felszereltsége. 
Nálunk ezzel is számolnak. Az alegységek többségénél elektromos és gázfűtésű 
éte1föző üstök, vízforralók, tűzhelyek és egyéb hasznos ételkészítő eszközök 
vannak . 

• Személyi állományunk szolgálatának sajátossága rányomja bélyegét azok 
ruh3zati ellátásának megszervezésére is. Ruházati anyaggal való ellátás évente 
általában kétszer történik. Az egységek ruh_ázati szolgálatfönökei időben pon
tosítják a méreteket, nagy körültekintéssel készítik· dö ·a lábbelit, a ruházatot, 
a fels~erelési cikkeket és az irodaszereket a raktárban és azokat az egység 
szállító eszközein időben juttatják ki az alegységekhez, ahol részt vesznek az 
emberek átöltöztetésében, a ruházat és lábbeli testre méretezésében. 

Nálunk arról is gondoskodnak, hogy minden alegység el legyen látva 
munkaruha és lábbeli cserealappal, matracokkal, ágyelő szőnyegekkel, papu
csokkal. 

Már· szóltunk arról, hogy a távoli légvédelmi alegységek önálló gazdál
kodást folytatnak. Ahhoz, hogy ez a gazdálkodás fennakadás nélkül müködjön 
az alegységparancsnokoknak és a szolgálatvezetőknek ismerni kell, méghozzá 
alaposan a személyi állomány anyagi biztosítását és szociális ellátását szabá
lyozó összes okmányokat. 

Ezzel kapcsolatosan igen nagy jelentőséggel bír az alegységeknek tapasz
talt szolgálatvezetőkkel való feltöltése. A közelmúltig azokat az egység legjobb 
tiszthelyettesei közül választották ki. Sokan közülük azonban nem rendelkezvén 
szak.mai ismeretekkel és tapasztalattal, bosszantó hibákat követtek el. A körzet 
hadtáptisztjeinek kezdeményezésére az ·egységeiktől külön elhelyezett alegységek 
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részére a szolgálatvezetőket kezdték az ezred iskola végzett hallgatói soraiból 
kiképezni. A részükre összeállított program 15 napos volt és az élelmezési-, 
ruházati-, egészségügyi- és elhelyezési-szolgálattal kapcsolatos kérdésekkel fog
lalkozott. A főképpen gyakorlati foglalkozások során a jövő szolgálatvezetői 
megfelelő jártasságra tesznek szert a század-gazdaság vezetésében. 

A parancsnok, a politikai munkások és a gazdasági szakemberek állandóan 
szem előtt tartják a személyi állomány kereskedelmi és szociális ellátását. A 
közelmúltban nálunk a kereskedelmi dolgozókra elég sok volt a panasz. Tisz
tázni kellett azt, hogy milyen helyőrségeket is kell távoliaknak tekinteni és 
intézkedni kellett kiszolgálásának megjavítása érdekében. 

A kereskedelem dolgozói élő kapcsolatot tartanak fenn a távoli és kis
létszámú helyőrségek parancsnokaival, politikai munkásaival, gazdasági szak
embereivel, tanulmányozzák és igyekeznek teljes mértékig kielégíteni a vevők 
igényeit. 

Nem kevésbé fontos alegységeink egészségügyi biztosításának a megoldása 
sem. A távoli helyőrségekben kiemelkedő szerepet játszanak az egészségügyi 
tiszthelyettesek. Érthető tehát, hogy kiválasztásuk nagy körültekintéssel törté
nik. Ezek megkapják a megfelelő gyógyszereket és az egészségügyi irodalmat, 
állandóan irányítják munkájukat. Az egységek orvosai gyakran tartanak ré
szükre szakmai foglalkozásokat a helyszínen, gyakorlati segítséget nyújtanak 
nekik. A körzet egészségügyi osztály dolgozóinak kezdeményezésére nálunk a 
gyógyító és más intézetek orvosi brigádokat hoztak létre. Ezek a brigádok idő
közönként felkeresik a távoli helyőrségeket, ahol elvégzik a személyi állomány 
egészségügyi felülvizsgálatát, szakmai segítséget nyújtanak az egészségügyi tiszt:
helyetteseknek. 

Nagyon sokat teszünk a kislétszámú és távoli helyőrségek személyi állo
mánya életikörülményei megjavításának érdekében is. Mindez természetes és 
meg is van az eredménye. Az állandó gondo.skodást érző harcosok éberen lát
ják el szolgálatukat. 

, 
f:rjük el a kitűzött célokat 

(Rövidített fordítás a „Tii i Sznabzsenyiie" e. folyóirat 1977 /8. számából) 

Fordította: H a b i k L á s z l ó nyá. alezredes 

A Nagy Október 60. évfordulójának évében a hadseregben és a flottánál 
folyik a hadseregverseny, a legjobb csapat (hajó) és pü. szolgálat cím elnyeré
séért. Szélesedik a csapatgazdálkodás anyagi-technikai bázisának korszerűsíté

sére, az anyagi- és pénzeszközök hatékony felhasználására, a magas eredmények. 
elérésére irányuló szocialista munkaverseny. 

A verseny feltételeinek teljesítése nagy mértékben függ nem csak a ren
dezvények anyagi és pénzügyi biztosításának színvonalától, hanem ezen források 
racionális, hatékony, a belső tartalékok felhasználásától is. 

A verseny állását a helyszínen tanulmányozták a Szovjetunió Honvédelmi 
Minisztériuma központi pénzügyi csoportfőnökének beosztottjai is, és megálla
pították, hogy a haderőnemek, körzetek, hadseregcsoportok, flották pénzügyi 
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