
.. 

Gazdasági helyzetünk és az üdültetés 

Bagi Zoltán ezredes 

Előszó 

A néphadseregben hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazott állo
mányáról törrenö gondoskodás körébe tartozik többek között a központilag szer
vezett üdültetés, a kiképzési és más katonai feladatok végrehajtásában igény
be vett szervezet intézményes pihentetése, regenerálása. 

A szervezett üdültetés lehetősége, annak ideje és helye mind gyakoribb be
széd- és vitatéma igényjogosultjaink és családjaik körében. Sokan teljes körű 
tájékozódás hiányában csaknem elmarasztalják az üdültetés-szervezésében dol
gozókat, nem mindig értik meg például, miért nem mehet minden család min
den évben a meleg nyári hónapokban a Balaton partjára üdülni. 

Jelen cikkben éppen ezért arra vállalkoztam, hogy a tudományos alap se
gítségül hívásával megvilágítsam az üdültetés célját és lehetőségét, ezen keresz
tül is hozzájáruljak a helyes üdültetési szemlélet kialakulásához. Szándékom ez
zel egyidejűleg, hogy e folyóirat olvasójának, mint igényjogosultnak tájékozta
tást, átfogó képet adjak üdültetési tevékenységünk rendszeréről, a népgazda
sággal való kapcsolatáról és ezzel összefüggésben 1984. év helyzetéről, az üdül
tetési formákról. Törekvésem az is, hogy alapjaiban megismerhető legyen az 
MN Szociális és Üdültetési Igazgatóság, az üdültetési bizottságok, valamint az 
igényjogosultak kapcsolata; hogyan jut el a beutaló a katonai szervezetekhez és 
ott milyen elvek alapján osztják el. 

Fentieken kívül - a beutalt vendégek még jobb ellátása és az üdülők láto
gatása gyakoriságának növelhetősége érdekében - az üdültetés-szervezés legfon
tosabb kérdései továbbfejleszthetőségének (férőhely-kihasználás, hatékonyabb 
gazdálkodás) felvázolását is vállaltam. Bízom benne, hogy ezen törekvésemmel 
minden igényjogosult érdeklődését sikerül felkeltenem. 

I. 

Társadalom - hadsereg - üdültetés 

1. Az üdültetés szociológiai és szociálpolitikai alapjai 
Napjainkban, a fejlett szocializmus építése közepette tartalmában is, ará

nyaiban is - a gyakorlattal párhuzamosan - mind nagyobb jelentőséget kap 
társadalmi életünk anyagi, gazdasági folyamatainak tanulmányozása, a folya-
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matok egymás közötti és egymáson belüli kölcsönhatásának vizsgálata, elemzé
se. Folyik ez a munka döntően azért, mert jelenünkben a szocialista társadalom 
alapvető feladata az ország gazdaságának fejlesztése, és a fő tennivalók egyike 
a minden oldalú továbblépés a gazdasági munka mechanizmusában. Ehhe~ 
kapcsolódik néphadseregünk is, minden intézmény-rendszerével együtt. 

Az egész társadalmat érintő feladatokról van szó, ezért a néphadsereg in
tézmény-rendszerének egyetlen összetevője (így a mi területünkön a hadtáp
szolgálaton belül az üdültetés) sem szakítható ki a társadalmi összmozgás, a 
társadalmi kölcsönhatások egységes szemléletű vizsgálatából; azzal együtt, hogy 
a hadsereg sajátos jellemzőkkel rendelkezik. Nálunk ezeket a folyamatokat 
mindig a társadalom egészéhez viszonyítva, az egyes szakterületek társadalom
ban jellemző gyakorlata szempontjából kell tanulmányoznunk, magunkévá ten
nünk, a megfelelő következtetéseket levonva munkánkban érvényesítenünk. 

Fenti elveket figyelembe véve tehát ma már elengedhetetlenül szükségessé 
vált, hogy az MN Szociális és Üdültetési Igazgatóság alaptevékenységébe tar
tozó valamennyi kérdés - e tanulmányban azonban csak a központilag szerve
zett üdültetés - vizsgálatakor, elemzésekor, valamint munkánk minőségi, tar
talmi és technikai feltételei magába foglaló elképzelések kidolgozásakor a szo
ciológiához, ezen belül a katona-szociológiához, mint elméleti bázishoz is for
duljunk. 

Szükségesnek tartom ezt azért, mert elsődlegesen a katona-szociológia tárja 
fel a társadalom és a néphadsereg élete közötti kölcsönhatásokat, és ami ben
nünket a legközelebbről érint, a társadalom és a hadsereg élete anyagi folya
matai egymás közötti és egymáson belüli kölcsönhatását (megkülönböztetett fi
gyelmet szentelve annak, hogy a népgazdaság teherbíró képessége néphadsere
günkre, ezen belül az üdültetés támogatására, megnatározó jellegű). 

Cikkem ilyen nézőponton alapszik. A néphadsereg ugyanis a hivatásos ka
tonával, illetve a hadsereg valamennyi tagjával szemben közismerten szigorú 
követelményeket támaszt (gyakorlatilag sokkal szigonibbakat, mint a polgári 
életben a legtöbb munkavállalóval szemben a saját szakterülete), és ezzel ana
lóg módon - a követelmények folyamatos fenntarthatósága érdekében - a meg
határozott állománykategóriák szervezett pihentetéséről is intézményesen kell 
gondoskodnia. Néphadseregünk felső vezetése ezt a gondoskodást a mi egyik 
szakterületünk útján valósítja meg. 

A gondoskodás - a kor (élet) színvonalának megfelelően - többek között 
a szociálpolitikában is kifejezésre jut, annak keretei között realizálódik. A szo
ciálpolitika mint tevékenység és mint eszköz érvényesül: a mindenoldalú ellá
tás, gondoskodás (családi élet, üdültetés stb. biztosítása) összetevője, kiegészí
tője. Jelentős szerepe van, hiszen ez nálunk is a társadalom-politikának része. 
Tartalma a hadseregi sajátosságoknak megfelelően egyes területeken azonban 
tágabb, mint a polgári életben. Kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, 
amely intézmények különböző rendeltetésű szervezetekben mű.ködnek, különbö
ző felügyeleti szervekhez tartoznak, pénzügyi finanszírozási rendszerük sem 
egyező, de a társadalompolitika egységes elveken alapuló, néphadseregi sajá
tosságokkal megkülönböztetett követelményei szerint látják el feladataikat. Eb
be az intézmény-rendszerbe tartoznak üdülőink. 

Annyit tennék hozzá a szociálpolitikához, annak kedvezményi oldalához, 
hogy lehetőségei nem korlátlanok. Amikor erről beszélünk és vitatkozunk, fi-
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gyelembc kell vennünk azt, hogy az ezek közé sorolható ellátás, vagy juttatás 
a társadalmi „elosztás része, és mint ilyennek alkalmazkodni ketl az elosztható 
javakhoz, a jövedelmi arányokhoz és a tudati viszonyokhoz is."4 A megállapí
tás első része munkánkban mindinkább kézzelfoghatóan érvényesül, amikor 
költiségvetésünkben a szervezett üdültetés állami támogatása a társadalmilag el
osztható javak mennyiségének függvényében jelenik meg. (Érthető ez, hiszen a 
támogatás anyagi erőforrásait, amint arra már hivatkoztam, a népgazdaság te· 
remti meg és felhasználásukra - még a néphadsereg sajátosságait is figyelem
be véve - az általános társadalom-politikai célkitűzésekkel összhangban kerül
het sor.) 

A szociálpolitikai kedvezmények tehát lehetőséget teremtenek a szervezett 
üdültetésre, minden hivatásos katona és polgári alkalmazott igénybevett (meg
fáradt) szervezetének pihentetéséhez. Ez a kérdés egyik oldala, amely minden 
évben - adott költségvetési határok között mozgó, de - központilag biztosított 
realitás. A másik oldalon - a lehetőségekkel szemben - az igényjogosultak üdü
lési igényei jelentkeznek. Erről külön szólok. 

2. Az igény;ogosultak életmódiának hatása a szervezett üdültetésre 

Ahhoz, hogy üdülőink maradéktalanul végrehajthassák alapfeladatukat (a 
pihentetést a jelenkor színvonalán), a teljesség igényével ismernünk kell érin
tett állományunk szolgálati és életkörülményeit, otthoni életmódját, mert a ven
dégellátást, a pihenés feltételeit elvileg ezeknek megfelelően, ezek függvényében 
kell szerveznünk. Mire gondolok itt? Arra, hogy az üdülői objektumok műkö
désének minőségét, tartalmát, az ellátás, szolgáltatás követelményeit az irányító 
és vezető szerveink kizárólag öntevékenyen ma már nem válasz~hatják meg 
Úgy vélem, anyagi lehetőségeink mértékében, gazdálkodási kötöttségeinkkel 
együtt igazodni kell az üdülni, pihenni, egészségi állapotát helyreállítani vágyó 
katona és polgári alkalmazott munkaköri tevékenységéhez (a szolgálat-1:eljesí
tés szigorú követelményeihez), életmódjához, családi életéhez, szabad idő eltöl
tes1 szokásaihoz, sőt ezen túlmenően a számára biztosított pihenés naptári idejé
hez és időtartamához is (a harckészültség, a kiképzés az elsődleges). 

Szervező munkánk lényegét ebben látom. A központilag biztosított üdül
tetésnél tehát szem előtt kell tartanunk azt, hogy a katona (polgári alkalmazott) 
a társadalomban, a társadalom érdekében milyen helyet foglal el, milyen szol
gálati kötelmeket teljesít, szervezete hogyan használódik, s ezekből következően 
milyen az életmódja, hogyan változnak életmódjának igényei. Mindezeket ha 
ismerjük, az üdültetés szervezésében, fcjlesZA:ésében nem járhatunk téves úton. 

a) Nézzük először a katona társadalmi helyét és szerepét. A hivatásos ka
tonai pálya nem egyszerűen egy a sokféle foglalkozás közül, amelyet hivatás
szerűen egy életre szólóan elkötelezve végrehajtanak az emberek. Az egyén 
számára a katonai hivatás egy sor - a polgári élettől lényegesen eltérő - köte
lezettséget jelent. A katonai életpálya szabályozottsága; az állandó készenlét 
nemcsak a harc-, hanem a mindenirányú feladatokra; a szolgálati rend és fe
gyelem; az állandóan fejlődő technikai és yezetői követelmények; nem utolsó
sorban az élet kockáztatásának vállalása alapvetően megkülönbö:ziteti a katonai 
hivatást minden más pályától.2 Ez a tény többek között tőlünk azt követelné 
meg, hogy akkor biztosítsunk férőhelyet üdülőinkben a katona szervezett pi
hentetésére, amikor neki arra lehetősége (ideje) van. Az üdültetés szervezésé-
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ben részünkre ez a fő követelmény. A gyakorlatban azonban sajnos ezt ma még 
- férőhely kapacitásunk adott keretei miatt - nem tudjuk elérni. 

b) A másik, irányunkba ható követelmény az, hogy üdülőinkben az otthoni 
életmódhoz hasonló, vagy még tartalmasabb (de nem biztos, hogy szélesebb 
skálájú) körülményeket biztosítsunk a pihenésben részt vevő igényjogosultaknak, 
családtagjaiknak, hozzátartozóiknak. 

Az életmóddal összefüggésben végzett vizsgálatnál - egy tényezőként - azt 
is számításba vesszük üdülőinkben, hogy a kéthetes turnus, valamint a rövidebb 
időtartamú pihenés ideje alatt nagyon sokan az aktív kikapcsolódást igénylik és 
ezt választják. (Mi ezt tudjuk ajánlani vendégünknek, hiszen négy fal között 
elhúzódva otthon is lehet élni; nagy kárnak tartjuk a pihenésre biztosított időt 
szobában vagy kártyaasztal mellett, vagy büfében eltékozolni). Bárki bármilyen 
elfoglaltságot választ, az otthoni életmódnak megfelelő feltételek, úgymint a 
művelődés, szórakozás, aktív testmozgás kulturált, szervezett feltételei üdúlö
inkben alapvetően és állandóan biztosítottak. Ezenkívül rendelkezésre állnak 
az otthoni életmódhoz hasonlóan az elhelyezési, fürdési lehetőségek, még akkor 
is, ha vendégszobáink nagyobb része külön önálló fürdő (zuhanyozó) helyiség
gel ma még nem rendelkezik. 

c) Mi a munkánkban azonban nemcsak az életmódból fakadó igényeket 
vesszük figyelembe, hanem az üdülőinkben az életmód formálásában is részt kí
vánunk venni. Úgy vélem, - amellett, hogy lehetőségeinkhez képest igazodni 
kívánunk az igényjogosult személy és családjagjai otthoni életmódjának anyagi 
feltételeihez - ezen életmódra való ráhatásnak üdülőinkben is megtalálhatók a 
nem anyagi jellegű alapjai és feltételei is. 

3. A katonai feladatok végrehajtásának és az üdültetés szervezésének ösz
szefüggései 

A néphadsereg centralikus felépítésű intézmény, amely lényegében harcra 
szervezett közösség.3 Tevékenységében elsődleges szerepet kap az állandó harc
készültség fenntartása, a kiképzés, a gyakorlatok végrehajtása. Mindezek bizto
sítása érdekében fő feladatának egyike a hivatásos, továbbszolgáló és polgári 
alkalmazott állomány életkörülményeinek megfelelő alakítása. De az életkörüi
mények vissza is hatnak a szolgálathoz való viszonyra, a magatartásra, a lég
körre is.1 Visszahatnak az életmódon, a különböző intézményrendszereken, így 
a szervezett üdültetésen keresztül is. 

A feladatok magas szintű végrehajtásához kellő fizikai és szellemi erőt tar
talékoló állóképességre van szüksége hivatásos és továbbszolgáló katonáinknak, 
polgári alkalmazottainknak.2 Ezt az állóképességet, erőnléti állapotot a kikép
zésen kívül - a kötelező testnevelési foglalkozások és gyakorlatok mellett -
üdülőinkben (évi szabadságának, esetleg egészségügyi szabadságának időtarta
ma aJatt, kiképzési szünnapokon, pihenőnapokon) is van lehetőség fenntartani. 
Ez a fő üdültetési cél. Közismert, már többször utaltam rá, a pihenés alapvető 
és kedvezményes feltételei a központi üdülőkben és az üdültetési rendszerbe 
bevont csapatpihenőhelyeken teremtődtek meg. A szolgálati viszonyra való 
visszahatásból következik tehát, hogy üdülőinknek az év bármely szakában ké
szen kell állniuk a vendégek fogadására, amely az állandóan üzemelő üdülőink 
esetében így is van. Más kérdés, hogy üdülőink férőhely mennyisége korlátozott 
számú és a főidényben jelentkező igényeket ezért nem tudjuk kielégíteni (az 
igények teljes kielégítésére azonban a társadalomban sehol nincs példa). 
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Jelenlegi üdültetési rendszerünk bevált (központi férőhelykeret biztosítása 
a katonai szervezetek részére nyári főidényben), a férőhely alap korlátozott vol
ta miatt ezen nem tudunk változtatni. Látok azonban lehetőséget arra, hogy az 
egész évben rendelkezésre álló férőhely-keretet és az igénybevételi gyakoriságot 
az üdültetési cél érdekében közelebb hozzuk egymáshoz a következó módon: 

- az üdültetési bizottságok a kiképzési feladatoknak megfelelően - még az 
eddigieknél is körültekintőbb tervezéssel - osztanák el a férőhely-kereteket. A 
parancsnokok - anyagi, pénzügyi lehetőségeik ilyen irányú még átgondoltabb 
felhasználásával - akkor biztosítanák az igényjogosult szervezett pihentetését, 
amikor neki arra a legmegfelelőbb ideje van. Ez az idő egy-egy egység, maga
sabbegység, seregtest és ezek törzsei viszonylatában, vagy több HM-szerv (köz
vetlen) esetében a naptári évben eléggé széthúzódik. A kötelék kiképzések, 
gyakorlatok, fő feladatok az egyes katonai szervezeteknél más-más időpontban 
kerülnek végrehajtásra. Az évi szabadságokat általában ezeket megelőzően vagy 
követően vehetik ki az igényjogosultak. Ha az üdültetési bizottságok el tudnák 
érni azt, hogy egy-egy említett katonai szervezettől ilyen időszakokban (a főbb 
kiképzési mozzanatok, alaptevékenységi feladatok előtt vagy után) egyzerre na
gyobb létszám is pihenne, akkor a jelenlegi vendéglétszámtól jóval több személy 
(munkavállaló, családtag, hozzátartozó) üdülésére lenne lehetőség főidényen kí
vül is. Üdülőink ilyen elő- és utóidényi igénybevétele - véleményem szerint -
számottevően növelné a szervezett pihentetésben részesíthető állomány létszá
mát; 

- az üdültetési bizottságok aktívabb munkája mellett bizonyos kötöttsé
gek megszüntetésével, szabályozók részleges módosításával az időnként (elő- é~ 
utóidényben) jelentkező üres férőhelyek kihasználásában - a központi rendez
vények feltételeinek megteremtésével egyidejűleg - valamelyest tudnánk köz
pontilag segíteni. Gondoljuk át, melyik eset jobb az üdülőnek (pénztárcánknak 
- költségvetésünknek): ha a férőhelyek egy része több napon vagy héten ke
resztül üres és erre az időre egy forintot sem hoz; csak azért mert aki a szabad 
férőhelyen üdülni szeretne, nem mehet a bélyegzés (gyakori határ) és a magas 
felár miatt; vagy az a jobb, ha az üres férőhelyet valaki, valakik igénybe ve
szik a nekik tetszés szerinti időtartamban és gyakorisággal, és fizetik az ilyen
kor szokásos térítési díjat. De menjünk tovább, hogy például mikor jobb az 
üdülőnek: ha egy kétágyas szobát bármilyen indok alapján csak egy személy 
használ és egy főre térít, vagy az a jobb, ha az üres fekvőhely(ek)re a beutalt 
magával visz egy nem igényjogosult gyermeket, unokát, szülőt, nagyszülőt (még 
főidényben is) és ilyenkor ugyancsak téríti a nem igényjogosult után meghatá
rozott térítési díjat. És így tovább. Elképzelhetőnek tartanám - az ellenőrzési 
feltételek megszigorításával - ilyen meggondolások alapján a teljes férőhely ki
használásra irányuló célkitűzésünk megvalósulását (a népgazdaságban sok példa 
van erre; például a SZOT és a MAV - ez utóbbinál a nyugdíjasok kedd-szer
da-csütörtöki napokon bélyegzés nélkül 20%-os kedvezménnyel utazhatnak 
stb.). 

A felsoroltak természetesen e cikk keretében csak elvileg és nagyvonalak
ban tartalmazzák azokat a lehetőségeket, amelyek realizálása hozzásegíthetne 
tartalékaink további feltárásához, a központi követelményként támasztott gaz
daságossági szemlélet gyakorlati érvényesítéséhez. További szervező munkánk
nak két oldala van: a követelmény és a feltétel. A következő fejezetek ezekre 
részletesebben rávilágítanak. 

79 



II. 

A ga::dasági bely::et és iidültetési feladataink 

1. A népga::daság bely-;.etének hatása a néphadsereg iidiiltetésének szerve
zésére 

A Központi Bi:.:ottság és a Kormány a népgazdaság ez évi feladatainak 
meghatározásakor azt az alapvetően változatlan gazdaság-politikai követelményt 
tekintette bázisnak, hogy - az ország fizetőképességének megőrzé,e mellett - .1 
társadalomban elért vívmányokat meg kell védeni.5 Ennek megfelelően a nép
gazdasági terv irányszámai a körülményekkel számolva reális, de feszített fel
adatokat tartalmaznak, amelyek közvetve bennünket is érintenek. 

Munkánkban meghatározó, de biztosíték is, hogy a népgazdaság 1984. évi 
terve szerint a lakosság reáljövedelme és fogyasztása várhatóan az elmúlt évi 
szívonalon marad,ü életkörülményei a gazdasági lehetőségekkel, az elosztható 
forrásokkal összhangban általában tovább javulnak.7 Jóllehet a terv az egész
ségügyi és szociális kiadások jelentősebb növekedését (nyolc százalék) irányoz
za elő, szociálpolitikánk a szervezett üdültetésre (üdülők működtetésére) köz
vetlenül fordítható további központi kedvezménnyel nem számolhat. Gazdasági 
helyzetünk ilyen irányu korlátozott lehetősége tehát a szervezett üdültet6 rend
szerére is kihat. Bizonyíték erre 1984. évi költségvetésünk kiadási tervszáma: 
az elmúlt évi tényszámhoz viszonyítva összességében csupán fél százalékos nö
veked6t mutat, a korábbi évek kiadásainak átlagosan 5,5° o·os növekedési üte
mével szemben. 

Visszatekinrve az elmúlt évekre, a lakosság életszínvonala, ezzel együtt, 
ennek részeként hivatásos, továbbszolgáló állományunk és a polgári alkalma· 
zottak életkörülményei hosszabb időn át egyenletesen fejlődtek. Az éleclcörülmé
nyek tartalmához, minőségéhez szorosan kapcsolódtak a szervezett üdültetés nö
vekvő lehetőségei is. Eredménye, hogy ezekben az években egyrészt bővültek 
az üdültetés formái, másrészt az üdülők üzemeltetésében (az üdültetési tevé
kenységben az ellátás és szolgáltatás minden területén) beállt az elvárható jo 
színvonal. 

A korábbi évek fejlődési uteme, az üdültetésben elért ellátási szint azon
ban - a szerényebb központi erőforrások miatt - 1984. évben sajnos már nem 
minden területen tartható. Ennek következtében az üdúltetés formáiban és tar
talmában minőségi változásokkal kell számolnunk, amelyek egyidejűleg pozi
tív és negatív tényezőként is hatnak. 

Az üdültetési formákban bekövetkezett változások részletes ismertetése 
előtt utalok azokra a - minden gazdálkodó szervre általában vonatkozó - nép
gazdasági követelményekre, amelyeknek, véleményem szerint, Igazgatóságunk
nál is megfelelő hangsúlyt szükséges a jövőben kapnia, ugyanis előbb vagy 
utóbb konkrétan befolyásolják gazdálkodási tevékenységünket. Napjaink felada
tait az elmúlt évtized módszereivel teljesértéküen már azt hiszem nem végez
hetjük. Fontos köz;etelményeknek ítélem meg tehát a következőket: 

a) közismert, hogy az egész gazdaságban elsősorban a minőségi igények ke
rülnek előtérbe. Ez nálunk is kiemelt feladat. Minőséget kell továbbra is ad
nunk az ellátásban, a szolgáltatásban (anyagi-pénzügyi kereteink és más lehető
ségek okos és célszerű felhasználásával) ; 
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b) alaptevékenységünkben azokat az elemeket kellene előtérbe helyeznünk, 
amelyek biztosítják a jó tájékozódást, a jó tájékozatást, az üdültetési célhoz 
való intoozívebb igazodást (a vállalatoknál ezt úgy fogalmazzák, hogy a piac
hoz való alkalmazkodás). Nálunk a kereslethez való alkalmazkodás azt je
lenti, hogy erősíteni kellene reagáló képességünket, ezzel együtt érzékelni mi
nél gyorsabban a gazdasági követelményeket is (például a férőhely-kereslet ::s 
kínálat idényenkénti mozgásait, vagy az üres férőhelyckből származó bevétel 
elmaradásokat stb.) ; 

c) gazdasági munkánkban nagyobb figyelmet kell fordítanunk és konkrét 
eredményeket elérnünk a gazdasági szemlélet álalánossá tételében, az üzemel
tetés költségeinek relatív csökkentésében, és a költségcsökkentési feladatokhoz 
kapcsolódóan az eszközgazdálkodásban, az ésszerű energiafelhasználásban, a 
gazdálkodási tartalékok képzésében és felhasználásában; 

d) az előbbi feladat-csoportok alapján, azok feltételeként célszerű lenne 
gazdálkodásunkat olyan szempontból is mérlegelni, hogyan felelhetne meg -
központi döntések esetén - a (költségvetési szerveknél napjainkra kialakított) 
gazdasági önállóságot biztosító követelményeknek. 

Az ez évi behatárolt lehetőségek - kiadások és bevételek jóváhagyott vo
lumene - és a követelmények (üdültetési színvonalunk és férőhely alapunk 
szinten tartása) tehát rákényszerítenek bennünket, hogy mi is kutassuk azokat 
a lehetőségeket, amelyeket tartalékaink közül központi elhatározás alapján fel
szabadíthatnánk. A tanulmány további részei ezek alátámasztását tartalmazzák. 
Nézzük először az üdültetés mai helyzetét és azokat a mutatószámokat, amelyek 
az előbbieket kapacitásuk felhasználását érzékeltetik. 

2. A néphadsereg üdültetésének rendszere és helyzete 1984 évben 

a) A kedvezményes üdültetés szervezésében - az MN Hadtápfőnökség alá
rendeltségében és a Honvédelmi Miniszérium érintett szerveivel való együtt
működésben - két irányú tevékenységet végzünk: az üdülők működésének biz
tosítását és a beutalások központi intézkedések alapján, üdültetési bizottságok 
útján történő lebonyolítását. 

Tevékenységünkben - az üdülők működésének biztosítása mellett - kellő 
hangsúlyt kap az üdültetési bizottságok munkájának irányítása. Nagy jelentő
séget tulajdonítunk munkájuknak, amelyre már korábban utaltam, mert ettől a 
- társadalmi megbízás alapján működő - szervezetektől függ 

- hogyan osztják el katonai szervezetenként (alegységenként) az Igazgató-
ságunktól létszámarányosan megkapott férőhely-keretet (központi üdülő, bevont 
csapatpihenőhely, bérlemény, egyszerűsített csereüdültetési férőhely bontásban), 

- az igényjogosult állományhoz hogyan jut el az üdülési lehetőségekről 
szóló tájékoztatás, 

- hogyan tartják nyilván az igényeket és a lefolytatott üdüléseket, 
- hogyan érvényesül a jó munka, a szolgálat kiváló ellátása, az emberi 

magatartás, a szociális helyzet (alacsonyabb fizetésű katona, polgári alkalma
zott, fizikai dolgozó, gyermekét egyedül nevelő anya vagy apa, több gyermekes 
család), a szociális igazságosság elve a beutalók odaítélésében, 

- milyen elvi alapon történik az egyes beutalási formákra való kijelölés 
(az a döntés, hogy a beutalt központi üdülőben, bevont csapatpihenőhelyen stb. 
töltheti el szabadságát. 
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Felelősségtljes munka ez, még akkor is, ha könnyűnek látszik. A kiválasz
tás követelményeinek egyidejű érvényesítése alapos állomány-ismeretet és igaz
ságos döntéseket igényel. Szerepük és felelősségük a jövőben még tovább foko
zódik, különösen akkor, ha a férőhely-alap marad és az igényjogosultak száma 
növekszik. A felső vezetés által kitűzött üdültetési cél személyi oldala tevé
kenységükön keresztül valósul meg. 

b) A kedvezményes üdültetést - mint ez is ismert - több formában foly
tatjuk (központi üdülő bérlemény stb.) Ezen kívül szervezzük a fiatal tisztek 
külföldi utaztatását is. A bérleményes üdültetésen belül az elmúlt év őszéig 
külföldön hegyvidéki és melegtenger-parti szálláshelyeket is biztosítottunk. 

Az üdültetés formáiban azonban ez évtől - részben a már említett csök· 
kent erőforrások gazdálkodási hatásaként, részben az elhelyezési körülmények 
javulásaként - változásol\ következtek be. 

E s::.erint: 
- ebben az évben le kellett mondanunk az összes külföldi bérlemény 

igénybevételéről. 

- Balatonkenesén folytatódik a rekonstrukció. A munka keretében a nagy 
létszám elhelyezését biztosító két épületben a vengédszobák egy részéből für
dőszobákat alakítottunk ki. E7 egy bizonyos mértékű szoba- és ágycsökkenés
sel járt együtt, azonban a vendégek körülményei - a korábbi elhelyezéssel ösz
szehasonlítva - lényegesen megjavultak; 

- részben a megszűnt külföldi bérlemények helyettesítésére, részben a ba
latonkenesei szoba- és ágyveszteségek pótlására növekedtek ez év nyarán a ha
zai bérleményi férőhelyek. Miskolc és Pécs mellett Szarvason is sor került bér
leményes üdültetésre. A pécsi bérlemény szokásos évi férőhely mennyiségét az 
idén 50° '0-kal növelni tudtuk. A szarvasi objektumot úgy készítettük elő, hogy 
vendégeink részére a leghatékonyabban biztosíohassa a7 üdültetés alapvető fel
tételeit. 

Tudom, minket is az igényjogosult állományt is legérzékenyebben a külföl
di bérlemény megszűnése érinti, azonban mindannyiunknak el kell fogadni, 
hogy a népgazdaság által nyújtható erőforrásokból most csak a hazai üdültetés
re futotta. A többi üdültetési formában Yáltozás nincs, azok fenntarását terve
ink alapján folytathatjuk. 

Elemző munkánknak része az üdültetési gyakoriság mutató, amely kiemel
kedő jelentőségű a tervezésben és a végrehajtásban. A tervezés számára szük
séges gyakoriság mutatószámok szerint (a munkavállalókat és családtagjaikat 
együttvéve) az igényjogosult állomány - 1984. évi számvetés alapján - átlago
san 6,5 évenként juthat el főidényben üdültetési intézményeinkbe, míg elő- és 
utóidényre számolva az átlagot, a szám 5 évi átlag körül mozog. Természetesen 
ez statisztikai számítás, amelyen belül nagyon jelentős a szóródás. Például az 
igényjogosult állomány között nagy létszámban vannak olyan munkavállalók 
és családtagok, akik 20-30 éves szolgálatuk alatt 1-2 esetben voltak üdülni (de 
nem is nagyon akarnak menni), vagy több család - kevés szolgálati idő miatt 
- még egyáltalán nem vette igénybe üdülőinket. Vannak azonban olyanok is, 
akik elő- és utóidényben minden évben, főidényben kétévenként ott találhatók 
intézményeink valamelyikében. Számunkra azonban az átlagszám meghatározó, 
mert annak függvényében kell fejleszteni, elképzeléseinket kidolgozni, hogy mi-
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niszter elvtárs parancsa alapján a következő években (évtizedben) a 6,5 év 3-4 
főidényi évátlagra csökkenjék. E tervszám mögött húzódó férőhely mennyiség 
fogja maradéktalanul összhangba hozni a katonai követelményeket és az üdül
tetési cél elérését. 

c) A jelenlegi szabályok (a végrehajtást szabályozó gyakorisági mutatószá
mok) szerint hivatásos, továbbszolgáló és kinevezett polgári alkalmazott állo
mányunk főidényben kétévenként (egyszerűsített külföldi csereüdültetésben való 
részvétel esetén három évenként), elő- és utóidényben évenként jogosult a köz
pontilag szervezett kedvezményes üdültetésre. A szerződéses polgári alkalma
zottak és a nyugállományú katonák csak elő- és utóidényben vehetik igénybe 
kedvezményesen üdültetési intézményeinket (kivételt képeznek a munkaviszony
ban álló három vagy több gyermekes fizikai dolgozók, akik főidényben is be
uta lhatók). 

Nyugállományú kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak az érvény
ben levő szabályozás szerint nem szerepelnek az igényjogosultak állománycso
portjában, de szülök és nagyszülők, nászutas és családos - gyermekek - uno
kák is jelenleg csak külön engedéllyel, egyedi elbírálás alapján, esetenként ré
szesülhetnek üdülői ellátásban. Amint látjuk, az igényjogosultak körének át
rendezésével is lehetne még - az elő- és utóidényi férőhelyek teljes kihasználása 
érdekében - tartalékokat aktivizálni. Meg kell azonban itt jegyeznem, hogy a 
gyakorlatban - mintegy szokásjogi alapon - a nyugállományú kinevezett pol
gári alkalmazottak az állományilletékes utolsó munkahelyen keresztül elő-, il
letve utóidényben részesülhetnek az üdültetési kedvezményben. 

Az évszakokhoz kapcsolódó igények megoszlása szerint: a június-augusz
tus hónapok nyári főidényi, a december végi turnus téli föidényi (az egyszerűsí
tett csereüdültctésben való külföldi részvétel, évszaktól függetlenül ugyancsak 
főidényi) üdülésnek számít. Az ennek megfelelően kialakított beutalási rend
szerünkön nem terveztünk változtatni, jóllehet az általános és középiskolai ok
tatás 1-2 héttel kitolódik. 

Az üdültetés igénybevételéért fizetendő térítés rendszerében - gazdasági 
munkánk hatékonyságának növelése, az üdülök vonzóbbá tétele, a férőhelyek 
jobb kihasználása végett - az utóbbi években megkezdődött az igény szerinti 
és a férőhelyek minőségéhez (fürdőszoba) igazodó differenciálás, kedvezmé
nyek és felárak formájában. Ezek az előnyök és többletköltségek az elhelyezés 
minőségének megfelelőbb térítése felé tendálnak, azonban megítélésünk és a 
statisztikai adatok szerint még mindig kevéssé serkentik a teljes férőhelykihasz
nálást (a kedvezmény jelenleg az I. csoportba tartozó féröhelynél személyen
ként és naponta 15,- Ft). 

d) A napi munkában igénybevett szervezet regenerálását szolgálja az a 
néhány éve biztosított lehetőség, hogy általában a hétvégén, de hét közben is 
fogadják üdülőink, csapatpihenöhelyeink a pihenni szándékozó katonákat, pol
gári alkalmazottakat és azok családtagjait. Ennek helyességét, céljának elérését 
a gyakorlat igazolta. Nem tervezünk ezen sem változtatni, esetleg továbbfej
leszteni (a bérlemények fel nem használt férőhelyeire is kiterjesztenénk.) Ezt a 
pihentetési formát különösen a fiatalabb állomány választja, akik szabadidejük
ben mentesülni kívánnak az otthoni élet fáradalmaitól és életkoruk, beosztásuk 
miatt nem rendelkez(hct)nek saját pihentetési feltétellel. Az igényjogosultak má··-
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sik része, akik a helyőrség-változtatással kevésbé számolva vásárolnak hobbi-tel
ket, nyaralót, többnyire a késő őszi és a kora tavaszi hónapokban élnek ezzel 
a pihenési lehetőséggel. 

3. Az üdültetési rendszer főbb mutatói 

Az üdültetési feladatok, mint az előbbiek bizonyítják, egyben gazdasági 
feladatok is. Ezeket a feladatokat szöveges és számszerű formában határozzuk 
meg, végrehajtásukat számszerű formában figyeljük, vizsgáljuk, ellenőrizzük, 

elemezzük. Ez a számszerű forma többek között a mutatószámokban testesül 
meg. 

A tanulmányban itt közreadott mutatószámokkal és rövid jellemzésükkel 
azt a célt kívánom elérni, hogy igazoljam üdültetési eredményeinket (részered
ményeinket), hogy alapként szolgáljanak a gazdaságosságban (szemléletben), 
szabályozóink gazdaságossági követelmények szerinti alakításában, egyáltalán a 
gazdasági döntések előkészítésében, a gazdasági munkára vonatkozó elgondo
lások elbírálásában. 

Az üdültetési mutatók közös alapegysége „üdültetési nap" (egy személy 
üdültetési intézményben eltöltött egy napja, általában reggeltől másnap regge
lig). Ez a szám minden egyes mutató egyik összetevője, az üdültetés értékelésé
nél az elsődleges és legfőbb adat. Ennek viszonyítása a többi, számszerű adat
hoz mutatja be üdültetési intézményeink kihasználását, az üdülésben részt vett 
igényjogosultak összetételét, a kiadások és bevételek arányát, a kiszolgáló állo
mány leterheltségét. Nézzük meg ezeket a mutatókat közelebbről, az „Igazga
tóság összesen" adatai alapján. 

a) A férőhelykihasználás összesített mutatójával (az összes férőhely és az 
összes üdültetési nap viszonyítása) kihasználási célkitűzéseink megalapozottsá
gát mérjük. A mutatón jelenlegi nyilvántartási rendszerünk (a munkabérkölt
ség és a munkabérek közterhei kivételével) nem teszi lehetővé, ezért a kiadási 
adatok a naptári évben csak nagyon közelítő pontossággal adnak számunkra 
felvilágosítást. Az egy férőhely után, egy üdültetési napra jutó összes kiadást, 
saját bevételt és támogatást a 4. sz. ábra, a kiadások munkabér és fenntartási 
költségek szerinti megoszlását az 5. sz. ábra szemlélteti. 

d) A felsorolt mutatókon felül vizsgáljuk az üdülésben részt vett vendé
gek összetételét (tiszt, tiszthelyettes, polgári alkalmazott, nyugállományú sze
mély és azok családtagjai bontásban) , továbbá a néphadsereg állandóan és idő
szakosan üzemelő üdülőiben az egy férőhely után alkalmazott igazgatási, kul
turális és gazdasági beosztásokban levő állomány létszámát is. Ezeket a teljesí
tett üdültetési napok száma alapján intézményenként külön-külön elemezzük. 

Az alaptevékenységet bemutató konkrét adatok egyértelműen felteszik a 
kérdést. Szabad-e, lehet-e megengednünk, hogy a férőhelyek biztosított kihasz
nálása ilyen szinten maradjon. Természetesen ez nemcsak rajtunk múlik. Fele
lőssége van ebben az üdültetési bizottságoknak is, de szabályozó rendszerünk 
továbbfejlesztése is segíthetne gazdákodási gondjaink csökkentésében. Igényjo
gosult állományunk pedig szolgálati elfoglaltságának, évi szabadságának függ
vényében, saját maga és családja javára fokozottabb mértékben kihasználhatná 
az időszakonként nyújtott kedvezményeket. 
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III. 

Az üdültetés-szervezés követelményei és megvalósíthatónak 
ítélt tendenciái 

1. Napjaink követelményei a szervezett kedvezményes üdültetéssel szemben 

Az üdültetés-szervezésnek - mint minden más szervezett tevékenységnek -
két alapvető oldala van: követelménytámasztás az adott területtel szemben és 
egyben ehhez feltétel biztosítása is a követelménytámasztó részéről. 

A néphadsereg felső vezetése által rögzített központi elvárások, az MN 
Hadtápfőnökség irányelvei, valamint a gazdasági munka még szervezettebbé 
!létele számunkra sommázva a következőket tartalmazzák: 

- a kiképzésben és az ellátásban részt vevő néphadseregi állományú igény
jogosultak üdültetésének lehető legmagasabb létszámban való biztosítása (a fő
idény üdülési évi átlag 3-4 évre történő csökkentése), 

- a férőhely (szoba- és ágykapacitás) maximális kihasználása, 
- gazdaságos, takarékos eszközfelhasználás (hatékony gazdálkodás), 
- ellátás, szolgáltatás színvonalának szintentartása, minőségük javítása, 
- vezetők, üdültetést-szervező munkatársak érdekeltté tétele a férőhelyki-

használásban (anyagi érdekeltség bevezetése a szoba- és ágykihasználás megha
tározott szintje felett és százalékos eszközfelhasználási mutatók alapján), 

- új számvitel teljes körű bevezetése (kettős könyvvitel, költséggazdálko
dás, ezekhez alkalmazkodó bizonylati rend kialakítása, információ, adatszol
gáltatás megszervezése). 

2. A követelmények megvalósulásának feltételei 

Úgy ítélem meg, a velünk szemben támasztott központi követelmények -
megfelelő lehetőségek esetén - teljes körűen megvalósulhatnak, amennyiben a 
következő feltételek mindegyikének meglétével Igazgatóságunk számolhat: 

- alapvetően a HM Katonai Tanácsának 1978. évi ülésén, miniszter elv
társ által jóváhagyott elvek alapján, valamint a napjainkban számításba jöhető 
más ingatlanok felhaszálásával (bérelésével) a férőhely-alap bővítése, illetve a 
bővítési lehetőségek saját hatáskörben történő megtervezése és elöljárói jóváha
gyás esetén annak megvalósítása; 

- jelenlegi szabályozóink helyenkénti módsoítása az üdülés, a pihenés el
veire, az igényjogosultak körének meghatározására, az üdülési, pihenési gyako
riságra, a térítési díjakra vonatkozóan; 

- az Igazgatóság, üdülők, bevont csapatpihenőhelyek és bérlemények gaz
dálkodási rendjében a költségvetési szervekre meghatározott önálló gazdálko
dás alkalmazása (külön intézkedés szerint); 

- 1rany1to1 es vezetői jog- és hatáskörök differenciálása, rangsorolása, rög
zítése, továbbá az anyagi érdekeltségi mutatók elérendő szintjének meghatáro
zása; 

- a számítástechnikai eszközökhöz alkalmazandó rendszer-szervezés el
végzése (férőhely elosztás, eszközállomány nyilvántartás, munkabér és létszám
gazdálkodás stb.). 

3. A központi követelmények megvalósulásának lebetóségei a feltételek 
biztosítása esetén 
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A 2. pontban felsorolt feltételek felső szintű biztosításával, elektronikus 
számítástechnikai eszközök alkalmazásával, az üdültetés-szervezési tevékenysé
get az Igazgatóságon és az üdülőkben a következők szerint lehetne megszervez
ni: 

Igazgatóságon 
- férőhely növelési (állóeszköz bővítési) javaslat kidolgozása; 
- differenciált igénybevételi és térítési díj rendszer javaslatának kidolgo-

zása; 
- férőhely keret elosztás; 
- számítógépes információs adatfeldolgozási, rendszer kidolgozása (számi-

tógép Igazgatóságon történő elhelyezése, Igazgatóságon képernyős adatkij.elzők
kel, üdülőkben párbeszéd-készülékekkel és gyorsnyomtatókkal); 

- férőhely-biztosítás koordinálása (Igazgatóságon és üdülőkben egyidejű 
nyilvántartás); 

- teljes körő költségvetési gazdálkodás bevezetése: 
- Igazgatóság önálló költségvetési szerv maradványérdekeltségi rendszer-

ben; 
- új számviteli rendszer teljes körű bevezetése (kettős könyvvitel-főkönyvi 

(szintetikus) könyveléssel, költséggazdálkodás, bizonylati rend, adatszolgáltatás, 
- központi üza. élm. dhe., férőhely és vendéglétszám elszámolás) ; 
- önálló létszám és munkabér-gazdálkodás; 
- ellátási szint meghatározása; 
- központi szolgáltatás-fejlesztés; 
- maradványképzés, felhasználás; 
- jog és hatáskörök; 
- az állomány fenti feladatoknak megfelelő felkészítése és átszervezése 

(szervezet, létszám, ügyrend meghatározásával és a jelenlegi létszám befagyasz
tásával); 

üdülőkben, Igazgatósági intézkedés szerint: 
- alaptevékenység folytatása és kiegészítő tevékenységek szervezési lehe-

tősége; 

- férőhelybiztosítás, koordinálás, nyilvántartás; 
- teljes körű költségvetési gazdálkodás bevezetése; 
- az üdülő részben önálló költségvetési szerv, maradványérdekeltségi 

rendszerben; 
- új számviteli rendszer bevezetése, (raktári és analitikus nyilvántartás, 

feladás, központi élelem-utalványozás, menetlevél számfejtés); 
- szolgáltatások biztosítása; 
- maradványképzés, felhasználás; 
- létszám és munkabérgazdálkodás; 
- jog- és hatáskörök; 
- állomány fenti feladatoknak megfelelő felkészítése és átszervezése (szer-

vezet, létszám ügyrend vonatkozásában, a jelenlegi létszám befagyasztásával). 

Alapvető feladatainkat Igazgatóságunkon, üdültetési intézményeinkben vég
rehajtjuk. Eleget teszünk mindazoknak a követelményeknek, amelyeket elöljá
róink számunkra ezideig meghatároztak, amelyeket jóváhagyott terveink tartal
maznak és amelyeknek feltételei jelenleg rendelkezésre állnak. A tanulmány
ban felvetett elgondolások úgy tekintendők, hogy ismerjük feladatainkat az el-
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következendő időszakok irányunkba mutató elvárásait, fejlesztési tennivalóin
kat. Ezek megvalósítása azonban a gazdasági helyzetünk adta központi lehető
ségek és döntések függvénye. 

Cikkemhez természetesen van hozzászólási lehetőség. Kérem az igényjogosult 
állományt, az üdültetési bizottságokat véleményüket e cikkben foglaltakkal kap
csolatban fejtsék ki, hogy azokat megimerhessük. 
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