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A Ma[Oar Nipköztár.rarág Jéfomes trói é.r testületei felső meté.ré11ek döntire alaJJjá11 a 
hadtáp-a11)agi-pé11zii/!.)i szolgálatok mdó állo111á1qa a közös érdekek tf!)eztetése és az 
�í!Jiillmtíkiidir fejle.rzti.re céljából ötirmké111 más-más szm rmdeziribm koordinációs éltekez
lttel tart. Az e/ró irtekczlttre a HM. a jelniltf!.ire a BM szentzé.rébm ktriilt sor. 

Az értekezleten a Magyar Néphadrereg, a Beliif!JIIIÚÚ.rztéri11111. a BM határőrséf!. 
Országos Para11cs11okJáf!., az IM Büntetéstéf!.rehajtás Or.rzáf!.OS Parancsnokság, a PM Vá111-
és Pé11zziJ!)Crs�e. Or.rzáf!.OS Para11c.mokrdf!.. a M1111kásórség Or.rzáf!.Ol Para11w1ok1ág. rnlami!II 
az MHSZ hadtáp·,m>axi rezetói, tmJbbá az MSZMP KB. a KNEB, az QT ir a PM kép
i irelói itttek ri.rzt. 

A iitai11ditó előadás tájékoztatást adott a BeliiJ!Jmi11úztéri11111 anyagi-technikai 1zak
szolf!.álatá11ak VT. iitires tmidószak fejle.rztéri tnekmyséxéről. a tár.r fef.>mes szemkkel raló 
t!!)iittm1íködés ered111é11Jeiről ér a VII. ötéw tmidó.rzakra .rzóló célkitlÍzésekról. 

A beszámoló. ialami11t a társ fegyieres 1zerrek referátumai és hozzászólásai egyöntellíen 
megállapí1011ák. hogJ jelmtó.r eredminJtk .rzültt1ek az tf.>iillmríködé.r terén. A fe?J mes erők és 
testületek gazdasát,i ef,}üthmíködirémk rmdjéről .rzóló együlles utasítás mq,jelmésével szabá
l)ozolt keretek közöli. konkrétabb formát nyertek a Honiédelmi Bizottság által meghatáro
zolt feladatok. Az ef.>iillm1iködé.r eredmé11Je1m raló.mlt nug valamm11Ji szakszolgálati 
át,11ál, e.zm belül a két- ir többoldalú kapcsolatokba11, az ét'es ér kózéptá11í fejlesztési. építéri, 
bemházási tmekbm, az állománJ élet· é.r m1111kakörülmé11Jeit érintő /011to.rabb jogszabály
tm.ezetek t[!Jtztetésébm. a fef.>ierzeti. i·eg1hédel111i eszközök fejlesztésébm, a jánmhek üze
meltetési normáinak kialakitárában, ruházat fejlesztésében és értikesíti.rbm, az et,é.rz.régü!!)i 
ellátásban. az üdültetési lehttóségek biztosításában. az oktatásban, és a t11do111ányo.r kutató· 
m1111ka terén. 

Az értekezlet referát11111át. illette ti 'kr,rreferát11mok riitidített anJagát - az értekezlet 
állásfoglalása alapjd11 - tájikoztattÍs is hamwsítJs céljdból e fol]óiratban közreadjuk. 

Szerkesztórét, 

Megnyitó 

Kiss Sá11dor rmdór ie.zf„jmag>, BM pi11z1110i·a11;,1x,i·m1íszaki mi11irzterhel)t11es 

1980. szeptember 14-én a Honvédelmi Minisztérium szervezésében a Magyar Népköztársaság 
fegyveres erőinek és testületeinek hadtáp-anyagi vezetői első alkalommal ültek össze annak érde
kében, hogy megvitassák az anyagi-tcchnika1 swlgúlatra vonatkozó együttműködési feladatok vég-
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rehaJtását, helyzetét, alakulását. Az értekezleten akkor olran döntés született, hogy a következő 
tanác,kozásra 1985-ben a Belügyminisztérium szervezésében kerüljön sor. 

E döntés alapján hívtuk össze a mai tanácskozást. Az első értekezlet óta - alátámasztva a kér· 
dés fontosságát - a Honvédelmi Bizottság határozatot hozott a fegyveres erők és testületek, vala· 
mint a rendészeti szervek gazdálkodásának összehangolására, az ügyüttműködés továbbfejleszté· 
sére. Ezzel kapcsolatban több miniszteri utasítás került kiadásra a fegyveres erők és testületek, vala· 
mint a rendészeti szervek gazdasági együttműködésének rendjéről. Ezek a fontos intézkedések 
nagymértékben kiszélesítették az együttműködés kereteit. 

1980. évi értekezlet óta eltelt időszakban jelentős eredményeket értünk el az együttműködés 
terén. A fegyveres erők és testületek gazdasági együttműködésének rendjét szabályozó 1/1982. 
OT-PM-HM-IM-MOP számú együttes utasítás megjelenésével további megerősítést, konkrétabb 
formát nyertek a Honvédelmi Bizottság által meghatározott feladatok. Az együttes utasítás kije· 
!ölte a gazdasági em·üttműködés célját, főbb területeit és meghatározta annak szabályait. 

Elmondhatjuk, hogy ezt követően az együttműködés köre szélesedett és formái tartalmukban 
gazdagodtak. Előrelépés történt a már kialakult kapcsolatok folyamatosságának fenntartása, egy· 
más gondjai, nehézségei jobb megértése, a gazdasági érdekeltségek kölcsönös figyelembevétele 
tekintetében. 

Bizonyítja ezt az a széles körű együttműködés, amely a fegyveres szervek között létrejött és jól 
szolgálja a feladatok ellátását, a racionálisabb, a takarékosabb gazdálkodást. A magasabb szintű 
közösen kiadott jogszabályok végrehajtásaként az elmúlt években több csoportfőnöki, osztályve· 
zctői, és területi szintű megállapodás született a párhuzamos fejlesztések elkerülése, a feladatok 
hatékonyabb, gazdaságosabb végrehajtása, a meglevő és létesítendő kapacitások, épületek, építmé· 
nyek, berendezések, raktárak gazdaságos fenntartása, üzemeltetése, kihasználása érdekében. 

A kötelező szakágazati egyeztetések rendre végrehajtásra kerültek. Tevékenységük során 
lényegében minden jelentősebb kérdést, pl. éves középtávú tervjavaslatokat, fontosabb, az állo· 
mány élet· és munkakörülményeit érintő jogszabály-tervezeteket, ingatlangazdálkodási elképzelé· 
seinket egyeztettük a társszervekkel. Ugyanakkor nem szabad elhallgatni azt sem, hogy kapcsola· 
tainkban vannak még hiányosságok, fehér foltok, nem kívánatos jelenségek, melyekről mi a 
magunk részéről ugyancsak szólni fogunk. 

Kérem, hogy ne tekintsék ezt a házigazdák részéről előírt kötelező udvariasság megsértésé· 
nek, mert ez távol áll tőlünk, úgy érezzük azonban, hogy méltatlan lenne az értekezlethez és közös 
celjaink elérését nehezítené, ha kölcsönösen nem néznénk kritikus szemmel kapcsolatainkat és 
nem tennénk meg mindent az egyes - még meglevő - negatív jelenségek megszüntetése érdeké· 
ben. 

Am1 kirem a támzerrek megjtlent rezetőit, ht1dtápparanrsnokait. hol!) az érttktzletm adjanak tájékoz· 
tatá.rt a régzett m1111káról, a problémákról, irtike/j{k eddigi ff!Jiitt1111ikiJdérii11ket és hozzánk haso11lóa11 11e csak 
az elért eredmén;dn szorítkozzanak, hanem tá1ják fel a torábbfejlódést akadá�)OZÓ tin;ezőket is. 
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