HADTÁPTÖRTÉNET
Az MN személyi állomány szolgálati, életés munkakörülményeinek alakulása az 1956-1967-es években
Tóth Józrif medes
A tárgyalt idószakban a Magyar Néphadsereg személyi állományának életkörülményeit elsó·
sorban a katonapolitikai helyzet, az ország gazdasági teljesítóképességének alakulása, az MN helye,
szerepe és feladatai a Varsói Szerzódés keretein belül, a néphadsereg hadtápján belül a gazdálko·
dási rendszer alakulása, fejlódése, az életkörülmények kedvezóbb feltételeinek megteremtése iránti
igény és a növekvó követelmények szabták meg.
Az 1956-tól 1959-ig tetjedó idószakban a személyi állomány életkörülményei fejlesztésével
kapcsolatos feladatok lényegében véve az ellenforradalom leverését követó években végbemenó
konszolidáció tükrében jelentkeztek, az elózó évekhez viszonyítva nem változtak és nem is változ·
hattak, mivel a néphadseregnek és hadtápszolgálatnak elsósorban olyan feladatokat kellett megol·
dania, mint:
- az ellenforradalmi események okozta károk, veszteségek felmérése;<•>
- a szovjet hadseregnek és a népgazdaságnak átadott anyagok értékének megállapí·
tása;<2l
- a néphadsereg átszervezéséból fakadó diszlokációs változások elókészítése, megszervezése
(megszúnó alakulatok bizottsági felszámolása, új alakulatok felállítása stb.).
Az 1960-as években az MN hadtápszolgálatának fó feladatát az .M" készség elérésének, a
különbözó harckészültségi fokozatokba való áttérésnek hadtápbiztosítása mellett, már a személyi
állomány életkörülményeinek további emelése képezte.Cl)
(t) Az ellenforradalom utáni részleges kármegállapításokat követően, a veszendőbe ment anyagok értékét
az 1957. okt. 31 ·én végrehajtott leltározás összesen 511,484.904,- Ft-ban állapította meg. Ebből az összegből a
legnagyobb tételt a fegyverzeti anyagok (1985,969.100,- Ft) és a ruházati anyagok (112,602.650,- Ft) tették ki.
MN Hadtörténelmi Levéltár, a továbbiakban: HL 31/191-1957. T. (47-51. p.).
<2) 1956. nov. 4-e után a hadsereg anyagi készleteiből a szovjet csapatok részére 98,391.008,- Ft értélcú
anyagot adtak ki, főleg az elhelyezési szolgálat berendezési anyagából (93,319.369, - Ft).
Az 1957. jún. 2 l·én kelt jelentés az MN hadtáp anyagi készleteiről a szovjet csapatok részére átadott anyagok és
eszközök értékét némi eltéréssel 98,327.00'),- Ft összegben állapítja meg. HL 311191-1957. T. (127-129. p.).
A népgazdaságnak (BM-szervek, az Egészségügyi Minisztérium, Belkereskedelmi Minisztérium útján, HM
útján honvédségi dolgozóknak) az anyagátadást az MNVKF hozzájárulásával az MNHF, a VK Agt. Csf. enge·
délyezte, mint felesleges anyagot és ennek értéke 597,315.197,- Ft·ottett ki. HL 31/190-1957. T. (202-217. p.).
Ebből a hadtápszolgálat kezelésében levő anyagok, eszközök (élelem, élelmi felszerelési anyag, ruházati anyag,
egészségügyi anyag és felszerelés, elhelyezési szolgálat anyagai, üzemanyag-szolgálat anyagai és eszközei)
335,358.082,- Ft összeget tettek ki. HL 31/191-1957. T. (127-129. p.).
(l) Az MN hadtápfónökének az MN kiképzési csoportfőnökéhez, a honvédelmi miniszter első helyette·
séhez 004773/64 számon felterjesztett jelentése az 1965. kiképzési év feladatainak hadtápbiztosítására (1964.
december 29.).
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Az 1963 őszén végrehajtott diszlokációs változások kedvezőtlenül befolyásolták az elhelyezési
körülmények alakulását is, felvetődött a hivatásos állomány (tisztek, tiszthelyettesek) családtagjai
{elsősorban a feleségek) rendszeres foglalkoztatottságának, az elszigetelt helyőrségekben pedig a
családok, hozzátartozók szervezett ellátásának szükségessége.
1965 után az életkörülmények javítása érdekében hozott korábbi intézkedések fokozottabb
mértékben éreztették hatásukat és az 1965. évi fő célkitűzések között már olyan feladatok szerepel
tek, mint:
- egyes helyőrségekben új legénységi épületek, irodaépületek, raktárak építésének megkezdése;
- barakképületek fokozatos felszámolása;
- a csapatkonyhák további korszerűsítése;
- élelmezési felszerelési cikkek újabb típusainak rendszeresítése (evőeszközök, éttermi felszerelés stb.);
- új típusú lábbeli sorozatgyártásának megkezdése;
- szalmazsákok lecserélése matracokkal;
- a meglevő üdülők korszerűsítése (Balatonkenese, Mátraháza), új üdülők bekapcsolása az
üdültetési hálózatba (Balatonszabadi-Sóstó kempingtábor és a siófoki üdülő beindítása);
- regeneráló üdültetés bevezetése;
- Budapesten és vidéken a gyermekintézmény hálózat bővítése (napközi otthonok, óvodák,
bölcsődék);
- a néphadsereg hivatásos és továbbszolgáló nőtagjainak (katona nők) gyermekgondozási
segélyügyeinek rendezése;
- katonai szolgálatot teljesítő tartalékos hadkötelesek illetményeinek, illetve családi segélyé·
nek újbóli szabályozása;
- a néphadsereg tagjainak nyugellátásával kapcsolatban kormányrendelet és honvédelmi
miniszteri utasítás kiadása;
- egyéb rendeletek, rendelkezések, határozatok, utasítások, intézkedések kiadása a személyi
állomány életkörülményeinek kedvezőbbé tétele érdekében.
Az 1960-as évek második felében lezárult a néphadsereg minőségi fejlesztésének és fejlődésé
nek első szakasza. A továbbfejlesztés és fejlődés új szakaszában a minőségileg más mutatókkal ren·
delkező fegyverfajták megjelenése, a gépesítés, az automatizálás és egyéb más tendenciák érvénye
sülése, a személyi állomány életkörülményeinek javításában új helyzetet teremtett.
A Magyar Néphadseregben a hadtápszolgálat legfelső vezetése behatóan foglalkozott mind a
hivatásos, mind a továbbszolgáló és sorállomány életkörülményeivel kapcsolatos kérdésekkel.
Az állandó fejlesztés eredményeként az 1960-as évek második felében a személyi állomány
szociális helyzete végül is megfelelt az általános katonai, társadalmi igényeknek, követelmények·
nek. A jobbításra irányuló törekvéseket, irányzatokat segítette az MSZMP MN pártbizottság 1965.
márciusi ülése után a csapatok pártbizottságainak és pártszervezeteinek ez irányú munkája is.

ÉLELMEZÉSI BIZTOSÍTÁS

..

1956-ban és 1957-ben az élelmezési szolgálatnak mint surotzetnek szerepe abban mutatkozott,
hogy a gyakran változó személyi állomány és nem kimondottan a néphadsereg kötelékébe tartozó
személyek folyamatos ellátását biztosítsa olyan körülmények között, amikor rendkívüli ellátási
feladatok jelentkeztek (szovjet csapatok, családtagok, pártközpont, belügyi szervek stb. élelme
zése).
1956-ban az élelmezési szolgálatvezető és végrehajtó szervezete jelentősen változott. A
Magyar Néphadsereg Hadtápszolgálat Főnökség alárendeltségébe tartozó Hadbiztosí Csoportfő147

nökség létszáma - amelyhez az Élelmezési Osztály is tartozott - 1955-ben 74 fő, 1957 tavaszán 56
fő, 1957 őszén 35 fő volt. Az Élelmezési Osztály alárendeltségébe számos intézet tartozott (7 élei·
mezési anyagraktár vidéken, Központi Élelmezési Anyagraktár Budapesten, vonatanyag szertár
stb.).
Az ellenforradalom fegyveres leverése után az élelmezési osztálynak a létzilált katonai alaku
latok és a szervezett karhatalmi alakulatok élelmezési ellátását kellett megszervezni országos
viszonylatban, Budapesten 3 karhatalmi ezrednél, vidéken 11 karhatalmi zászlóaljnál (12 helyőr·
ségben levő karhatalmi századoknál) és 8 önálló karhatalmi századnál.
1957-ben a karhatalmi szolgálat megszűnése után (április-május), amikor az újjászérveződő
néphadsereg létszámát - a korábbiakban indokolatlanul magas szintről - az ütőképesség egyidejű
és folyamatos fokozása mellett mérsékelték, az élelmezési szolgálat tárintézeteinek számát is csök·
kentették (Központi Élelmezési Anyagraktár Budapesten és 3 élelmezési anyagraktár vidéki
helyőrségekben).
A Magyar Néphadsereg élelmezési szolgálatában 1956-ig .a gazdálkodás rmdszerit a természet·
beni élelmezési ellátásban részesülőknél a normagazdálkodás képezte. A béke élelmezési norma az 1
főnek 1 napi élelemellátását biztosító élelmiszerek mennyiségét jelentette, majd később annak
pénzértékét fejezte ki, tehát lehetett anyagnorma és pénznorma is egyaránt.
1956 után a politikai és gazdasági élet fokozatos erősödésével, a konszolidáció körülményei
között az ország élelmiszer gazdálkodásának fejlesztése következtében, az anyagnormát alkotó
élelmiszerek száma annyira megnövekedett, hogy a tervezési-irányítási folyamatban az egység·
norma felhasználása már alkalmatlanná vált.
Az anyagnormán alapuló ellátás keretén belül a gazdálkodás, valamint a személyi állomány
élelmezésének minőségi javulása nem volt kielégítő.
1957-1959 között az élelmezési szolgálatban alkalmazott gazdálkodási rendszer nem volt egy·
ségesen kiforrott, igen sok bürokratikus vonást tartalmazott. A gazdálkodás rendszerére a kísérleti
jelleg volt jellemző. A kényszerűségből alkalmazott anyagnormákkal való gazdálkodás merevségeit
előbb 1957-től, az élelmezési normaérték 25%-ának megfelelően oldották fel.
Ennek eredményeképpen 1957-ben részbeni pénznormát vezettek be. 11 féle alapélelmiszer
megmaradt az anyagnormán belül, a többi élelmiszernél a választékot nem korlátozva, a pénzérté·
ket határozták meg és pénznormát vezettek be. Ez a rendszer 1961-ig működött.
A személyi állomány élelmezésének minősége azonban még így sem volt megfelelő, a minő·
ségi javítás elmaradt a követelmények és igények mögött.
A pinzgazdálk.odáson alapuló élelmezési ellátási rendszerre való fokozatos és folyamatos áttérés
során, a vegyes gazdálkodás bizonyos fokig biztosította a minőségi javulás feltételeit, mígnem
1962. január l-től a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség az egész néphadseregben bevezette a
pénznormán alapuló élelmezési gazdálkodás rendszerét (teljes pénzgazdálkodás), ahol a normát
pénzértékben határozták meg.
Az új gazdálkodási rmdszer alapján:
- az élelmezési szolgálatvezető részére nagyobb lehetőség nyílott, a személyi állomány
részére jobb minőségű élelmezés biztosítására;
- megszűntek az élelmezési ellátás minőségi javításának korlátai, teljes egészében érvényesül·
hettek az egyéni (csoportos) érdekeken alapuló igények;
- általában nagyobb szerepet kapott a gazdasági szemlélet mind a csapatok, mind a központi
szervek irányításában (pl. az anyagnormán alapuló hideg élelmezési norma megszüntetésével
évente kb. 1,8 millió forintos megtakarítást lehetett elérni);
- a fogyasztás általában a közkedvelt cikkféleségek felé tolódott el;
- a gazdálkodás kellő rugalmasságot biztosított a helyi zavarok zökkenőmentes áthidalására;
- emelkedett a csapatok, intézetek, szervek élelmezési ellátásának színvonala;
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- bővült a területi élelmezési anyagraktáraknál a választék, több, jobb minőségű csapatélel
mezést biztosító élelmiszerek révén változatos, 10 napon belül általában nem ismétlődő ételeket
tartalmazó étlapot lehetett készíteni, bő választékú étrendet lehetett kialakítani;
- lehetővé vált az élelmezés korábbi, jobbára csak kalóriában mért - tervezésében az élelme
zési tudományos eredmények hatékonyabb érvényesítése, az élelmezési kultúra emelése, a bioló
giai szempontok fokozottabb érvényesülése, a fegyvernemek (szakcsapatok, szolgálatok) sajátos
ságainak fokozottabb figyelembe vétele.
A pénzgazdálkodás bevezetésénél feleslegessé vált és ezért megszüntetett pótszerezési táblá
zat nagy könnyebbséget jelentett az étlapok megtervezésében, az egész gazdálkodásban, az elszá
molásban és az ellenőrzésben egyaránt.
A csapatgazdálkodás és az étlapszerkesztés könnyebbé tételét szolgálta az Élelmezési Osztály
által kiadott .Ételrecept-gyűjtemény", amelyet folyamatosan fejlesztettek. Ezáltal lehetővé vált
több menüt tartalmazó, választékos étlapok szerkesztése és ételek elkészítése.
A pénzgazdálkodás nyújtotta minőségi javulás mellett mód és lehetőség nyílott a népgazdasá
got bizonyos mértékben tehermentesítő kisegítőgazdaságok kifejlesztésére, illetve továbbfejlesztésére:
- a kedvezményes áron beszerezhető, majd saját műveléssel termelt állattáppal, de nagyrészt
saját konyhai és éttermi hulladék felhasználásával üzemelő sertésgazdaságok létesítése;
- kertgazdaságok, baromfigazdaságok működtetése;
- az MN kezelésében levő, mezőgazdaságilag művelhető földterületek hasznosítása.
Az 1953-ban bevezetett kisegítő gazdaságok rendszerében az állatok tartása kezdetben csak a
konyhai hulladék és az összegyűjtött ételmaradék felhasználásával történt. Később a csapatok az
addig kihasználatlan, parlagon heverő földterületeken termelt takarmányt is hasznosították, fel
használták.
Az állattartás és a kertgazdaság hozama a normán felül javította az élelmezést, így közvetlenül
hozzájárult a személyi állomány életkörülményeinek élelmezési javításához.
Ahol 1963-ban önálló sertésgazdálkodást folytattak, ott a csapatok 94%-ánál ( 116 helyen), az
önálló tiszti étkezdék 61%-ánál (28 étkezdénél) fordíthattak az étkezés feljavítására önállóan ter
melt termékeket. Az MN-ben a csapatoknál és önálló tiszti étkezdéknél működő 205 gazdaság
közül mindössze 8 egységnél és 18 tiszti étkezdénél nem folyt önálló élelmiszer termelés.
Az 1960-as évek közepén az élelmezési szolgálat központi irányítása számára komoly felada
tot jelentett az elszigetelt helyórslgekbm élő hivatásos és továbbszolgáló állomány, valamint ezek csa
ládtagjainak, a népgazdaság számára is problémát jel!=ntő húsellátás. A hússal való ellátásra az igény
1957/58-ban kezdődött, amikor ezt a problémát megvizsgálták és felülbírálták.
Az igénylő helyőrségek száma évről évre emelkedett. 1963-ban az élelmezési ellátás nehézsé
geinek enyhítésére az MNHF-ség intézkedést adott ki a központi ellátás megszervezésére. Ennek
értelmében valamennyi elszigetelt helyőrségben a családjukkal együtt élő hivatásos és továbbszol
gáló tisztek és tiszthelyettesek a honvédségi keret terhére fogyasztói áron, családtagonként és
hetenként 0,5 kg húst vehettek igénybe. Ezt a kedvezményt 1964-ben a fontosabb romlandó és
nem romlandó élelmiszerekre is kiterjesztették (tojás, burgonya stb.).
1964 nyarán 55 helyőrségben vették igénybe ezt a honvédségi szolgáltatást, ami a honvédségi
központi keret terhére a hivatásos állomány családtagjai részére havonta 120-150-170 q friss hús
kiszolgálását jelentette.
A fentieken kívül, a rádiótechnikai alegységek még további kedvezményben is részesültek. Az
itt szolgálatot teljesítő hivatásos állomány családtagjai részére az I. számú élelmezési norma szerinti
készétkezés kiszolgáltatását engedélyezték, vagy a családtagok a norma szerint illetményes élelmi
szereket vehették igénybe térítés ellenében. Ez a lehetőség kedvezően hatott a személyi állomány
érintett tagjainál az életkörülmények alakulására.
Komoly problémát jelentett az élelmezési szolgálat számára az 1960-as években megtartott
csapatgyakorlatok, törzsvezetési gyakorlatok élelmezési biztosítása.
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A, MNHF·ség Önálló Élelmezési Oszt.ály 1963-ban egyelőre az első lépcsőbe tartozó maga·
sabbegységeket és egységeket látta el ezokkal az élelmiszerekkel (készétel konzervekkel) és a mele
gítéshez szükséges egyéni felszereléssel, amelyek a tili idómzk gyakorlatain - a korábbiakhoz viszo·
nyítva - az élelmezési nehézségeket csökkenteni tudták (de nem küszöbölhették ki), mindemellett
az élelmezési ellátást megnyugtató módon meg tudták oldani. Ez az intézkedés azt is célul tűzte ki,
hogy a személyi állomány már az állandó harckészültség időszakában megismerje a háborús viszo·
nyok között alkalmazásra kerülő élelmiszerek egy részét.
Az élelmezési ellátás folyamatosságát télen is biztosítható élelmi cikkek, élelmiszerek sokféle·
ségének kialakítására irányuló kísérletek eredményesen folytak.
A hadtápszolgálat, így az élelmező szolgálat anyagi-technikai eszközeinek fejlesztése nem egy
időben indult meg a néphadsereg fejlesztésével. Ennek következtében a harci technikai eszközök·
höz viszonyítva a hadtáp anyagi-technikai eszközeinek korszerűsítése terén Jelentős lemaradás
mutatkozott.
1956 őszén a vonatanyagot is a tábort ft/.rzmlist anyagot egymástól szétválasztották.<•> A vonat·
anyag és lófclszerelés (kétfogatos jármú, szügyhámszerszárn, lovagló felszerelés stb.) továbbra 1s a
ruházati szolgálat kezelésében maradt, a tábori élelmezési felszerelési anyagot pedig ( mozgókony
hák, tábori sütódék stb.) az élelmezési szolgálat vette át.
Anyagi lehetőségek hiányában 1959-ig sem a tábori iklmtzisi ftlsztrtlisi anyagokat tJ mközöktt,
sem az lltlmtzlJt ft/.rzmllsi anyagokat, mközöktt, btrmdtzistktt is iltlmtzlsi ttchnikai tszközóktt nem fej·
lesztették, sót ezek egy részét 1956/57-ben értékesítették, vagy a népgazdaságnak adtak át (pl. a
Miskolcon levő élelmezési anyagraktárat). Az élelmezési szolgálat kezelésében megmaradt hadtáp·
technikai eszközök alapvetően a csökkentett létszámú néphadsereg fenntartását szolgálták.
A fejlesztés alacsony anyagi ráfordítással csak 1963-ban kezdődött el és szerény eredmények·
kel járt. Nehezítette a feilesztést, hogy az élelmezési szolgálatban csaknem általánossá vált pénzgaz·
dálkodás nem ttrjtdt ki az élelmezési felszereléssel való ellátásra, a tábori élelmezési felszerelési anya·
gokkal, eszközökkel való ellátásra, az átalánnyal rendelkező felszereléssel történő ellátásra és gaz·
dálkodásra.
A gazdálkodás rendszere nem volt egységes, technikára vonatkozóan megmaradt az anyag·
normákra (kell·álladékra), az esetenkénti igények kielégítésére támaszkodó gazdálkodás. Az élei·
mezési felszereléssel és tábori élelmezési felszereléssel való ellátás természetben történt. A legény·
ségi konyhák és éttermek, a tiszti étkezdék konyhafelszerelésének utánpótlását úgy végezték, hogy
az élelmezési anyagraktárhoz évente két alkalommal, cserejegy kíséretében a selejtes anyagot
beszolgáltatták, és a használható anyagokat ennek ellenében átvették.
A feszültségek megszüntetése érdekében, kísérlet képpen 1964 végéig 19 alakulatnál bevezet·
ték az élelmezési felszerelési anyagokra és eszközokre vonatkozó pénzgazdálkodást, amit 1965-re
az egész néphadseregre kiterjeszteni, 1966-tól pedig a kísérleti tapasztalatok értékelése alapján, vég·
legesen bevezetni tervezett a felső vezetés.
Az 1960-as évek első felében rendszeresített tábori élelmezési felszerelési anyagok és eszkö·
zök (mozgókonyhák, fózóeszközök, sütőkemencék stb.) és az élelmezési szolgálat szakgépkocsijai
(pl. hútógépkocsi) elavultak, korszerűtlenek voltak, már nem feleltek meg sem békében (pl. gya·
korlatokon), sem háborús körülmények közötti alkalmazás követelményeinek. A szükséges meny·
nyiség azonban még ezekből sem állt rendelkezésre.
A sütőkemencék és mozgókonyhák telepítése, működése hosszú időt vett igénybe, menet·
közben nem működhettek. A sütőkemencék pl. a hadműveletek során a szükségletnek csak mint·
egy 4 0% -át tudták kielégíteni.
A hadtápvezetés részéról az 1960-as évek elqén készített tervek, kiadott utasítások alapján a
változás a köutktzókbm mutatkozol/ mtf!.:
<•> 1956. október 15-én kelt 22/1956. (HK 7.) MNHF sz. uusit.ís (n. p.).
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- kísérletek folytak gépkocsin és terepen telepítve egyaránt működő gázolaj vegyes tüzelésű
mozgókonyhák, vízszállító utánfutók, tábori hússzállító, illetve laboratórium gépkocsik kialakítá
sára;
- javaslatot dolgoztak ki sütőkemence importból történő beszerzésére;
- a kenyérszállító gépkocsi elkészültével 1964-ben számoltak, a prototípus gyártását 1966-tól
kezdték várni;
- 1964-ig elkészült 7 db hűtőgépkocsi kísérleti példánya;
- ezredtől seregtestig bezárólag a törzsek személyi állományának étkeztetésére korszerű étkezősátorral ellátott törzskonyha étkezőkocsi tervezése folyt, prototípusának kialakítását 1969-től
várták.
A csapatok iklmtzisi ltchnikai mközökktl, elsősorban az élelmiszerek, nyersanyagok konyhai
feldolgozására szolgáló eszközökkel )univerzális konyhagép, elektromos húsdaráló, burgonyahá
mozó), egyéb felszerelési eszközökkel (pl. tányérmosó géppel) és berendezésekkel (pl. hűtőgépek
és hűtőberendezések) való ellátás 1960-tól szerény eredményeket mutatott fel.
1964 decemberében a csapatok élelmezési szolgálatánál a konyhagép ellátottság 30-35%-os
volt, 1965-re a konyhagépek beszerzésének folytatásaként 45-50%-os feltöltöttséget terveztek
elérni.
Az élelmezési felszerelési anyagok, technikai eszközök, berendezések és tábori élelmezési fel
szerelési anyagok javítása nem volt elég szervezett és körültekintő, a megjavítandó és kijavított
anyagok, eszközök átvétele és ellenőrzése nem volt kellően szervezett. Felmerült egy központi javí
tóműhely és szervizszolgálat létrehozásának szükségessége.
Az élelmezési szolgálat fokozott tevékenységet fejtett ki az életkörülmények javítása érdeké
ben a legénységi éttmni itktzUlis színvonalának növtlist ftltittkintk. megtmmtist irdtk.ibm:
- kísérleteket végeztek az alumínium éttermi felszerelés minőségi javítása terén, majd mű
anyag kancsó, pohár rendszeresítésével, amivel 1965-ben kísérletképpen egy hadosztályt láttak el,
1966-ban pedig a műanyag éttermi felszereléssel ellátandó egységek számát emelve, mintegy 20
ezer főt érintőlegesen terjesztették ki a kísérleteket;
- ipari kísérleteket folytattak a törékeny műanyag éttermi felszerelés állóképességének, töré
kenység csökkentésének fokozása érdekében;
- kísérletképpen eloxált felületű edényzetet adtak ki, amire a zsír nem tapad annyira, fényét
nem veszítette el, tisztítása is könnyebb volt;
- a csapatokat ellátták rozsdamentes evőeszközökkel;
- az önkiszolgáló rendszert elősegítő, háromszögletű tálcára helyezhető, megfelelő méretű
múanyagedényzetet, később rozsdamentes anyagból készült, korszerű éttermi felszerelést vezettek
be.
A tiszti étkezdék, üdülők törékeny felszerelését az étkezők által befizetett fenntartási alapból,
helyileg pótolták. A legénységi étkezdék, kórházak, napközi otthonok, növendéki, hallgatói étter
mek törékeny, selejtes cikkeit központilag, természetben pótolták.
Az élelmezési szolgálat 1956-1966 közötti években jelentős fejlődésen ment keresztül. Ezek
ben az években lerakták a további minőségi fejlődés alapjait, megteremtették a feltételeket ahhoz,
hogy a néphadsereg személyi állományának életkörülményei tovább javulhassanak, magasabb szin
ten megvalósíthatók legyenek.

RUHÁZATI ELLÁTÁS
1956. november 8-án az MNHF-ség Hadtápbiztosi Csoportfőnökség Ruházati Osztálya irá
nyításával a Ruházati Anyagraktár (RASZ) megkezdte a karhatalmi ezredek ellátását ágyneművel.
Az ellenforradalom ideje alatt a ruházati osztály alárendeltségébe tartozó intézeteknél a köz
ponti készletek lényegében véve sértetlen maradtak.
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A Ruházati Osztály 1956. november, december hónapokban olyan feladatokat oldott meg,
mint:
- a HM Gazdasági Osztály raktárából elhordott ruházati cikkek, írógépek, egyéb anyagok
összegyűjtése;
- körülbelül 100 vagonnyi, 9 millió forint értékű anyag begyűjtésének megszervezése és át
adása a népgazdaságnak;
- új tiszti és legénységi ruházat bevezetésére vonatkozó javaslat kidolgozása;
- a karhatalmi alakulatok, a belügyi szervek és az újonnan megalakult Munkásőrség ruházati
ellátásának folyamatos biztosítása.
1957 elejétől az MNHF-ség HBS Csf-ségen belül a Ruházati Osztály, az MSZMP programjá
nak megfelelően megkezdte a csökkentett létszámú néphadsereg ruházati ellátásának megszervezé
sét.
A ruházati osztály olyan központi intézkedéseket dolgozott ki, melyek közvetlenül érintették
a személyi állomány életkörülményeit:
- a tiszti, tiszthelyettesi ruházati ellátás kérdéseinek szabályozása<5>: tiszti, és tiszthelyettesi
készruhák átvét�le;urtalék állományba (nyugállományba) helyezett tisztek, tiszthelyettesek ruhá
zati illetményének kifizetése, tiszti fehérnemű eladása;
- az 1956-ban illetményes fehérnemű kiadása, illetve téritése;<6>
- női tisztek és tiszthelyettesek méret utáni cipői készíttetési térítési díjainak megállapítása<7J
pl. 111 talpas, szeges cipőnél 308,- Ft;
- tisztek, tiszthelyettesek csizmafejelés készíttetésének engedélyezése az évi ruházati illet
mény terhére;<8)
- tiszti társasági zubbony, pantalló elkészíttetése mértékszabóság igénybevételével, leszerel
tek áthelyezettek (pl. a Belügyminisztériumba) ruházati kérdéseinek szabályozása, az 1956-ban
elmaradt ruházatok átvétele.(9)
Nem alapvető, de a fiatal korosztályba tartozó sorállományt jelentősen érintő intézkedés volt,
mely a bevonuló újoncok hajának géppel való lenyírását megszüntette és hatályon kívül helyezte a
.Ruházat és vonatanyag normák" hajvágási normáját.< 10)
A Magyar Néphadsereg ruházati szolgálatának szervezetében, gazdálkodási és ellátási rend
szerében a személyi állomány életkörülményeinek ruházati vonatkozású kérdéseinél alapvető vál
tozást az 1957-1958 esztendő jelentette. ekkor tértek át a természetbeni ellátásról a sokkal kedve
zőbb hatásfokú és előnyösebb pénzgazdálkodásra.(1t)
A ruházati szolgálatban a pénzgazdálkodásra való áttérés folyamatosan ment végbe és a szol
gálat ágazatait a következőképpen érintette:
a) 1957. januártól vezették be a pénzgazdálkodást a ruházati javítóanyag, továbbá a kiképzési
anyagok és adminisztrációs irodaszer ellátásban,
b) 1957 májusától pénzgazdálkodást vezettek be a tábornoki, tiszti és tiszthelyettesi ruházati
ellátásban,< 12> melyben szabályozták a ruházati illetményeket, az illetmények nyilvántartását, felszá
mítását, felhasználását, az igényjogosultak jogait és kötelességeit, az előírt cikkeket, a ruházati
könyv rendszeresítését, a feladatokat és hatásköröket (hadtápfőnök, pénzügyi osztály-, alosztály
vezető, ruházati ellátás főnök, ruházati raktárvezető) és egyéb kérdéseket.
5
( ) 1957.

április 27-én kelt 1/1957. (HK 5.) MNHF HBS Csf. sz. utasítás (86. p.).
(6) 1957. február ll·én kelt 2/1957. (HK 2.) MNHF sz. utasítás (46. p.).
7
( ) 1957. július 8-án kelt 20/1957. (HK 8.) MNHF sz. utasítás (118. p.).
(s) 1957. július 8-án kelt 22/1957. (HK 8.) MNHF sz. utasítás (ll8. p.).
(9) 1957. október ll·én kelt 29/1957. {HK 11.) MNHF sz. utasítás {167. p.).
(t0) július 8 -án kelt 19/1957. (HK 8.) MNHF sz. utasítás (ll8. p.).
(ll) január 3 -án kelt 10/1957. {HK !.) MNHF és HM Pü. Csf. sz. ut. (11. p.).
< 12) 1957. március 20-án kelt 7/1957. {HK 4.) MNHF és HM Pü. Csf. sz. közös utasítása a HM 1957.
márc. 16-án kelt 5/1957. (HK 4.) HM sz. pcs. végrehajtásáról (59. p.).
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Ennek alapján adta ki az MNHF a tiszti ruházati ellátás 1959. évi irányelveit: mértékszabósá
gok igénybevétele; lábbeli vásárlása és készítése; fehérnemű ellátás; féltalp és sarokfolt vásárlás; fel
szerelési cikkek vásárlása, ruházati szolgáltatások és árai; tiszti ruházati cikkek eladása Budapes
ten.< n)
c) 1957. december 1-ével a természetbeni ellátás megszűnt a legénységi ruházati ellátásban is
és a pénzgazdálkodást vezették be;C14l majd 1958-ban új rendelkezés szabályozta a sorállomány
kimenőöltözetét,< 1i) posztóruha viselése kimenőre zubbony nélkül, a kimenőruházat felsorolása,
zöld ingek stb.,
d) 1958 nyarán utasítás szabta meg a továbbszolgáló tisztesek és tiszthelyettesek ruházati ellá
tását<16) jogosultság, leszerelés fegyelmi úton, egészségügyi okok miatt stb.,
e) 1958 végén rendelet jelent meg a nyomtatványok rendszeresítéséről, gy�áról, igénylé
séről és elosztásáról, valamint a pénzgazdálkodás bevezetéséről a nyomtatványellátásban :<11l raktá
rozás stb.,
f) 1958 végén megjelent utasítás rendelte el a pénzgazdálkodás bevezetését a legénységi ruhá
zat mosatásában és a vegytisztításban,< 18> a régi rendelet hatályon kívül helyezése mellett új rendel
kezés kiadása: mosatás árjegyzék szerint; mosatási és vegytisztítási illétrtlények, illetmények felszá
mítása és nyilvántartása.
g) 1961. január l -től az egészségügyi intézeteknél, üdülőknél is bevezették a pénzgazdálkodá
son alapuló anyagellátást.
A néphadsereg katonaállományú tagjain kívül, az életkörülmények ruházati ellátás javítása
révén gondoskodtak a polgári alkalmazottakról is. 1958 elején a honvédelmi miniszter paran
csára<19l a pénzügyi csoportfőnök utasításban szabályoztaC20l a jogosultságot, a kiszolgáltatást, az
újonnan felvett dolgozók ellátási viszonyait, a viselés szabályait, a védő- és időjárás elleni védőöltö
zettel való ellátást, az anyagi felelősséget, végeredményben a polgári alkalmazottak munkaruha,
védőruha és formaruha juttatásának valamennyi kérdését.
Ezt a rendelkezést változatlanul érvényben hagyta egy újabb utasítás,(21) csak a mellékletet
helyezte hatályon kívül és új, bővített normatáblázatot adott ki.
A néphadsereg polgári alkalmazottai mellett, az egészségügyi szolgálatban dolgozó hivatásos
és tartalékos állományú katonai személyek munka-, védő- és formaruha ellátását az MNHF 1958
végén utasításban szabályozta(22l ellátási terv készítését írta elő, megszabta az eljárást változások
esetében, szabályozta a nyilvántartást és elszámolást és egyéb kérdéseket.
A kellően átgondolt, évek során szerzett tapasztalatok felhasználásával bevezetett pénzgazdál
kodás forint normatíváinak alapját a természetbeni ellátás cikkeinek 1 főre, 1 évre vetített forinthá
nyada képezte. Ezt az összeget szorozta be a gazdálkodó egység az adott létszámmal.
Az eredményként kapott összeg (vagy a ruházati osztály által már előre megszabott keret)
képezte az önálló gazdálkodás végső alapját.
A pénzgazdálkodás bevezetésével a ruházati osztály általában már be tudta tölteni a szolgálat
vezetése által reá háruló szerepet.
(ll ) 1958.
<14) 1957.
(ll) 1958.
<16) 1958.

december 31-én kelt 78/1958. (HK 11.) MNHF sz. utasítás (159. p.).
október 22-én kelt 49/1957. (HK 12.) HM parancs (169. p.).
június 2 4 -én kelt MNHF Hbs. Csf.-ség közlemény (HK 6.) (70. p.).
július 10-én kelt 36/1958. (HK 7.) MNHF sz. utasítás (74. p.).
17)
< 1958. december 6-án kelt 606/1958. (HK 10.) MNHF sz. utasítás (113. p.).
<18) 1958. december 31-én kelt 75/1958. (HK 11.) MNHF sz. utasítás (149. p.).
(19) 1958. má1us 5-én kelt 1911958. (HK 4.) HM sz. parancs (34. p.).
<20) 1958. május 5-én kelt 12/1958. (HK 4.) Pü. Csf. sz. utasítás (34. p.).
<21 > 1958. július 10-én kelt 18/1958. (HK 7.) Pü. Csf. sz. utasítás a 19/1958. (HK 4.) HM sz. pcs. végrehaj
tása tárgyában kiadott 12/1958. (HK 4.) Pü. Csf. sz. utasítás módosításáról.
<22) 1958. december 3l·én kelt 76/1958. (HK 11.) MNHF sz. utasítás (155. p.).
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A jóvál,agyott kereten belül, önállóan tervezte meg a beszerzéseket és a viták legfeljebb a
választéki készletek arányainak megállapítására szorítkoztak. Az ellátás új rendszerének bevezetésé
vel párhuzamosan kellett változtatásokat eszközölni az egész szolgálatban. A közel 200 helyen szét·
szórt, csak nagyon kis hatásfokkal realizálható csapatkészleteket meg lehetett szüntetni és országo·
san 6 helyen felhalmozott választék is elegendőnek bizonyult. A készletek összpontosításával
külön kötöttség nélkül szinte teljesen megszűntek mind a hiánycikkek, mind az elfekvő készletek.
A választéki készletek kielégítő kialakítását ·azonban még nem sikerült megoldani.
A hivatásos állomány életkörülményeinek javítása szempontjából nem elhanyagolható körül·
mény volt, hogy a tiszti ruházati anyagok jó része - csaknem egésze - nem volt hadihasználható,
többségében kényelmi célokat szolgáló cikk volt. A mozgósítás elrendelésekor az adott időpont·
ban életbelépő természetbeni ellátás és hadiruházat amúgy is megváltoztatja a helyzetet. Tehát a
békeévek lehetőségeit a ruházati szolgálat messzemenően kihasználva, biztosíthatta a hivatásos
állománynak a polgári életben elérhető ruházkodási színvonalát.
1962 végén, a ruházati szolgálat egyes ágaiban elért eredmények ilrsze1;rz1e. szdmszmím k,ftjeut

az aldbbrakat mutattdk:

A néphadsereg nem használt fel, bár természetbeni normák alapján illetményes lett volna:
( tényleges megtakarítás)
33 980825 Ft
- a legénységi ruházati ellátásban 3 év alatt
összeg értékű ,A" csoportba tartozó anyagot;
2 290 OOO Ft
- nyomtatványellátásban 2 év alatt
értékű anyagot;
- a tiszti és tiszthelyettesi állomány megtakarított (- tehát nem
kizárólagos devizaigényes anyagot vételezett fel szükségleten felül -) közel
25 950 625 F t ·ot;
4 év alatt
- ugyancsak megtakarítást jelentő inkurrenciát vásárolt értékben
8 850 OOO Ft;
- 1lletményes mosatási illetményből fel nem használt szolgáltatás értéke 14 408 245 Ft.
Az 1957 óta eltelt 4 év gyakorlatának tapasztalata azt bizonyította, hogy a pénLgazdálkodás
bevezetése beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Érdemes volt a gyakran merésznek tűnő terveket következetesen végrehajtani, bizalmat előle·
gezve a végrehajtóknak. Olyan nem várt események sem okoztak zavart az ellátásban - bár a gaz
dálkodás eredményét jelentősen befolyásolták - mint pl. az őszi mezőgazdasági munkában való,
szinte néphadsereg méretű részvétel.
A pénzgazdálkodáson alapuló ellátási módszer korszerű és még igen sok fdtáratlan lehetősé·
get rejtett magában. Ennek gyors kibontakozása a ruházati szolgálat soronkövetkezó feladata volt
A népgazdálkodási rendszernek úgyszólván semmilyen hátrányos vonása nem volt. Min·
dössze a bcszcrLés megtervezése, lebonyolítása, a törzskészletek cgyszinten tartása jelentett lénye·
gescn bonyolultabb, áilandó operatív beavatkozást 1clentó feladatot. Ezt azonban a vezetésnek vál·
lalnia kellett az egész ügy érdekében. Megszűnt az elégedetlenkedés, mely állandó kíséróJ e volt a
régi, bürokratikus ellátási formának.
Ez pedig közvetlenül haté>, az életkörülmények alakulására, a szemelyi állomány hangulatára
befolyással bíró tényező volt.
,M" esetén a pénzgazdálkodást a természetbeni gazdálkodásnak kellett felvaltania. Az átállás
bonyodalmat nem idézhetett elő, mert az elvonulók ellátása az eliire clkcsz1tctt terv szerint - a ter·
mészetbeni ellátás elveit követve - történt, a h,ítor,úgban maradók pedig előre meghatározott
norma szerint, természetbeni ellátásra voltak Jogosultak.
Az 1960-as évtized további éveiben a ruházati ""li.:,Hat munk,íp az évtized elcien elért ered
mények megszilárdítására, a kialakult helyes gudálko,l."1 modszerek általánosíthára, részlctkérdé·
seinek kidolgozására és arra irányult, hogy a szemi·lyi ,illom.íny élcrkörülményc1t a ruházati ellátás
révén is kedvezőbbé tegye.
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Ennek eredményei az 1960-as évek közepén abban jelentkeztek, hogy a személyi állomány
ruházata mind katonai, mind esztétikai (higiéniai) szempontból alapvetően megfelelt a követelmé
nyeknek.
A tisztek, tiszthelyettesek a rendelkezésre álló ruházati illetményből jelentős összeget takarít
hattak meg, már 1960-ban sokan elkészítették a megengedettként rendszeresített feltöltő és más
ruházati cikkeket. A feltöltő az év tavaszi és őszi hónapjaiban biztosította az átmeneti időjárásnak
megfelelő tetszetős külsőt. Ezért a honvédelmi miniszter parancsára az MNHF elrendelte, hogy az
öltözködés színvonalának további emelése érdekében a hivatásos tisztek és tiszthelyettesek 1961.
december 31-ig ruházati illetményük terhére feltöltőt is beszerezzenek.
A tárgyalt időszak végén, 1967-ben a személyi állomány életkörülményei a ruházati ellátás
terén lényegesen javultak. A gazdálkodási rendszer hosszú időre stabilizálódott, a korszerű köve
telményeknek megfelelő és a személyi állomány igényeit kielégítő öltözeti rendszerre támaszko
dott. Az elkövetkező évekre a ruházati szolgálatra az a feladat várt, hogy tovább javítsa az öltözeti
cikkek minőségét, fokozottabban alkalmazza a szintetikus anyagokat, bővítse a választékot, az élet
körülmények és az ellátás javítása, színvonalának növelése érdekében tervszerű tevékenységet foly
tasson.
A ruházati szakvezetés feladata volt továbbá, hogy a legújabb kutatási eredmények felhaszná
lása alapján tovább korszerűsítse a katonai ruházatot és felszerelést; bővítse a választékot a korszerű
kereskedelmi tevékenység alkalmazásával; biztosítsa a kihordás alatt levő cikkek gazdaságos fel
használását.

EGESZSEGÜGYI BIZTOSITAS
1956-ban a néphadsereg egészségügyi szolgálatát a túlméretezettség jellemezte ( 16 egészség
ügyi intézet, ebből 10 kórház). Ugyanakkor az indokolatlanul felduzzasztott szervezeten belül,
ellentétes irányú tendencia, az erőteljes elvándorlás jelentkezett (leszerelés).
1953 óta a behívás útján történt orvos utánpótlás káros hatással volt az orvosok hangulatára.
A nem önkéntes hivatásos szolgálat vállalása miatt a katonaorvosok körében egyre általánosabbá
váló eltávolodási törekvés következtében 1956-ig 600 fő orvos hagyta cl a katonai egészségügyi
szolgálatot.
A túlméretezett egészségügyi intézetek szám�t az ellenforradalmat megelőzően, illetve köz
vetlenül utána erőteljesen crdkkm/f/ttk:
- 5 honvéd kórházat polgári egészségügyi szerveknek adtak át;
- 2 honvéd kórházat és egy szanatóriumot a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok
parancsnokságának bocsátottak rendelkezésre;
- 1 üdülőt a Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) adták át kezelésre, 1 szanatónu
mot a Belkereskedelmi Minisztériumnak, 1 rendelő intézetet pedig a Belügyminisztériumnak adtak
át.
1957-hm <1z MN tJ!.tíl.ff/0!!.>Í rZfllJ!.<1!<11 birt11k<1b<1n mar,11/1 mqz.:
- 3 kórház (2 Budapesten, 1 vidéken) ömesen: 1500 ággyal:
- 3 üdülő 560 férőhellyel;
- 1 Központi Egészségügyi Anyagraktár.
1964-ig a kórházak száma eggyel növekedett 300 ágylétszámmai, az üdulóhelyi férőhelyek
száma 90-nel lett több, a Központi Egészségügyi Anyagraktár pedig egy kirendeltséget állított fel.
A polgári szerveknek átadott honvéd egészségügyi intézetekkel sokan kiváltak a néphadsereg
kötelékéből, főleg kórházi szakorvosok, akiket az országból eltávozott orvosok helyén alkalmaztak
fa szívesen fogadtak polgán vonalon. Nem segített az elvándorlási helyzeten az 1956-ban kiadott
rendelkezés sem, mely az egyes beosztásokban egészségügyi veszélyességi pótdíjat folyosí
tott.l '1
(. 1) Lgé,"q,>t1g)'I vcS1d )T"ég1 potd1pt lolyo,1tottak hizonym hco\lta,okhan volgál.itot tdJt'1t<ík
részere,, Honv Tüd,iszJn,Hóriumh.rn, ., KKK h.1n, ., Kü,p f'ü. Ag. R.1.-han. 1956 .mgusztus l·cn kelt 121
1'!5(, (HK 5) H.\I ut.rnt.is
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Az ellenforradalom komoly betegellátási megpróbáltatást J elentett a honvédségi gyógyintéze
tek (a kórházak) számára. Annak ellenére, hogy a személyi állomány egy része nem volt mentes az
eszmei-ideológiai zavartól, a kórházak szakmai szempontból jól megállták helyüket.Bár a személyi állomány életkörülményeinek javítására egészségügyi téren 1956-ban történtek
intézkedések országos méretekben (pl. terhességmegszakítás(14 l és honvédségi vonalon is) pl.
egészségi igényjogosultak fogellátásának szabályozása,<21) alapvető változás csak 1957-ben és az
utána következő években következett be.
1957 első hónapjaiban a megszüntetett HETKl (Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató
Intézet) állományából, a működő kórházak mellett litrehoztak .1z dsó korrzerú ege.rzségüJOi mtézttektt:
- Közegészségügyi és Járványvédelmi Állomást (KÖJÁL);
- toxicológiai-belgyógyászati osztályt és a vele szorosan együttműködő toxicológiai kutató
laboratóriumot a Honvéd Központi Kórházban;
- sugárbiológiai kutatás céljából a Joliot Curie Intézetben katonai kutató osztályt.
A hivatásos orvos utánpótlást 1957-tól társadalmi ösztöndíj segítségével szervezték meg. Az
ösztöndíjasok közül a szerződésben vállalt 6 évi szolgálati idő letelte előtt azonban sokan elh agyták
a katonai pályát, így sok csapatorvosi hely maradt betöltetlen.
1957-ben újra megkezdődött, majd 1958-tól a Honvéd Központi Kórházh01 csatolt Egész
ségügyi Továbbképző Intézetben folytatódott a tartalékos orvosok, katonaorvosok továbbképzése
(600 fő orvos, 100 fő állatorvos, 30 gyógyszerész) olymódon, hogy az oklevelet megszerzett fiatal
orvosok egy éven belül 6 hónap katonai szolgálatot teljesítettek. Ebből 2 hónapot az elméleti kép
zésre fordítottak, 4 hónapot pedig a csapatoknál töltöttek el gyakorlati munkával.
1957-1959-ben részben már tartalékos orvosok látták cl az egységek vezetőorvosi feladatait.
A tartalékos szakorvosok számára évi 80-100 fővel 2 hónapos tiszti továbbképzést tartottak. A fel
cser-szükségletet 1958-tól kezdve évente 100 állatorvos 6 hónapos átképző tanfolyamon való rész
vételével biztosították.
A korházban dolgozók szociális helyzetében a legnagyobb gonJot a fiatal ápolónők elhelyez
hetőségének hiánya okozta. A fokozatosan romló ápolói ellátottság gondJ ának némi enyhítése
miatt egy-egy kórtermet ürítettek ki, hogy legalább néhány egyedülálló ápolónőt és műtősnőt tud
janak elhelyezni.
A háborús sérültek ellátásához szükséges önkéntes ápolónőképzés és továbbképzés a Vörös
kereszt erőivel 1958 óta rendszeresen folyt.
1958-ban bontakozott ki és 1962-ig tartott az elnéptelenedett csapatorvosi helyek hiányainak
részbeni pótlására, részben a megmaradt csapatorvosok segítésére a csapatpatronáló mozgalom
.két hónapot a csapatért". Ennek keretén belül a kórházi szakorvosok vállalták, hogy 2-2 hónapos
váltással csapatorvosi munkát végeznek, vagy segítik a fiatal csapatorvosokat. A mozgalom nem
csak a csapatorvosok számára jelentett segítséget, hanem a csapatszolgálat, a kórházi orvosok szá
mára is tanulságos volt, újra megismerhették az évek folyamán feledésbe merült csapatélctet és a
parancsnoki állomány jobb megértését az egcszségügyi szolgálat iránt. További eredmény volt,
hogy ezzel a mozgalommal indult meg, a később szép eredményeket felmutató kórház és csapat
cgészségügy közötti kapcsolat.
1957-1960 között a Magyar Néphadsereg hadtápfónöke és a1 egészségügyi csoportfőnök szá
mos olyan utasítást, intézkedést adott ki, mely vagy befolyásolta a néphadsereg egész személyi állo
mányának detkörülményeit, vagy bizonyos rétegeket érintett ilyen vonatkozásban (nyugállomá
nyúak, honvédorvosok stb.).
(!!) 1956. oktúhcr 15·én kelt 2 1956. (VI. 21.) Eü. M ,z. rendelet, mc,1..1clcnt a HK 7. uámáhan (H. p.)
Honvéd�égt személy, állom.ínyha tartozo (katona,. polgári) 1gény1ogmult, vagy honátartmi>k s,.imára crvc
nycsséggcl
<,,) 1956. má1us l�-c'n kelt 8/19�6. (HK 2.) MI\HI-" utasit,1, é·, a kicg�,ziti\ 2111957 (HK H.) MNHl
,z. utasith (118. p.)
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- a honvédségi egészségügyi igényjogosultak fogpódásának tentesmentes rendelkezéseit,
hivatásos állományú fogszakorvos és szerződéses polgári igénybevételével;(",)
- a gyógyászati segédeszközök igényjogosultságát (honvédségi személyek, közvetlen család·
tagok, hozzátartozók). a rendelés, igénylés, térítés kérdéseit, a gyógyászati segédeszközökkel való
ellátás részleteit (szemüveg, műszem, lúdtalpbetét, fűző, járógép stb.) az utalvánnyal kapcsolatos
tecndőket;<n)
- a védőoltások végrehajtását: oltási kötelezettség. mentesítés, oltóanyag igénylés;<2s)
- a védőoltások elrendelését a Bclszolgálati Utasítás előírásainak megfelelően;(H)
- az 1958-tól bevonuló sorkötelesek védőoltását;< 10>
- a kórházi felvételt és kibocsátást, a7 önkényes eltávozás megelőzését, a csapatértesítők
kiküldését, az ápolást polgári egészségügyi intézetekben;< ")
- a honvédségi egészségü&ryi igényjogosultság kiterjesztését (ellátás egészségügyi lappal, csa·
ládtagok, hőst halottak hozzátartozói stb.);< 11>
- a nyugállományba helyezett tábornokok, tisztek és tiszthelyettesek honvédségi egészség·
ügyi ellátását: igényjogosultság, családtagok, hozzátartozók, elhaltak és nyugdíjazás után a nyugel·
látásban részesülő családtagok (feleség, gyermek, szülő) ellátása; honvédségi egészségügy, igényjo·
gosultság igénybevétele és egyéb kérdések;< 11>
- honvédorvosok részére magángyakorlat folytatását, illetve mellékfoglalkozás engedélyezi:·
sét a néphadseregnél teljes munkaidővel foglalkoztatott polgárt orvosok részére < 11 >
1960 után változatlan erővel folytatódott az egészségügyi szolgálat fejlesztése. 1962 októberé·
ben a pécsi Megyei Tanácstól átvett kórházat katona, egészségügy, intézetté fejlesztették. Az 1963
őszén végrehajtott bizottsági ellenőrzés<"> megállapította, hogy a pécsi 3. sz. Honvéd Kórház számos nehézség ellenére - megfelel a katona, kórházakkal szemben támasztott alapvető követel·
ményeknek. A kórház �O"o·ban a fegyveres erők tagjait, igényjogosult hozzátartozóit, 50° 0-ban
SZTK·beutalt betegeket fogadott.
A honvéd kórházakban végrehajtott bizottsági szemlék, ellenőrzések<"•) eredménye, azt
mutatták, hogy a korházakban folyó munka megfelelt a kívánalmaknak, bár egyes osztályok dma·
radtak mind a kórház egészének, mind profil1 uknaJ.. megfelelő színvonaltól.
A budapesti Honvéd Katonai Kórházban és a 2. sz. Honvéd Kórházban (Kecskemét) 1964·
ben a szolgálatképes betegek arányszáma 400o körül mozgott, ami megfelelt a kívánt színvonalak.
A Honvéd Központi Kórházban 1961 és 1964 között az ágykihasználtság 77°0-ról 86,9"n·ra emel·
kedctt, az átlagos ápolást idő pedig 18,90o-ról 15,7°0-ra csökkent.

..

('<,) 1957 Júl. 8·án kelt 21/1957. (HK 8.) MNHF s, uta\ltás (118. p.)
{r) 1957 1ul. 8·án kelt 1711957. (HK 8.) MNHF sz utarnh (115 1')
{!•) 1958. múc. 1 én kelt 211959 (HK L) Fü. Csf sz utasitá, (H p)
e,•,) 1958. apr. l l·én kelt 6/1958. (HK ,.) Fü Csf '7 ut1S1tas (27 p.).
< 111>
1958 okt l 5·én kelt 911958 (HK 9.) Fu. Csf sz. utasítás (!06. p.)
(ll) 1958 okt 15 cn kelt 10/1958 (HK 9.) Fü. Cs!. s, paran<s (!06. p.).
1 11 > 1958 okt 15-én kelt 4911958. (HK 9.) MNHr s,. utam.is (102 p.)
1 11> 1%0. ,an. 27-en kelt 12/1%0 (HK 1.) Pü. C:sf és MNHr cisyüttes ut.1"t.1,
(II) 1%0. márc >!·én kelt I0/1%0. (HK,) MNHF ,z. utJ,ít.,s ,, orvo" rtndtartásról stóló ó1 8. sz. tvr.
végrclu1tas.íról (20 p.)
("lHL 1%, T 68/0151\6 567/1112 (92-119. p.) A, MNHF Fü IC,f ,éiso,m5/I<)(,, ,z. Szcmlqq.,>yt<i·
könyv 1%>. X 29-XI I közütt Ptnctt ., l. Honvéd Kórháznál vcgrchJJtott szcmlérúl
1 11·> ,,) Az MNHI' Eu. Csf.·ség 02\95/1<)(,1 "· 1dcntc«: J 2. "· Honved kórhúhJn (Keokcmet) l'IM
máJ , 20-22 kürnrt mcgtJrtott h,zomagi s,emlérúl (HL 681016. " Jt)s)ll'k MNHI· irat.11 19M T \81562/2
155-197 p.)
h) MN Kozponu Katon.11 Kórhú S,cmleJ Cf,')'l<>k<lnyve l')(el.1un. 8-1 \ (Hl. 68/016. sz.Jegyzek MNHI'
irata, 1%4 T \81'>62 2 868-%5. p.)
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A tudomány és technika fejlődésével (űrkutatás, hangsebesség felett repülő gépek stb.) szük
ségessé vált egy másik önálló egészségügyi intézet felállítása, amelyet 1965-ben Repülőorvosi Vizs
gáló és Kutató Intézet (ROVKI) néven Kecskeméten létesítettek.
A szakorvosi ellátás további javítása és a személyi állományról való fokozott gondoskodás
érdekében 1965 folyamán a volt Hévízi Honvéd Szanatórium visszavételét tervezték, ami jelentő
sen javíthatta az MN szanatóriumi utókezelést igénylő betegeknek gyógyintézati ellátását.
1963. elején a csapatok feltöltöttsége egészségügyi szakszemélyzettel hiányos volt (orvosok
ból az 5. HDS-nél 55%-os, az OLP-nél 6%-os, a HM-közvetlen csapatoknél 400/o-os volt a hiány).
A 100%-os feltöltöttséget azonban a kiképzésen bentlevó tartalékos állatorvosokkal - akik felcser
kiképzést kaptak - biztosítani lehetett. Távlataiban a hivatásos orvos és felcser állomány feltöltését
évi 15-20 fő, többségében ösztöndíjas orvos és tartalékos felcser átvételével biztosítani lehetett. Az
Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) és Polgári Védelem Országos Parancsnokság
(PVOP) orvostisztekkel való feltöltése 1964-ben kezdődött el.
Az egészségügyi szolgálatban az alapvető feladatot az emberekről való gondoskodás fokozása,
a gyógyító munka és fokozott megelőző tevékenység jellemezte.
1963-ban az egészségügyi szolgálat részére biztosított költségvetési keretnek kb. 50%-át arra
fordították, hogy a néphadsereg egészségügyi szolgálatát megfelelő szinten tartsák, 480/o-át pedig
tirtalék képzésére és az egészségügyi technika korszerűsítésére fordították, részben hazai technikai
kutatóbázisra, és iparra, részben a szovjet és csehszlovák ipari bázisra alapozva, és importbeszerzé
sekre támaszkodva (szovjet tábori röntgen, csehszlovák vérellátó eszközök beszerzése).
1964-re lényegesen javult a szűrővizsgálatok rendszere és hatékonysága. A különleges fegyver
nemek szakállományának időszakos egészségügyi szűrésére és ellenőrzésére speciális szakorvosi
szűrócsoportot szerveztek.
Tovább folyt az új technikai eszközök kezelésével együttjáró munkaártalmak és a megelőző
rendszabályok kidolgozása. A rádiótechnikai alegységeknél is bevezették az egészségre ártalmas
munkakörökben dolgozók kötelező kondicionáló üdültetését.
A sorozóbrigádok a felülvizsgálatokat gyorsan és jól végezték. A leszerelt újoncok aránya 1962ben a bevonulást követően 3,5 hónap felülvizsgálati adatai alapján 1,6%-os volt, az 1961. évi 2,1%
kal szemben.
Az orvostudomány és a haditechnika (de általában a technika) fejlődése következtében azonban az új alkalmassági utasítás:
- megszabta, megszigoótotta az egészségügyi követelményeket a sorállománnyal szemben;
- a tisztek alkalmassági megítélésénél tágabb teret engedett az egyéni elbírálásnak;
- megszabta az egészségügyi alkalmasság feltételeit az új fegyvernemekkel szemben;
- békeidőben és háborús körülmények között egyaránt alkalmazható volt.
A felülvizsgálati munka .u érvényben levő előírásoknak megfelelően eredményesen folyt, a
felülvizsgálatok száma gyarapodott: 1960-ban 4141 felülvizsgálatot végeztek, 1962-ben 4557-et
(ebből .alkalmas" 596), 1963-ban 4841 (ebből alkalmas 641, leginkább a hivatásos állománybavé
tellel kapcsolatban).(l7)
Az általános néphadsereg szintű és helyi életkörülmények kedvezőbbé válásával (laktanyai
elhelyezés, élelmezés, ruházkodás, kiképzés, pihenés és egyebek) javultak a Magyar Néphadsereg
köugészségügyi-jároányügyi viszonyai. Ebben jelentős szerepe volt a csapat egészségügyi szolgálat
erőinek és eszközeinek, valamint az MN Központi Katonai Kórház keretében működő Katonai
Közegészségügyi:Járványügyi Állomás szakemberei részéról nyújtott segítségnek.
A közegészségügyi szolgálat munkája a több helyőrségben fennálló zsúfolt elhelyezés, a rossz
vízellátás, az elégtelen szennyvízelvezetés és deótés miatt nehéz volt.
07) MN Központi Katonai kórház Szemlejegyzókönyve 1964. jún. 8-13. (HL 68/016. sz.Jegyzék. MNHF
irarai. 1964. T. 38/562/2 868-965. p.).
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1963-tól a magasabbegységeknél speciálisan képzett epidemilógusok dolgoztak. Ugyanebben
az évben ételmérgezés 14 esetben fordult elő, 481 fő betegedett meg összesen a kislétszámú alaku
latoknál.
Járványos megbetegedés nem volt, az emésztőszervek fertőzéséből eredő megbetegedések
száma pedig 1964-ben az előző évihez viszonyítva az azonos nyári időszakban 113-ára csökkent.
1965-ben az egészségügyi okokból kiesett kiképzési napok számaránya az elmúlt évi átlag szintjén
mozgott, (1,49%) a gennyes bőrbetegségek aránya 91,2%-ról 78,2%-ra csökkent.
A közegészségügyi-járványvédelmi szolgálatnak új területen folytatandó munkára kellett fel
készülni, munkaélettani, munkaegészségügyi, méregtani, sugárhigiéniai feladatokat kellett ellátnia.
A Magy ar Néphadsereg egészségügyi szolgálata az 1956-1966 közötti években hatalmas fejlő
désen ment keresztül. Bár 1957-ben az ellenforradalom előttihez képest erőit és eszközeit tekintve
körülbelül felére csökkent, sokoldalú feladatainak ellátására csak azáltal volt képes, hogy az egész
ségügyi szakterület minden ágában, a gyógyító-megelőző, a szakorvosképző és továbbképző, a
közegészségügyi-járványvédelmi, a tudományos kutató munkában is, jelentős mértékben igénybe
vette a Magyar Népköztársaság világviszonylatban is fejlett polgári egészségügyi hálózatát.

ELHELYEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS-KOMMUNÁLIS KÖRÜLMÉNYEK
A hivatásos állomány lakáJproblimája a néphadsereg mennyiségi fejlesztésének időszakában
(1948-1954) nem nyert megoldást. 1957 előtt a néphadsereg részére összesen 4610 lakást építet
tek.(ls)
1956 októberében a hivatásos állomány részére a tanácsok kezelésében és magántulajdonban
18 413 szolgálati lakás voltP9l ebből 1717 lakásban már leszerelt, vagy áthelyezett személyek lak
tak. 1957. márc. l -én az összes lakások száma 15 157-re csökkent, mivel a magántulajdonban levő,
honvédség részére igénybe vett lakások nagy részét - megüresedésük után - a 35/1956. M. T. sz.
határozat alapján, a tulajdonosoknak vissza kellett adni.
Ily módon az 1956. októberi helyzethez viszonyítba 3256 szolgálati lakás veszett el.
1957. május 9-én a lakáshiány az igénylők száma szerint 2526 volt, ami ez év szeptember 26ára tovább növekedett, vagyis a tisztek, tiszthelyettesek 25%-ának (3800 fő) nem volt lakása, illetve
ha volt is, annak egy része nem volt megfelelő {albérlet, szükséglakás, laktanyai elhelyezés, irodala
kás stb.). 3600 lakásban leszereltek laktak.
A Minisztertanács elfogadta a honvédelmi miniszter előterjesztését és a HM egyéb jellegű
beruházásainak keretén felül 1958-ra 70 millió, 1959-1960-ra 80-80 millió forintot irányozott elő
lakásépítésre, amiből (230 millió forint) 1960 végéig 2300 lakás építése volt lehetséges.<•0)
A lakásberuházás eredményeként 1957-től 1963-ig összesen 8982 lakást adtak át a honvédség
részére. (41 l
Végeredményben a néphadsereg az 1964. január 1-i helyzet alapján 13 592 lakással rendelke
zett. A további lakásépítési terv 1964-re 1166, 1965-re kb. 1000 lakás építését irányozta
(is) Az MN HM MNHF Elhe. és Beruh. Csf.-ség által 1964. jún. 20-án készített elhelyezési toldalék a
magasabbparancsnoki énekezletre. HL 1964. T. 68/016/38 562/2 (32-33. p.).
(39) MNHF 1957. máj. 11-én (01781. sz.) tett jelentése a honvédelmi miniszter elvtársnak: szükséges ada
tok jelentése az MSZMP KB részére. HL 31/190-1957. T. (42-43. p.).
(4o) A honvédelmi miniszter előterjesztése a Minisztenanácshoz 1957. szept. 2 0 á- n. HL 31/191-1957. T.
(19-20. p.).
(41) HL 1964. T. 68/016/38 526/2 (6-7. p.). Ennek az 1datnak viszont ellentmond az MNHF Elhe. és
Beruh. Csf. 1964. júl. 10-én kelt jelentése, ahol 1957 és 1960 között 2666 lakás, 1957 és 1963 között 9595 lakás
átadásáról tesz említést.
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elő,(42) 1966-ban pedig a tervekben 855, illetve 818 lakás építése szerepelt,<43) elsősorban a nagyobb
lélekszámú helyőrségekben (Pécsett /72 db/, Kaposvárott /52 db/, Szabadszálláson /48 db/, Nyír
egyházán /82 db/).
Végül is a lakáshiány csökkentésére 1964. december 15-ig 902 lakás épült, zömmel Pécsett,
Székesfehérvárott, Tapolcán, Veszprémben, Nyíregyházán.
A lakásépítés eredményeképpen a lakásellátottság 44 helyőrségben 100%-os, 7 helyőrségben
90%-os, 9 helyőrségben 80%-os, de a többi helyőrségben sem volt alacsonyabb 65%-osnál. Az
1964-ben épült lakások - az utóbbi években megvalósult lakásépítéshez hasonlóan - megfeleltek az
országos lakásépítési követelményeknek. Az egy lakásra jutó átlagos alapterület 54 m1 , az országos
átlagnál 6 m1-rel nagyobb volt.
1966. év elején a Magyar Néphadseregben a hivatásos állomány lakásellátottsága 80%-os volt,
ezen belül egyes helyőrségekben (Budapest, Kecskemét, Szolnok, Taszár, Székesfehérvár) gyen·
gébb volt az országos átlagnál.C44l
Jelentős feladatot rótt az elhelyezési szolgálatra és ezáltal gátolta az életkörülmények kedve
zőbbé tételére irányuló munkáját, hogy az 1956/57-es években Minisztertanácsi határozatok,
miniszteri, miniszterhelyettesi és vezérkari főnöki parancsok alapján 39 honvédségi objektumot
kellett átadni 302 258 OOO Ft értékben, 38 objektum bérleti szerződés alapján kihasználatlanul
maradt, 13 objektum átadására pedig javaslat született.C4l)
1960-tól az életkörülmények alakulását lényegesen befolyásoló elhelyezési szolgálat jelentős
fejlődésen ment keresztül, amit nagyban segített az a körülmény, hogy a hadseregben az átszerve
zések megszüntetésével lehetőség nyílott a kialakított elvek gyakorlati valóra váltására és ennek
megfelelő módszerek tökéletesítésére.
A Magyar Néphadseregben a hivatásos állomány életkörülményeinek kedvezőbbé tétele,
színvonalának emelése érdekében tett intézkedések - a lakáshelyzet javításán kívül -, elsősorban a
szociális ellátás javítására (bölcsőde, óvoda, napközi otthon, nőtlen szálló, tiszti szálló), a kereske·
delmi hálózat bővítésére (üzletek, boltok, katonai ruházati elosztók), a kulturális létesítmények és
lehetőségek megteremtésére (klubok) és a kommunális beruházásokra irányultak.
A hivatásos állomány szociális helyzete szempontjából egyik fontos területét a?Jermekintézmé·
nyek (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok) létesítése, fenntartása, bővítése képezte. Miként a
szocializmust építő egész társadalom, így a néphadsereg vezetése is mindig megkülönböztetett
figyelmet fordított a gyermekek nevelésére, életkörülményeinek javítására, testi és szellemi fejlődé
sének biztosítására.
A gyermekintézményekben folyó gondozói, nevelői munka célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében szervezett intézkedésekre volt szükség. Ennek érdekében alakult ki Budapesten és vidé·
ken levő helyőrségekben az óvodai, bölcsődei hálózat 13 intézményben. az ellenforradalom követ
keztében azonban ezek közül 1956-ban 9 megszűnt működni.
(42) Az MNHF 1964. jan. l-én kelt 00766/64. sz. jelentése az MSZMP MN Bizottságának. HL 1964. T. 68/
016/38. 562/2 (6-7. p.). E tervek 1964. dec. 29-én 1965. évre már csak 818 lakás építését irányozták elő, ami a
diszlokációs v:íltozások okozta lakáshiányok zömét a jövőben alapvetően megszüntette volna. MNHF 1964.
dec. 29-én tett jelentése az MN Kik. Fcsf.·nek. HL 1964. T. 68/016/38. 562/2 (17-24. p.).
(43) MNHF 1966. febr. 15-én kelt jelentése az MN személyi állomány szociális helyzetéről. HL 1966. T.
102/04/76/565 (23-29. p.).
(44) MNHF 1966. febr. 15-én kelt jelentése az MN személyi állományának szociális helyzetéről. HL 1966.
T. 102/04/76/565 (23-29. p.).
(4i) 1957. jún. 21 ·én keltJelentés az MN hadtáp anyagi helyzetéről. HL 31/191-1957. T. (124-163. p.). Az
átadásra kerülő objektumok között volt 41 laktanya és 141 kisebb objektum. (Az MNHF Elhe. és Beruh. Csf.
által készített anyagi toldalék a Magasabbparancsnoki értekezlet anyagához 1964. jún. 10-én.) HL 1964. T. 681
016/38 562/2 (32-33. p.)
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Az M'\ nagyobb üdülőib<:n. Bal.ltonkenesén. Mátraházán és Hévízen is működtek óvodák.
E7ek egvrés7t :12 ott dolgmók. m.ísreszt a beutaltak grermckcinek nevelését, gondozását végezték.
l 95ú-ig Gencsap,ítib.m i, muködiitt óvodai üdülci. A b,ilatonldlci .Petőfi" úttör6tábor 1951-ben
létesült
Az ellenforradalmat követ<i években. a7 egés7 országbm végbemenő konszolidáció része
ként. az i\1� gyermekintc:zménvei 1s ÚJjá,zerveződtek. 1960-1965 közötti években Budapesten 770
óvod.ís e, 265 böbmb. vidéken í85 óvodás és 90 bölcsődés gondozását végezték. 1965 után
(1970-ig) a gvcrmekintézménvekben gondozottak létszáma ti kii11tkwikipp111 ,d,ik11/t:
- Bud,1pesten 770 fő óvodás. 265 fő bölcsődés:
- vidéken 690 fő óvodas. 110 fő böksődcs. 100 fó napközi otthonos.
t\1 iin,ílló l:ik:íssal nem rendelkező h1vatC1sm állomány elhelvezésére 196·1-ben Budapesten
folvam :1tban volt 120 tercíhelves 11r7t/111 l'!lÍl/r, építése. További, összességében mintegy ',00 fős nőt
len sz·ílló építése kc1<.lcídött cl 1965-bcn l\agvkanl!';:ín. Marcaliban b, Cegléden.
1966 elejére. :t nőtlen, illetve c,:1ládjuktól túvol élni kénrszcrült tisztek, tiszthelyettesek elhe
llez(·s(:re - kiilön!clc hdvőrsé·gekhcn meglevő nötlen szállók mellett - már 5 nagyobb helyőrség
btn (Z.1L1cgcmeg, Székesfehérvár. Pápa. Budapest, Kiskunfélegyháza) üzemelt korszerűen kiala
kított e, bertnde,ett válló. közel 600 to befogadóképességgel.
1966-h.m mind<:1cken kívül, '> hclvőrséghen ('\agvkanizsa. Marcali, Cegléd) befejezés előtt
,íllt ,l kor,1bban. 196-1-ben mc:l!kezdctt 96-96 fő bcfog.1dó képességú nőtlen szálló építése. 1967. évi
befcjczC:·sscl "'s1·1rcg1'h.izán '!(, fős .,típus" nőtlen száll,, épült.
A l:rn ,1 lt!1111 l:i,v,l(!dl.1, heh zeténck javítása érdekeben 1963 előtt 'i helyőrségben 10 üzlet
(bolt) épült, 196'\. c:vhcn p<:dig 8 helyőrségben {Keszthely, Kiskunfélegyháza, Marcali, Pápa,
T,tpolo. \.:11!1kani1sa. Vcs1prém. Zalaegers,eg) a tiszti lakótelepeken 8 üzletet nyitottak meg.
Az 196·!. évi tervekben üzletépítés szerepelt Nagyatád, Taszár. Vác, Budapest helyőrségek
ben. 1965-ben pedig :t7 üzlethálózatot Abasár. Aszód, Marcali. Taszár. Szabadszállás helyőrségek
b<:n bővítm<:k.
196.'1-ban ruházati elosztó létesült Székesfehérvárott és Miskolcon.
A hivathm Hlománv kulturális és szórakozási igényeinek kielégítéséhez - elsősorban az elszi
getelt hdnirsfrckben - az anyagi lehetőségek ar:tnyában, a korszerű követelménvekct kielégítő
klubok lüc:sűltek.
1964-bt·n -,, heh-őrségben korszerűsítették a klubokat. Tapok.1. �agyat,íd, Verpdét, Abasár
helvcirségc:kbcn ú1 klubok építése kezdődött el. melvek közül az első három tiszti klub volt íOO
fér<ihcllvel és 1966 ele1ére cl is kévült. S1ékesfchérvár. Aszód és Eger helvcirségekben a klubokat
bcivítcttt-k.
7 hdvőrségben :1 Jr,11111/1111.t!u h1mhíz.í,1,k érdekébc:n a t:mksoknak keretet adtak át, a taná
csokbl közös. v:1g1· cs:1k a tanárs lebonvolításáb:m. 3296 m, Ft értékű számvetés alapján.
A t;ivlan tervc:kben oll'an járulékos és bekapc,olódó beruhúások kidolgozása és kivitelezése
szerc:pdt. mmt pl. a hkótc:lepek útlülózatán,1k, kii1világ1tásinak. kereskedelmi hálózatának és szo
ci:ílis lc'.-tesitménvunck é-pítésc:. korszerúmése
A, dhelvezc,i szolgálat 1960-tól me_gkezdhette a legénységi :íllom:ínr elhelyezési körülmé
nn:inc:k pdr.is.ít ielentcisen bc:foh.1soló 11i l.1h1111,ik 1p1111c't. J ré_gebhiek felújítását, korszerúsítését,
:tmi f<ikénr 11 elavult berendc:zésekkel. fűtéssel rendelkezcí konyhákr.1 és étkczdékre terjedt ki.
·\z l %0 utáni évc:kben bundult laktanvaépítés eredményeként 196·1-hen két helyőrségben
(Stl·kcskhérvár. Kaposvár) összesen 1000 f<'í befogadására alkalmas kgénvségi épület építése feje
mdott be.
196·1-ben a bkunya1 zsúfolts,ígot a legénységi épületek más célú felhavnál:isuk {raktár. iroda)
telv 1bad1tás:1 útj:ín ts envhitcm'.k. irodaépülcttk és raktárak építése révén.
l %5-hen Tapolca. Kalocsa. Lillafüred hch·örsi:gekbcn l :'>00 tö elhelvezésérc .ilkalmas legenv·
,t'.·gi epukt, :'> irod:Kpülct ( 108 1rod:1) építese \'ette kellltti·t 9 hclyőrsc'.gbtn. öss1escn
11
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9600 m1 alapterületű építkezés kezdődött cl Kalocsán és Tatabányán. A legénységi épületek épí
tése 500-500 férőhellyel 1966-ban be is feiezódött.
1966-ban Tatán, a kiképzési épület építése befejeződött. Ugy.inebben az évben új lcgényst:gi
épület épült Nagyatádon, Tapolcán, Kalocsán. 1967. évi befejezéssel Jászberényben 700 fös
legénységi épület épült.
1966-ban a laktanyák/e/1íjitJr1 m11nk,i!dt,út 86 millió forint értt:kben végezték. Az ilyen munká
latok során elsősorban a legénységi <'.pületek vizesblokk1ainak, a laktany:ik derítő berendezéseim.:k
korszeríísítése szerepelt.
Az elhelyezési szolgálat fenntartási ráfordításai között kiemdkedő helyet foglalt el a kr,n)h.ík
korszeríísítése. A csapatkonylük túlnyomó többsége régi, elavult volt, a korszeríí fózéstechnibi
követelményeknek csak szüksegképp felelt meg. A kalonfer megoldású legénységi étkezdc:k fűtése
sok helyen a berendezés gyakori meghibásodása miatt nem volt kielégítő.
1963 vegéig különféle helyőrségekben 34,<··>illetve 47C4 > konyhát korszerűsítettek, a tervek
ben pedig 196+ben 13 konyha, 1965-ben 14 konyha korszerűsítése szerepelt.
A korszerűsítes magába foglalta a .B, md, · tűzhelyek helyett az elektromos, gőz- vagy gázrií
zelésü fózöberendezésck beépítését légkondícionáló berendezésekkel. a funkciónak megfelelő
alapterület bővítésével és alaprajzi kialakitásával.
A terveken Jóval túlmenően 1964 végéig, az előző években clkészültckkel együtt, összesen 59
kony·lüt újítottak fel, vagyis a meglevő konyhik 35;0-a lett korszeríí.
A jól felszerelt és bl:rendezett konyhákban kedvezőbb lehetőségek nyíluk a k<'.szíthetcí étdfé
kségek változatainak növelésére, a minős<'.g javítására, ennek folytán .1 katon,ík Jobb <'.ldmez<'.si
ellátásra.
A csap,1tkonyhák korszeríísitése 1965-brn a tervek m:rint tovább folyt.:1tódorr, 21 konyha
felújítását irányozt,ík elei. Ugyanekkor 1965 végüe a csapatkonyh,ík, éttl:rmck 5000 :11 korszeríísi
tették. A 300 főn tclüli konyhák fclúJítása alapvetően a Dunántúl valamennyi hdyőrségében bdc·
jeződött. A korszeríísítés {felújttás) magába foglalta a konyhák gépesítését is. 1966. febru;ing 102
db konyhaglpek aJtak k1.
Az 1960-as évek elején a hivathos :illomány sajátos helyzete nem tette lehetővé a t.irtós egr
helyben lakíst, ennek ml:gfelclóen a katonafekségek szakkl-pzettségének, illetve sz.1kképzcclensé
gének megfelelő munktvállal,1st sem. Továbbá az elszigetelt hel)·őrségckben, Je még a n.igyobb
helyórségek jórészében is csak igen csekély, vagy semmilyen munkavállalási lehetőség nem volt.
A diszlokációs változások és az áthelyezések következtében a katon,JCsaLiJok elestek a feleség
jövedclmétól, de az anyagi hátrányokon túlmencien, a tétkmlg is kedvl:zótlenül hatott a családta
gok l:rkölrn, politikai hclyzctlre.
Az M:\ hadt.ípfónöke ált.:11 kiadott intézkedések crtelmében központi szcrvezetl:t hoztak létre
és felállították az MNHl'-ség Önálló Ruh.ízati Osztály VálL1l.:1ti Osztályát (a todbbi:1kban Váll:1lati Osztály), mely 1963 áprilisában kezdte meg munkáját< ,,) azzal a célhl, hogy megszervezze a
vidéki, elsősorban az elszigetelt helyőrségekben élő katonafelescgek foglalkoztat.ís.:ít.
A Vállalao Osztály kapoolata1 rohamosan székscJtck. A különbözo vállalatok és azok elöl
júró szervei (Háziipari es Nep1 Iparművészeti Szövetkezetek Orsúgos Szövetsc:gl:, Ipari szövetkl:
zetek Országos Tanácsa OKJSZ, Kézmüipari Igazgatós,íg {:s mások) gycman megértettC::k a Válla
bti Osztály c:lgondolásait és problémáit. Szerencsésen párosult ez uzal i�. hogy a dlblkoúsi ajfo
lat a vállalatok, szövetkezetek fejlő<l<'.sét is elősegítette, mert tervsz,ímot, létszámot és több esetben
üzemhelyiséget is kaptak.
(4•) M:'\HF !'!61. pn. l·én kelt 00766/6-t. sz. jdcntést ,11 MSZ\fP \1"1 PB nek. IIL 196í. T. (,8101(,/.>8
56212 (19�. p.)
(�') M:'\HF Elhc. é, Btruh. Csf.-ség 19M. JÚn. lll·én kelt dhdyeztSI tokLtléka a magas,1hbpc1r;1ncsnoki
érteknlcthez. HL 1%4. T. 68 1016/38 %2 (32-33. p.).
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A néphadsereg területén a Vállalati Osztály gyorsan felmérte az igényeket, a munkavállalók
összetételét és a helyi viszonyokat. Csak olyan profilba vágó munkák jöhettek számításba, melyek·
nek piaca volt, tehát a többtermelés a népgazdaságnak nem okozhatott kárt, a néphadsereg érde·
keinek viszont megfelelt, mert a szakképzetlen asszonyok a munkát hamar megtanulhatták és a
megrendelés biztosított volt.
1963. év végére (dec. 31·ig) a Vállalati Osztály 54 helyőrségben 1073-1109 katonafeleség
munkábaállítását érte el. A kereseti lehetőség 400,- Ft és 1200, - Ft között mozgott, az összkereset
értéke elérte az l 538 OOO,- Ft·ot, a termelési érték pedig 9 300 000,- Ft összeget tett ki.
1964. évre a Vállalati Osztály fő törekvését az képezte, hogy az év első felében a diszlokációval
érintett helyőrségekben, valamint a rádiótechnikai alegységek állomáshelyein, majd ezt követően
az ország többi helyőrségeiben oldják meg a foglalkoztatási problémákat.
A Vál!,duti Osztal} szemzérébm a kato11afelesér. ek forl. alkoztatásának alábbi rendszere alakfllt ki
(komtmkriók):
a) Bedolgozói rendszer 38 helyőrségben 29 munkahelyen, 1106 fő létszámmal.
b) Csoportos bedolgozói rendszer, 8 helyőrségben 9 munkahelyen, 282 fő létszámmal.
c) Telepített üzem 28 helyőrségben, 28 munkahelyen, 1217 fő dolgozói létszámmal.
d) Helyben meglevő ipari munkalehetőség igénybevétele 11 helyőrségben, 12 munkahelyen,
493 fő létszámmal. A kereseti lehetőség 1000-1200 forint havi átlagbér volt.
e) Vegyes konstrukció: üzem telepítése és ehhez dolgozók szervezése.
Munkaszervezés, munkafegyelem, jövedelem szempontjából a legelőnyösebbnek az üzemsze·
rűen működő konstrukciók voltak a legelőnyösebbek. Távlataiban a legcélszerűbbnek, egy katonai
vezetéssel irányított szövetkezeti vállalatba való szervezés mutatkozott.
1964. év végén a 70 helyőrségben foglalkoztatott 3098 fő katonafeleség által elért közel 160
milliós termelési érték a szakmai képzés kezdetén jónak mondható. Ugyanebben az időben a kato·
nafeleségek nettó összkeresete 18,5 millió forint. Ehhez hozzászámítva asszonyokról lévén szó a
születési szabadságot és a betegállományban kapott táppénzt, ami több mint 10%, több mint 1 mil
lió forintot tesz ki. A természetbeni juttatások 550 főre kb. 400 ezer forint, az osztalék kb. 1 millió
forint (2-8 heti illetmény). a jutalmakat és az étkezési hozzájárulásokat, az 1984. évi összkereset a
katonafeleségeknél szerényen számolva is 21 millió forintot tett ki.
A tiszti és tiszthelyettesi családtagok munkába állítása, üzemi foglalkoztatása 1965-ben tovább
folyt, 10 helyőrségben új munkahelyeket szerveztek, megfelelő helyiségeket szereltek fel és a hoz·
zátartozók közül újabb 550 főt állítottak munkába.
A katonahozzátartozók foglalkoztatásának helyzetét az MSZMP MN bizottsága 1966. már·
cius 21-én Végrehajtó Bizottsági ülésén tárgyalta. 1963 márciusától 1965. december 31-ig terjedő
időszakra terjedően a vállalati Osztály 77 helyőrségben, 93 munkahelyen, 3300 fő foglalkoztatásá
ról gondoskodott.
1965. év végén a tisztek, tiszthelyettesek családtagjainak foglalkoztatottsága az igényeknek
alapvetően megfelelt. A termelési érték 170 millió forintott tett ki, a kifizetett munkabér 30 millió
forint volt (havi átlagban 2,5 millió Ft) 0,96 millióval több (64%), mint az 196í. évi átlag.
Örrze.rsir.ibm a hivatásos állomány életkörülményeinek alakulásában, kedvezőbbé válásában a
hozzátartozók rendszeres foglalkoztatása kedvezően hatott és a harckészültség erősítése tekinteté·
ben is erőteljesen éreztette hatását.
Végeredményhen a néphadsereg személyi állományának életkörülményei a tárgyalt időszak
ban fokozatosan és folyamatosan javultak más szakterületeken is (pl. pénzügyi szolgálat), így
összességében az 1956-1967 közötti években megteremtődtek az alapok, az új gazdasági irányítási
rendszer nyújtotta még kedvezőbb lehetőségek kihasználásához, a magasabb színvonalú minőségi
fejlesztéshez.

