
PALYAZATI FELHIVASI 

A személyi állomány 

életkörülményeinek javltása érdekében 

állandó feladataink, 

a meglevő tartalékaink mobilizálása 

Az MN hadtápja rendeltetésénél, fa/adatánál fogva sokoldalú tevékenységet fajt ki, hatást 
gyakorol a szemilyi állomány életkörülminyeire. Ebből adódik, hogy fontos politikai küldetés is a 
fa/adatainak eredminyes teljesítése, mert ez alapvetően kihat a szemilyi állomány hangulatára, 
egészségi állapotára, tevékenységére. Ennek tudatában a hadtáp szemilyi állományának úgy kell 
dolgozni, hogy feladatait minden nap száz százalikosan elvégezze, mert azzal, hogy jó étkezést 
biztosítottunk, tiszta ruhát adtunk a katonának, meggyógyítottuk őket, még nem biztos, hogy hol
nap is így lesz. Csak akkor mmnek jól az .ügyek•, ha nap mint nap teljes helytállással dolgo
zunk, megújítva és korszerűsítve munkastílusunkat. 

Amikor a tartalikaink mobilizálásával, a gazdasági tevékenység hatékonyságával foglal
kozunk, szükséges ennek értelmezéséről néhány szót szólnunk. 

· Mivel a hadtáp tevékenységének célja alapvetően kettős irányultságú: meg kell oldani a csa
patok felkészítésével és HKSZ-szel kapcsolatos hadtápbiztosítási faladatokat, és gondoskodni kell a 
személyi állomány ellátásáról. 

Ha ez így van, akkor a hatékonyságot is kettős módon kell értelmezni. Az első esetben a cél: 
a lehető legkisebb ráfordítással maximális eredmények elirése, azaz, az alaprmdeltetésből fakadó 
faladatok végrehajtására való fa/készültség biztosítása. A második esetben akkor, amikor a sze
mélyi állomány ellátásával foglalkozunk, az alapvető cél: maximális hatékonyságg,al használ
juk fel a katonák ellátására biztosított javakat, normákat. Ez esetben nincs helye és értelme az 
olyan takarékosságnak, amikor a katonák koszos, szakadt ruhában járnak, de a raktárban jó 
ruháinkat féltve őrizzük stb. vagy olyan minőségű ételt készítünk, amelyet a katonák kiöntenek. 

E kérdéssel kapcsolatosan az MN vezetése egyértelmű követelményeket támaszt és biztosítja 
azokat a szükséges feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a katonatömegeket a feladataikhoz 
miltóan tudjuk ellátni. 

Ennek a gondoskodásnak azonban párosulni kell a helyi kezdeményezésekkel, mert nem egy
szer bebizonyosodott, hogy ott, ahol a .;ó gazda• módján dolgoznak, jelentősen javíthatják a 
katonák, tisztek, tiszthelyettesek életkörülményeit, hangulatát. 

Azzal a céllal fordulunk most Önökhöz olvasókhoz, jól dolgozó szakemberekhez, parancs
nokokhoz, pártpolitikai munkásokhoz, hogy tapasztalataik közreadásával segítsék a jó módsze
rek általánosítását, a szemilyi állomány szemléletének formálását. Járuljanak hozzá a szemilyi 
állomány mozgósításához, tartalikaink széles körű fa/tárása és mobilizálása, a szemilyi állo
mányról történő gondoskodás fejlesztése érdekében. 
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TtnJünk az, hogy 1988. szeptember 29-ig folytatjuk e módszerek kampányszerű általánosí
tá.rát is összefoglaló cikkel zárjuk a vitát. A ltgjobb, ltghasznosíthatóbb cikkeket külö'n díjazzuk 
öt-, három- is kettőezer forinttal. 
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