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Az MSZIÁP tr4NHFigi Páxbizonwg Agitáritil ,; Pnpagada Álla d.í Bizlttúga a
Hadt/ipf,ílttik,,ég rz€ru€i íl felnóú§ tigzett az éktnód és éhtkaralnényaA 6 a szabad idí felharz,
nálása tcrlr.

Mivel a fent jelzett munkabizottság á.ltal levont következteté§ek és a feladatszabásra
tett iava§lat elsósorban a ht, és kpa, allomanyra vonatkozott. az MN TJÜ-nél dolgozó
mintegy ezer szakmunkás és betanított fizikai dolgozó helyzetéból vizsgálom a kialakult
helyzetet, Annál is inkább teszem ezt, mert ezeket a dolgozókat nem anoyira a magas
szinten áüó hivatástudat, hanem a konklét kenyérkereset köti a néphadsereghez.

A fizikai dolgozók háromnegyede nó, többségükben családanya, akikoek két, eset-
leg 3 műszakban dolgozva kell megbirkózniuk a családi terhekkel, a munkábajárás
gondjaival.

Az egyre nehezedő gazdasági körülmények kózött - amikor ezen kategóri& férlei
többségében küIön munkát, más keresó foglalkozá§t folytatnak - még inkább leterhel-
tek a család ósszetartása, ellátása és nevelése terén,

A szabad idó hasznos eltöItése nemcsak program kérdése, Do§ozóinknak van sza
bad idejük, azt mind ritkábban fordítj& az általunk szerezett, vagy szorgalmazott prog,
ramokon való részvételre, lriszen ilyenkor próbálnak regenerálódni ftzlkalag is az á|ta,
lunk megkövetelt, feszes normákkal szabályozott murrk:'l:örűk ellátásához és a családi
elvárások által előállott i§énybevételeknek.

Mindezehet figelmbe úte kell az folN TJÜ uJ s:ert, znt a politihai ntttlínnlxkát, neg-
lalósííani a tuúúíam?,ihc. A nálurtk végzett felmérések és saját ismereteink mind dicsé-
retes á]Iapotot tükröznek, ezeket az eredményeket n4gy nebézségek árán, folyamatos
munkáva-l érük el, az eredmények nem születtek maguktól. Ezt elóre kel] bocsájtani
akkor, amikor a nehézségekkel foglalkozom.

Külön ki szeretném emelni, hogy nálunk a fizikai áI.lomány politikai képzése mun
kaidóben nem valósítható meg, tekintettel a teljesítméoybérezósre, a feszített noímák és
a kiesó idó csökkentésének kötelezett§égére.

Az oruág tíz hejír:égékn la,í iizemegségeinAnél eúsen differaxcűlt ,fclké;znh:égií álk-
nánryal Aell kieganlítctl poliíikai, tudali álla?at1t €límnnl?.

Más és más területe kap hangsúIyt az ország bel- és gazdaságpotitikájának egy ipari
környezetben pl. Zalaegerszegen, Budapesten és mást egy mezógazdasági környezetben
pl, Táborfalván, Kalocsán. A hozzánk belépó dolgozókat elóször is meg kell tanítani
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e8y közósségben dolgozni, betartani a legelemibb normákat, küIönösen Budapesten és

akkor hol vao még a tudati nevelés.
A tl, általános és esetleg szakmunkásbizonyíwány nyújtotta kéPzettséglael rendel-

kezóknél a társadalom építésének ]elentósége, elméleti kérdései eltörpülnek az anyagt,

megélhetési, lakásgondok mellett.
Má§ként hat az egószsógnevelés programja ott, ahol 4000 fós kózségeknek 1

orvosa van (gyógyszertár, szakrendeló nélkül), a boltok a múszak végén zárva vannak,
korszerű tápláikozást a disznótoros, a kikapcsolódást esetleg a baráti körben elíogyasz,
tott itál jelenti, és másként ott, ahol múvelódést, az egészségnevelést, spoídétesítmé-
nyek, a rendelekezésre álló színházak, könyvtárak segítik eló és a városi apparátus támo-

8atja neveló, szervezó munkánkat. A környezeti szokásokat, az éytize<]e rö8zódött
magataftási formát 2-3 í,v alatt, bátmilyen eróteljes tudati neveléssel, sem lehet megvál-
toztatni.

Nevelómunkánk egyik alapvetó céljaként azt lratároztuk meg, ho8y állományunk-
nak - akik mint már emlitettenr a Magyar Néphadseregben elsósorban csak a munká,Ita-

tör lát]* - ismcrjck lel es erezzék át tevékenységük helyét és szerepét a néphadscrcg
ellátasaban. Ugy itéllük meg, lrogy következetes munkánk hatására e célkiűzés megva-
lósulása a nagymérvú fluktuáció ellenére is - egyre eredményesebb. Ha dolgozóink
ncm ércznék át a feladatuk jelentóségét, nem vállalnának olyan plusz terheket is melyek
előidézője, esetenként a szelvezetlenség, a túlzott bürokácia,

Fel:tíbbszitttti PártbatáflzaíOlba, tntgfogalnazódott: érjük el, hogy az allomány gon,
dolkodására a dialektikus, rugalmas gondolkodás legycn jcllcmzó, a dolgozók kérdé,
seikrc mindig kapják meg a választ, és az megfeleló érvany4gra épüljón,

Úgy 
"áém, 

hogy megfeleló érvany4g a meggyőzéshez nemcsak az MN TJÜ-ben
hianyzik, hanem országos szinten is. Ezért kell foglalkozni az ideológiai tézisekkel a párt
vezetó szerepének értelrnezésével, a politikai intézményrendszer korszerúsítésével.

A dia]ektikus és rugalma-s gondolkodásmód nern valósíüató me8 csupnn iu csz-
mei,poLitikai neveléssel, ehhez szorosan kapcsolódnia kell a gazdasági élenink átalakitá-
sának, a változtatá§ok végrehajtásának, az eredmények kézzelfogható bemutatásának,

Feltétlenül meg kell emliteni az állományunk nyugodt, kiegyensúlyozott tevékeny,
ségét, a tud.iti nevelést közelmúItban is gádó tényezőket. Elóre bocsájtom, lrogy az
ország állampolgárai, de ahclzzánk íe|yételre jelentkezők is úgy gondolják, hogy az MN
egy szigorú szabilyozisú, iz utasitásokat egyértelműen és idóben kiadó, rendkívüli
fegyelemmel §zeryezett és irányitott szervezet, Nap mint nap találkozunk azonban
ennek ellenkezőjével, Pl. a bruttósítás során, Az utasítások, rendeletek rendre késnek,
végrehajtásukra nem áll kelló idó a rendelkezésünke, azontúl, lrogy hangulati feszüItsé-
get okoz, megnöveli a hibák számát és sajnos mindez rossz politikai következményeket
okoz,

Íitdábun uz utasítások, rendelkezések meghozatalánál nincs egyértelmúen tisz-
tázva, hogy ez az üzemre vonatkozik-c, oem veszik figyelembe az MN TJU üzemi sajá-

tosságait, egyértelmú választ a szakmai elóljáróktól sem kapunk kérdéseinkre. Ez dolgo-
zíinkban azt az érzést kelti, hogy az üzem , minden gazdasQi eredmónye cllenére is - a
petifénl5án helyezkedik el a M4gyar Néphadseregnek, a gondjaink megoldásában gyak-
ran - központi szabáIyozis hiányában , m4guokra h4gynak bennúnket,

Nem tudjuk megnyu8tatóan negmagyaráznl fizikai dolgozóinknak, hogy a nép-
hadscreg polgári alkalmazottjaiként nem illetik meg az íűampoIgári jogok a külföldre
ltezásníl-
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Üzemünknel úgy a párt, mint a szak§zervezet jelentós mozgalmi tevékenységet fejt
ki, ennek eredménye, b,ogy tagságlLt 1,2 fó kivételével mindenki megtartotta. Ai admi,
nisztratív dolgozók körében tapasztalt kózömbösség nem jellemzó a demokratikus
fónrmok működése terén, hiszen a dolgozók saját további sorsukat határozzák meg,
amikor egy-egy intézkedést megszavaznak.

A gazclasági l)aeíórneA új li/lci kbetőségehel hell Aerelxi abboz, btg tli:zolrylag nubil
aryagi lebxíségeka biznsítraxk negélhaíslkhiiz. Ez náhn| ir azza! jár, hig nj nmúfázi,n
lat kell betlezetni, megíanítaui és a dolgozó& l arát il átf|nnálni a piaci tuvétry.rzetú.régeh
megi:merlsére. Ez a tevékenység a szakembereink számára is új goodolkodásmódot, a vég-
rehajtás rengeteg energiát, próbálkozá§t igényel, E tevékenységünkben fejezódik ki leg-
jobban a tudatformáló munka, mivel a nyereségünk 4ro/o-át az össztevékenység 300/o:a
(nem feg1,.veres testiiletek részéfe végzett szolgáltatás) hozta létre,

Tulajdonképpen a 10 mFt nyeresé8, meiy a fentiekból adódott a honvédségi árak
stabilitását, má§részt saját eróból történó adózott bérfejlesztést tett lehetóvé.

Az alaprendeltetésen kivül - az edd€lektóI eltéró - tevékenységet is elkezdtük..Ez
egytészt az inkurrenciaként táíolt kiilönböző alapany4gok választéki cikké történó fel,
dolgozását, valamint farmernadr4gok saját koníekcionálását jelenti. Az álrtlunk varn
késztermékek a katonai ruházati bolton kívül - ha még nem is jellemzóen - de a polgári
(Skála-Metró,,Sprint) életben is megjelentek.

A gazdasági eretlnéxleinla azy'rl enlitm aapáx 1-2 moudatban, hogy .rzeruléllassem, ize
nünh államá }a íagéÉor.y az űj iránt, Lehet, hogy elméletileg a politiliai képzettség nem
üti meg az MN,i szintet, de meggyőzódésünk, hogy gyakorlati munkavégzésük példás
és oda,edó.

VéIeményünk szerint a gyakorlati eredmények napjainkban a Jegfontosabbak, Úp,
érezziiA, és mindex eaergiánhat arra fordítjuh, nunhatirwink úg lxsíh neg, ilhtu, tg haztltt
sétr rueg az elmlltti ilmeretaluaglí, hog az a gakorlatban els,ísoiban az MN és az egill érd.cleit
szolgálja,
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