A katonai üdültetés jelenlegi helyzete
és fejlesztésének lehetőségei
Török Gyula ezredes
Néphadseregünk üdültetési rendszere a pihentetés szervezésében - eszköz- és sza
bályozás oldalakon egyaránt - sok tartalékkal rendelkezik. Feltárásuk hosszabb folya
mat, amely a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kezdődött és napjainkban a katonai
felső vezetés támogatásával mind hatékonyabban hasznosítható. A szervezett üdültetés
céljának elérése érdekében azonban további lehetőségeket aknázhatunk ki, amelyekhez
a népgazdaságban kibontakozó és szélesedő gazdálkodási módszerek is irányt mutat
nak. Feladatunk ezeket a lehetőségeket megragadni és sajátosságainknak megfelelően az
eszközeinkben való gazdálkodásban, annak szabályozásában alkalmazni.
A pihentetés elveinek értelmezése, követelményeinek újólagos megfogalmazása,
feltételeinek megteremthetősége az utóbbi évtizedben két alkalommal került a HM
Katonai Tanácsa üléseinek napirendjére (1978, 1986). Az itt hozott döntések alapjaiban
jelentettek előrelépést igényjogosult állományunk szervezett üdültetésében, „forradalmi
változásokat” hozva a szociálpolitika e területén. Növekedés a központi férőhely menynyiségében, választási lehetőség a férőhelyek fajtáiban, minőségében és az üdültetés for
máiban, csapatpihenőhelyek fejlesztése, olcsó elhelyezés és olcsó élelmezési ellátás a
központi üdültetési intézményekben a hétvégén pihenők részére, térítésmentes regene
ráló pihenés, külföldi társasutazások, mindezek megszervezése olyan feladatok elvégzé
sét jelenti az M N Szociális és Üdültetési Igazgatóságon (a továbbiakban: Igazgatóság),
amelyek a Katonai Tanács üléseken hozott elhatározásokból fakadtak és népgazdasá
gunk ismert helyzetében is kedvezően befolyásolják hivatásos, polgári és nyugdíjas állo
mányunk szolgálati és életkörülményeit, szélesítve a szervezett pihentetés skáláját,
javítva feltételeit.
Üdültetési rendszerünk eredményeinek felvázolása, azaz jelenlegi helyzetének
bemutatása a központilag biztosított pihentetési lehetőségek részletesebb ismeretének
igényét elégítik ki. A tanulmány erre vállalkozik, amikor megkísérel átfogó képet adni a
rendszert alkotó összetevőkről, a lehetőségekről, gondokról és a fejlesztési elképzelé
sekről.
A szervezett pihentetés fejlesztésének elsődleges feltétele volt az üdültetés céljának
katona-szociológiai és szociálpolitikai szempontból történő újragondolása, összhangban
a harckészültség magas szintű fenntartása érdekében kialakított szubjektív követelmé
nyekkel. A cél ismételt megfogalmazása, az ennek elérését meghatározó elvek kimunká
lása alapvetően az MNHF-ség szakmai irányító munkájára épül. A pihentetési elvek
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gyakorlati feladatokká szervezése Igazgatóságunkon történik, míg azok végrehajtása az
üdültetési bizottságok útján a katonai szervezeteknél, valamint az üdülőkben valósul
meg. Néphadseregünkben az üdültetés célját, tehát a felsorolt tagozatok együttesen érik
el, amelynek minden szinten alapkövetelménye az, hogy a szolgálati tevékenységben
felhasznált energiát az üdülés alatt pótolni kell, a további munkához erőt keli felhal
mozni az emberi szervezet fizikai és szellemi regenerálása útján. Mindez történhet ked
vezményes, megelőző, utókezelő üdülés, kondicionáló kiképzés, 2-4 napos térítésmen
tes és olcsó hétvégi pihenés keretében. A cél elérésének jelenlegi feladatait a Csapathadtáp Szakutasítás VIII. része foglalja rendszerbe, amely a közelmúltban került kiadásra.
Sarkalatos kérdésként foglalkoztatja állományunkat az üdülői beutalók elosztásának
igazságossága. A kérdés a főidényben rendelkezésre álló férőhelyek korlátozott mennyi
ségével függ össze, ugyanis a nyári hónapokban - igénye szerint - nem mehet mindenki
üdülni. (Ha lenne elegendő lehetőség, ez a gondolat fel sem merülne.) A helyenként és
időnként előforduló negatív jelenségek tűzik napirendre a végrehajtási szférából felbuk
kanó gondokat. Okozza ezt az is, hogy korábban többször gyakorlattá váltak olyan ese
tek, amikor az üdültetési bizottságok az igények kielégítésében - a néphadsereg felső
vezetése által képviselt elvi követelmények és az elérni kívánt üdültetési cél figyelmen
kívül hagyásával, egyes személyek javára és a többség terhére - eltértek az előírt kedvez
ményes beutalási gyakoriságtól. Ez előfordult közel valamennyi üdültetési formában és
joggal sértette igényjogosult állományunk igazságérzetét. Az ilyen jellegű gondok ismét
lődésének megelőzése érdekében a hivatkozott Csapathadtáp Szakutasítás megterem
tette a főidényi férőhelyek igazságos elosztásának elvi alapjait, amikor a szociális ellátás
egy kézbe összpontosításával az üdültetési feladatok végrehajtásának összefogását a
hadtápfőnökre (parancsnok hadtáphelyettesre, anyagi helyettesre) ruházta.
Az utolsó évtizedben nagy mértékben bővültek a szervezett üdültetés bázisai ésfor
mái. Üdültetési intézményeink számában és férőhely mennyiségében abszolút növeke
dést értünk el. Katonai üdülőink rendszerébe léptek az M N 4. Üdülő Kaszópuszta, a
Budapesti Helyőrségi Pihenőhely, valamint a balatonkenesei és a gárdonyi MN-kempingek. A kaszópusztai üdülőt néphadseregünk valamennyi igényjogosultja látogat
hatja, évenként mintegy kétezres létszámban. A Helyőrségi Pihenőhely májustól szep
temberig 45-50 ezer felnőtt, gyermek hatnapos és hétvégi pihentetésének feltételeit
teremti meg, amely nem bélyegzésköteles. Az elmúlt évben megnyitott balatonkenesei
és gárdonyi kempingek sátorban történő elhelyezéssel nyaranként 5-10 ezer vendég
pihenését biztosítják. Hazai bérleményeink a szarvasi és a budapesti MOP bérleménnyel
bővültek. Egyidejűleg a miskolci és pécsi bérlemény terhére - új formaként - ebben az
évben megkezdtük a katonai kollégiumok nyári felhasználását. Első lépésként Zalaeger
szegen biztosítjuk a más helyőrségekből üdülésre beutalt katona és polgári alkalmazott
családok elhelyezését és ellátását. A többi kollégium igénybevételére a tapasztalatok
alapján kerül sor. Ezeket a jövőben a gyermekek táboroztatására is tervezzük felhasz
nálni.
Mintegy három éve ugyancsak új formaként jelentkezik a 2-4 napos jutalom jel
legű üdülés, amely a különösen nehéz szolgálat teljesítését (kiképzésben, gyakorlatban,
veszélyhelyzet elhárításában való részvételt) követően van hivatva a pihenést, gyors
regenerálást és erőgyűjtést térítésmentesen biztosítani. Ehhez az üdültetési bizottságok
megfelelő kerettel rendelkeznek. A lehetőségekkel sajnos nem mindenütt élnek mara72

déktalanul, van olyan katonai szervezet, ahol az elmúlt évben a keretet csak 50%-ban
használták fel.
A HM Katonai Tanács ülésén hozott döntés alapján rendszerbe léptek a melegtenger-parti bérlemények, amelyek két év kivételével folyamatosan biztosítják a hivatásos
és polgári alkalmazott állományunk nyári szabadságának kellemes eltöltését. A külföldi
pihenés változatosságához járul hozzá az időközben rendszerbe állított csehszlovákiai
Donovaly kemping, az egyszerűsített csereüdültetés új bázisa a lengyelországi Szolina,
valamint a leningrádi és a Fekete-tengeri 8-10 napos üdülés. 1987-ben teremtettük meg
annak feltételeit, hogy a hivatásos állományunk jutalomként semleges országokba
(Ausztria, Jugoszlávia) utazhasson, házastársával együtt. Ebben a formában az utazás
üdülés hivatásos katona részére térítésmentes, míg a házastárs az Utazási Irodával kötött
szerződésben rögzített költségeket viseli. Ezt a formát pályakezdő fiatal tisztjeink térítésmentesen vehetik igénybe, semleges országba is. 1987-ben 350 fő pályakezdő tiszt uta
zott semleges országba. A külföldi utazás lehetőségét ebben az évben tovább szélesítet
tük. Az Utazási Iroda útján csoportosan - teljes térítés ellenében - a hivatásos és polgári
alkalmazott állományunk részére Görögországba, Törökországba, Svédországba, Olasz
országba és Ausztriába szervezünk társasutazást.
A központi üdülők kapacitását a nyári főidényben turnusonként közel kétezer
ággyá! egészítik ki a csapatpihenőhelyek. Számuk jelenleg 47, amelyek közül sok a köz
ponti üdülők színvonalát is meghaladja. Az üzemeltetők működésüket alapvetően
sorállománnyal biztosítják. Ez garantálja az ellátás és kiszolgálás minőségét. (Az MN
vezetése 1978-1985. között a csapatpihenőhelyek fejlesztésére központi forrásokból 12
millió Ft-ot költött.) Ezek a csapathatáskörbe tartozó objektumok gyakoribb pihenést
biztosítanak az üzemeltető katonai szervezetek állománya részére, mint a pihenőhellyel
nem rendelkező katonai szervezeteknél a néphadsereg központi lehetőségei. A pihenő
hellyel rendelkező egységeknél, magasabbegységeknél az igényjogosultak elméletileg 4
évenként juthatnak kedvezményes üdüléshez (az M N 6 évenkénti átlagával szemben).
Szakfelügyeletüket - a hivatkozott Csapathadtáp Szakutasításban foglaltak szerint - az
Igazgatóság látja el. Ellenőrzésük az MNHF-ség terve alapján, az MNHF-i ellenőrzéshez
kapcsolódva kerül végrehajtásra.
Központi férőhelybázisunk kapacitása - igényjogosult állományunk létszámának
figyelembevételével - lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és családtagjaik elméletileg
6-6,5 évenként egy alkalommal jussanak hazai vagy külföldi nyári főidényi beutaláshoz.
Ez átlagszám, benne vannak akik itthon minden második év főidényében, külföldön
háromévenként üdülnek, akik 8-10 évben egy alkalommal tartanak igényt szervezett
pihenésre, akik a központilag biztosított üdülés mellett csapatpihenőhelyen rendszere
sen pihennek, de azok is, akik szolgálati viszonyuk alatt eddig még nem üdültek. Egész
éves lehetőségeinket (elő-, utó- és főidényt összevontan) vizsgálva a központi üdülésre
vonatkozó elméleti szám 4-4,5 évátlagra módosul, mert intézményeink egy része elő- és
utóidényben is rendelkezésre áll. Hivatásos és polgári alkalmazott állományunk ezt a
férőhelyet minden évben egy alkalommal igénybe vehetné, ha mindenképpen nem
ragaszkodna a csak nyári és a csak vízparti üdüléshez (természetesen ebben a gyermekek
és a tanév döntő szerepet játszanak).
Az aktív állomány gyakoriságának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük és
az üdülési cél elérése érdekében minden lehetőséget megragadunk annak növelésére (az
évátlag csökkentésére). Ehhez alapvetően központi erőforrások szükségesek, de meg
lő
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levő kereteink átcsoportosításával is tudunk növelt létszámú és újabb formájú üdülést
szervezni. Erre van már folytatásra ösztönző jó példa (Miskolc, Pécs). Az aktív állomány
mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nyugdíjasok üdültetésére. Az elő- és utóidényi
üdülésen kívül az elmúlt évtől lehetőség van nyári főidényben is pihenni hazai bérlemé
nyeinkben. A nyugdíjas kedvezmény lehetőségének biztosításával a gondoskodás páro
sul a bérleményes férőhelyek jobb kihasználásával.
A férőhelybázishoz szorosan kapcsolódik a törekvés annak lehetőség szerinti lég
jobb kihasználására. Üdültetési rendszerünkben ez jelenti az egyik fő gondot. A katonai
üdülők nyári kihasználása csaknem teljes, nem igényel a szokásostól eltérő szervező
munkát. (Annyi hozzá a megjegyzés, hogy férőhelyük nem elég ilyenkor, de elegendőférőhely a
nyári időszakban talán egy társadalomban sem található.)
Jobb szervezettséget az elő- és utóidényi férőhely kapacitás kihasználása követel,
mert a már említett nyári időszakhoz és a vízparthoz való ragaszkodás következtében a
kora tavaszi és a késő őszi pihenés lehetőségével állományunk döntő többsége nem
kíván élni. (Az egyedülállók, gyermektelen házaspárok és nyugállományúak is szíveseb
ben a nyári időszakban üdülnek.) Ezen a helyzetben alapvetően szolgálati és a nem szol
gálati rendezvények, kiképzések lefolytatásának biztosításával tudunk változtatni. Üdü
lésre jelentkezők hiányában a központi üdülőinkben évenként, mintegy 200-250 ren
dezvény (kiképzés, értekezlet, módszertani foglalkozás stb.) feltételeit teremtjük meg,
rendezvényenként, átlagosan 2-6 nap időtartamban.
Üdültetési intézményeink férőhelyeinek elő- és utóidényi kihasználásában - a köz
ponti propagandához kapcsolódóan - a legnagyobb szerep az üdültetési bizottságoknak
jut. A beérkező igények adminisztrálása mellett fő feladatuk kell, hogy legyen az állo
mány pihentetésének - albizottságonként és albizottságokon belül személy szerinti figyelemmel kísérése, a pihenési lehetőségek igénybevételének ajánlása, annak érintet
tekhez való eljuttatása, az igénybe vehető férőhelyekről a szolgálati elöljárók tájékozta
tása. Mindezek és a Csapathadtáp Szakutasítás VIII. részében megfogalmazott további
feladatok volumenében nagyobb munkát adnak a bizottságoknak, azonban ez a több
letmunka az állomány fizikai állóképességének fenntartását szolgálja és megtérül a kato
nai feladatok maradéktalan ellátásában. Ezt a többletmunkát egyébként a parancsnokok
anyagilag elismerhetik. Ezen túlmenően az odaadóan és eredményesen munkálkodó
bizottságok, albizottságok központilag történő értékelésére, MNHb miniszterhelyettes
nek az Igazgatóság javaslatot tesz.
Katonai üdülőinkben, bérleményeinkben a jó ellátás, az aktív pihenés, a gondtalan
kikapcsolódás feltételeként nyújtott szolgáltatások köre és minősége az utóbbi években az MNHF-i követelmények megvalósításaként - fokozatos fejlődésen ment keresztül.
Intézményeink behatárolt erőforrásokon alapuló lehetőségei az elvárható színvonalat
biztosítják.
Számottevő a fejlődés a katonai üdülőinkben, ahol korunk követelményeivel alap
vetően lépést tudunk tartani. Az otthoni életben megszokott igények kielégítéséhez,
egyes területeken közeledni tudunk (például: szórakoztató elektronika), más területe
ken az üdülői környezet kialakításában, az emberi magatartás formálásában, a szabadidő
hasznos eltöltésében az otthonnál magasabb színvonalat tudunk bemutatni, hogy a
példa erejével is alakítsuk, fejlesszük állományunk igényességét. Mivel találkozik ma a
pihenni, kikapcsolódni vágyó vendég üdülőinkben. Magasabb térítés ellenében fürdő
szobás szobát vehet igénybe, esztétikusán kialakított külső és épületen belüli környezet74

ben élhet. A biológiai szükségletet figyelembe vevő korszerű ételválasztékot fogyaszt
hatja, korszerű étkezési szokásokból meríthet példát. Gazdag könyvtárak állnak rendel
kezésére, szellemi értéket és élménytadó kulturális programok, kirándulások között
válogathat. A sportfelszerelés, a sportpályák, az uszodák, a szaunák az igény szerinti
testedzést biztosítják (Balatonkenesén és Mátraházán elő- és utóidényben is biztosított
az uszoda-igénybevétel). A sportlétesítményeket alapvetően a hivatásos katonák aktív
sportolási feltételeként hoztuk létre, kiemelt szerepük van azonban a hajózó és az ejtőer
nyős állomány kondicionáló sportkiképzésében is. A közösségek ereje nagy jelentőség
gel bír a személyi magatartás, a kulturált kikapcsolódás, az emberek egymáshoz való
viszonyának formálásában.
Az üdülői szolgáltatásokat olyan körülmények között fejlesztettük és tartjuk - álta
lunk jónak ítélt - színvonalon, hogy közben költségvetésünk növekedése csak nagyon
távolról követte a népgazdaságban bevezetett árszínvonal-emelkedést. A megfelelő
mértékű támogatás elmaradása, valamint a kedvezményes üdülés térítési díjának válto
zatlanságából eredő bevétel kiesése ( 1988-ban csak a hétvégi pihenés térítése emelkedett) elle
nére a szolgáltatások évenként és üdülőnként új színfolttal gazdagodtak. Eredménye ez
annak egyrészt, hogy a bevételkiesést a HM vezetése dotálta, másrészt, hogy a gazdálko
dás jó módszereit a kisegítő tevékenységből befolyt bevételek célirányos felhasználásá
val együttesen alkalmazzuk. A színvonal fenntartásához a kisegítő gazdaságok eredmé
nyei is hozzájárulnak. Ezt a tényt - a pozitív megállapításokkal együtt - a május hónap
ban lefolytatott KNEB ellenőrzés is megerősítette.
A szolgáltatások biztosításával összefüggésben célszerűnek látszik megemlíteni az
üdültetést érintő ráfordítások mértékét. Ezek a számok azt mutatják, hogy a fenntartási,
működési költségeink magasak és évenként mindinkább nőnek. 1987-ben 1 napra 1
vendég üdülésére - üdültetési intézményeink átlagában - 620 Ft-ot kellett fordítanunk.
Ez a költség 1984-ben 431 Ft, 1985-ben 472 Ft, 1986-ban 532 Ft volt. A mutatók isme
rete feltétlenül lényeges, mert azokból olyan következtetések vonhatók le, hogy az előés utóidényben jobb férőhely-kihasználással, több vendég fogadásával alapjaiban befo
lyásolhatnánk az üres szobák és üres ágyak számát, azok számottevően csökkenthetők
lennének. Ebben is fontos szerep hárul üdültetési bizottságainkra.
Az üdültetés elveinek kialakítását rendszeresen a társ fegyveres szervekkel, az
MSZMP KB Adminisztrációs Osztályával, továbbá a SZOT Üdültetési és Szanatóriumi
Főigazgatóságával együttműködve végezzük. Figyelemmel kísérjük egymás szabályozá
sait, intézkedéseit, térítési díj rendszerét.
Az együttműködés kapcsán figyelmet érdemel az év elején kiadott új SZOT Ü dü
lési Szabályzat. Ebből tájékozódhatunk arról, hogy az új szabályozás lényegében vala
mennyi központi előírást megszüntet és a szakszervezeti alapszervezetekre bízza a beu
talások intézését. A szakszervezeti bizottságoknak nem csak a központi, hanem a válla
lati, intézményi lehetőségeket is figyelembe kell venniük az üdültetési terv elkészítésé
nél. A bizottságok anyagi lehetőségeik alapján döntenek arról, hogy a dolgozók, mely
családtagjaira terjesztik ki a kedvezményt, és kik üdülhetnek úgynevezett forgalmi áron
(önköltség -F adó). Az új szabályozással megszűnt az a központi előírás, hogy 1 személy
elő- és utóidényben évente egyszer, főidényben kétévenként kaphatott beutalót, kül
földi üdülésben pedig háromévenként egyszer vehetett részt. A Főigazgatóságnak
további állásfoglalása, hogy a térítési díjak emelésére valószínűen ezév december 1-jével
sor fog kerülni.
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Hozzáfűzésünk az új szabályozáshoz, hogy jelenleg nem tartjuk célszerűnek köve
telményeiket és oldásaikat a néphadseregben alkalmazni. Az üdülési elvek, beutalók
elosztására vonatkozó részét üdültetési bizottságaink már korábban is érvényesítettek,
amelyet a hivatkozott Csapathadtáp Szakutasítás megerősít. A SZ Ó I gyakorlatát figye
lemmel kísérjük és megalapozott tapasztalatok esetén javaslattal élünk elöljáróinknak a
kedvezményekkel kapcsolatos módosítások végrehajtására.
Végezetül kiemelem, hogy továbbra is alapvető célként tartjuk magunkénak az
emberi szervezet fizikai és szellemi regenerálásához a feltételek biztosítását. Eredmé
nyeinket nem tekintjük véglegesnek, azokat még tovább tervezzük fejleszteni. Ennek
egyrészt a főidényi beutalók üdültetési bizottságok által történő igazságosabb elosztásá
bán kell megnyilvánulnia, másrészt a jó szervező munkát, a hozzáértést kell biztosíta
nunk a vendégek maradéktalan ellátásában, a jó közérzet megteremtésében.
Terveink között elsősorban az elő- es utoidényi férőhelyek kihasználásának jobb
elősegítése szerepel. Fel kívánjuk erre használni továbbra is az üdültetési bizottságok
folyamatos tájékoztatását, valamint a katonai sajtót és azt a módszert, hogy minden
üdülőnkben naprakész információt adunk a többi üdülő vendégfogadási lehetőségeiről.
Propagandánkban szeretnénk odahatni, hogy a hivatásos állományunk és nyugdíjasaink
üdülési igényüket ne csak a nyári három hónapra korlátozzák, hanem tavasszal és ősszel
is éljenek azzal. Üdülőink felkészülten várják ilyenkor is a vendégeket. Ehhez a jövőben
még nagyobb elkötelezettseget varunk a helyi szervek részéről.
Ugyancsak nem főidényben még intenzívebben tervezzük vállalni üdülőinkben
igényjogosultak és nem igényjogosultak részére rendezvények lebonyolítását, továbbá
más vállalatokkal, üdülőkkel kooperálva a kisegítő tevékenység végzését. Az így elér
hető többletjövedelem létrehozása érdekében üdülőink személyi állományát, valamint
szervező tevékenységet végző más személyeket az üzletszerzésben és a végzett munka
arányában, anyagilag érdekeltté kívánjuk tenni.
Tervezzük továbbá, hogy a jelenlegi statisztikai rendszerünket, költségcentrikusságot tartalmazó mutatókkal egészítjük ki, amelyek megfelelő alapul szolgálnak a férő
hely-gazdálkodás költségelemzéséhez. Ehhez a munkához felhasználjuk a KNEB ellen
őrzés észrevételeit is.
Állományunk felkészítésében, továbbképzésében döntően a tapasztalatcserékre
alapozunk. Itt elsősorban a társ fegyveres szervek és a vendéglátóipar üzemegységeinek
tanulmányozására gondolunk. Kiképzéseinket erre építve tervezzük, szervezzük és hajt
juk végre.
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