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a s2ggiális ellátás olyan juttatás, amely a hadseregben a szolgálat, a harcké-
szültség feltételeinelma8aszintű megvalósulásít, a szemáyi állomány és család-
tagiaik életköriilnényeinek, szocfilis helyzetének javításít volgílja.

Az ellítás körébe tartozó juttaüí§ok, illetve lehetőségek közíil a kedvezmé-
nyes üdiiltetéssel, a gyóg;Édütetéssel, a g;rermekek böIcsődei és óvodai elhelyezé*
sével, a katona-h ozzátatt ozók f oglatkoztatásínak me8szervezésével,
feliigyeletével kapcsolatos feladatok szrrtezísét, kmrdinálását, végrehajtását a
Maryar Honvédség Üdüők és Gyermet<intézmények Főigazgatósága (továbbíak-

banMHÜGYFI)végzi.

Az MH ÜGYFI az MH Anyagi-Tecbníkai főcsoportfőnökség al,árendeltsége-
ben a hadtápcsoportf őnök (főcsoportfőnök- helyettes) köanetlen szolgálati aláren-
deltségébe tartozóközépirányító, dandárszintű jogállásúkatonai szervezet.

Alapvető rendeltetése a Honvédelmi Minisztéíium és a Magyar Honvédség
igenyjogosultátlcmányaéscsaládtagiaikedvezményesüdiiltetésránek,regeneráló,
negelőző és utókezeléses gyógrüdíiltetéének, valamint a gyermekintémények
műkiidésénekésakatona-bozzá.tartoókfoglalkoztatásánakmegszenrezése,afel-
tételek megteremtése, a feladatok végrehajtása. Költségyetési szervként önálló
gazóílkod,ást folytató lotonai szervezet.

Az MH ÜCYn szervezetével, személyi íllományával a kiivakaő feladu-
konpl enotnt laj tj avég r e.

1.) Szervezi aHMésazMHigényjogooultállományánakéshozzítartozóinak
belföldi és - a hatáskörébe tartozó - kíilföldi kedvezményes üdíiltetését, koordinál-
ja az üdíilők szabad férőhelyeinek vállalkozísi formában történő értékesítését,
elkészíti és kiadja aHM és az MH egészére az üdíilők férőhelykeretét, szerződést
köt hazai és kiilföldi bérleménys üdütetések végrehajtására.

l Simán Györgyórnagy,aMH ÜdüldrésGyermekintéanérryekFóigaz4atócágaoszlátyvezetóje
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2.> §zffirc7jé§ irányítfu a honvédség igényjogosrrltjai kiskorú grermekeinek
honvédségi, illetve önkormínyzati tizemeltetésű ryermekintézménybe való felvé-
telét, fejleszti agondozó, nevelő, oktatótevékenységet, biaosítja a feltételeket a :

ryermekintézmények iizemeltetéséhez

3.) Részt vesz és segítsqet nyujt - els&orban a kis és tívoü helyőrségekben -
a katona-houÁtartozÁk elhelyez.kedési, foglalkoztatísi gondjainak megoldásí
ban, ellátja érdekvédelmtiket.

4.) Szervezi és irányítja a szolgálati atírendeltégébe tartozó központi üdü-
lők és gyermekintézmények tevékenységét, biztosítja műkiidésiik gazdasígi felté-
teleit, ellátje E csapatpüenőhelyek szaheltigreletét.

Az MH ÜGYTI üdíiltetési feladatait akiivakqö iruQm&tyeLibn szervqi, il-
lavelwjtjavégre:

- lvíIlközpontiüdüők,

- MHkempingek

- béreltüdiilők,

- eryszerűsített csereüdüést biztmító kiilföldi katonai üdüők,

- BalatonlelleiGyermekiidiilő, '

csapatpihenőhelyeh

- a Némzeti ÜarutetéS és Vagyonkezelő Kft. által üzemeltetett üdüők,

- utazási irodák által szervezett bérlemények

Az MH ÜGYTI szotgálati alárendeltségébe a balatonkenesei, a mátrah ízai, a
lovasberényi, a balatonlellei, az annavölryi, az óbudai és az erdőbényei honvédü-
diilők, abalatonlelleigyermekiidüő, szakmai atárendeltségébea bujákihonvédü-
düőtartozik

.axzüdütők alapvetőrendeltetése,hogybiztosítsákabeutalt igényjogosultven-
őé4ekft;szÉre azüdüést, aktívkikapcsolódást, apihenést, az ellátást,biztosítsáka
gyógyüdtilésre beutalt szemétyek szakszení ellátásít,pihenését, regenerálódását,
szsnrczzékaszlMdférőhelyekkereskedelniértékesítését,anapivendégekkiszol- 

=

gálását.

Áz üdüIők felszereltsége, komfortfokozata, a szervezett píogramok tartalma,
a beutaltvendégekmindenigényétki tudjákelégíteni, akényelmes, aktíq illewea
nyugodt pihenést szolgálják Üanőint< megtalá"lhatók úgy vízparton - Balatonke-
nese, Balatonlelle, Óbuda Honvédüdíilők -, mint a hegyvidékeken - Lovasberény,
Annavölgy, Buják, Erdőbenye Honvédüdíilők A szada, szolárium, a tekepálya, a
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sportkomplexumok a szeryezett szabadid& programok, az úszómedenék a ven-
dégek kényelmét szolgálják. A szobák 2-3 ógrasak, a legtöbb helyen fiirdőszobá-
sak, televízióval, rádióval, telefonnal felszereltek.

A szervezett üdiiltetés meltett a szabad férőhelyek függvényéten az üdiilők
családi rendeuények barótí iisszcjövetelek osztáIytalítkozók megtartá§át, lebo-
nyolíuísát is vállalják

Az MH ÜOYrr afirendelt$gében 17 gyerme.kintézmény működrlq melyek
felszereltsége, a grermekek elhelyezéénel feltételei, az oktató-nevelőmunka ha-
tékonysíga, a nevelók felkészültseg9 bizto§ítja a grermekek hatékony nevelését,
iskolóra való felkészítését.

A gentekintéatényekbenfő feladat a grermekek egészsfoes életmódra tör-
ténőnevelése.Ennekérdekébeoküöntiiző -óvod;ínkentmásésmás- testnevelési,
tóplálkozási, levegőztetési módszerek kerütek kidolgoáxa, illetve alkalmazÉsra.
Agyermekek egészségvedelmének szerves része a rendszeres fogászati, ryermek-
gyógyíszati és logopediai szűrés, kezelés, Az önátló főzőkonyhíval rendelkeeő
gyernaekintézményekben törekszíink az egészséges és korszeni t,íplálkozásí szokÍ-
sok kialakíuísához szíi&séges ételeket késáteni.

Óvodóinkbanbevezetésre keriilt a Módmított Óvoaai Nevelési Program. A
nevelőtestüet szakmailag felkásziilt, ertísiidö tt az őnképzés és szakkiképzés íránti
igény, A gyermekekneveléében az egyénre szabott differenciált gyermeknevelési
módszerek keriilnek alkalmazásra. A szüők igényének megfelelően lehet&éget
bizto§ítottunk az óvodai idegennyelvi foglalkozásokra.

A bölcsődeigondozói tevékenységhez a szakmai útmutaüíst -Keresztúri Fe-
rencné pedagógus elvei alapján - a Tamási Aron úti Honvédbölcsőde biztosítja. Az
ott folyó gondozisi, pedagógíai tevékenység egyedüálló, magas színvonalú, nem-
zetközileg elismert, nelyet az odatátogató japín és bolland szakemberek elismerő-
en méltattak, hazájukban is megvalósíthatónak tartják. Bázisbiilcsődeként
rendszeres bemutató, módszertani foglalkozísokat tartanak az érdeklcilő hazai és
kiilföldi szakember ek részére.

A távoli és kis helyőrségekben lévő ltatoru-|wadtartozók elbelyezkedési
gondjainak enyhítése érdekében az MH ÜCYnr együttműködve a helyőr-
séglnrancsnokokkal ,szetltezi és koordinálja a katona-hozzátartozók iizemekben
történő f oglalkoztaüísát.

AMaglrar Honvédég 36 helyőrségében lévő 40 iizem étlcnín í őf qialf;ozta-
tása folyik Az üzemek kétharmada könnyűípari, eryharmada mújszaki termékek
előállításíval foglalkozik Az íizemekben dolgozók többsége szakképzetlen mun-
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kaerŐ, kevés a képesített és a vezetésre alkalmas dolgozó, ezért nehéz az előrelépés
a termélazerkezet váltásban.

Az üzemekben folyó termelés csak kis §zízalékít teszik ki a honvédségi meg- :-

rendeléselq holott köz& érdek lenne ezen munlohelyekbóil adódó etőnyök küasz-
nálása.

Az üdtilők és g;rermekintéznmények alaptevékenységéhea rendeltetésszerii ':

_ü:emeltetéséhez, folyamatos tárgyi, pénzüeyi és személyi feltételeket az MH
UGYFI folyamatosan biztosítja. Az állom,íny szalrképzettsége, munkíhoz való
hozzíáltásabiaosítja ezen vocirátis eüítískörébe tartozóMHÜGrl-rehárrrló
feladatok színvonalas ellátását.
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