
A HUMÁN MIJNKA TAPASZTALATAI A MH IIADTÁP
szoLGÁLTATó rözpoNreAN

Fatkasné Zideczlg lboba|

AMH Hadtáp Szolgáltató Központban az MH An}agi-technikai Fő-
csoportfőnök 95/7994. száműintézkedése alapján került felállításra a hu_
mán szolgálat, békeidőszakban 1 fő humán szervező főtiszttel, akinek fó
feladatai:

- az ál|omány hazafias, erkölcsi nevelése, a katonai kóvetelmény-
rendszerhez való alkalmazkodásuk elósegítése;

- a katonai hagyományok ápolása, a szolgálati üszonnyal összefüggő
tájékoztatás szervezése;

- közremúködés a katonák lelki gondozásában, a beilleszkedési za-
varok feltárásában és megoldásában;

- a szociális gondoskodás szervezése, eryüttműködés az érdekképü-
seleti szervek ezirányú tevékenységével.

Aszervező íőtiszt a parancsnok alárendeltségében, a parancsnokhe-
lyettes közvetlen irányításával tevékenykedik. (1997. januártól a humán
alosztály szew ezetébe kerúlt bevonásra. )

A humán szervező fótiszti beosztás 1994. júliusában került feltöltés-
re, azóta látom el ezt a feladatkört. Ehhez jó előkészületnek éreztem
korábbi beosztásaimat, tanulmányaimat, annál is inkább, mert végzettsé-
gem (ELTE pedagógia szak) megfelelt a beosztás ellátásához meghatá-
rozott köVetelményeknek.

Bevonuló sorkatoánink szociális helyzetét M kieg. alosztályunk és
alegtségparancsnokaink korábban is félnérték Jelenleg is az "M" kieg.
alosztály által összeállitott jól bevált kérdóíyet ha§ználjuk Beosztásba
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kerülésem óta rendszeresen elemzem a kérdőíveket, mind a megállapít-
ható tendenciák, levonható következtetések, mínd az egyéni problémák
szempontjából, s a problémás eseteket jelzem az alegységparancsokok-
nak (1996-tól e felmérést kiegészítem a MH humán fócsoporlfőnökének
22l1996. (HK 4.) számú intézkedésében ío4lakakkal.)

Végzettségemnek, érdeklódésemnek, korábbi beosztásaimban szer-
zett tapa§Ztalataimnak megfelelően örömmel éltem az áIlampolgári és

honvéde|mi ismereíek kiképzési ág oktatásának lehetóségével, annál is
inkább, mivel elősegíti az első két munkaterület célkitűzéseinek megva-
lósítását is. Jelentós segítségetjelent a katonák megismerésében, szemé-
lyes kapcsolat kialakításában az, hogy egy meghatározott él érdekében
találkozunk. Mivel a 120 órás alapkiképzés 10 Vo-a áIlampo|gári és hon-
védelmi ismeretek, a katona számára a humán szolgálat nem elvont fo-
galom, gondjairbajait jobban elmondja.

Beosztásba kerülésem óta 908 bevonuló adatait értékeltem. A ka-
pott adatokat öss zeveíve Kóntor Raimund őmagmak a hadsereg egészé-
re vonatkozó cikkével, mely a Humán Szemle 1-2, számában jelent meg,
megállapíthatjuk, hogy a helyzet nálunk is hasonló. Tekintsük át a hoz-
zánk bevonu.ltak néhány j ellemzőjét:

- A bevonultak naryon fiatalok, 80,8 Vo-uk2o évnél nem idősebb.

- A kétgyermekes család a legjellemább, az íjoncok 55,4 Vo,ának
egy t€stvére van.

- A bevonultak 6,4 voának az édesapja, 2,6 vo-álak az édesanyja
hun}t el, 0,6 7o-uk vonult be árván.

- 79,5 Vo-ukjelezte, hogy §zülei elváltak, külön élnek.

- A bevonultak 93,4 Vo-a nótlen. Az utol§ó két bevonulás során a
tartalékos képzésre bevonult orvosok emelik a nósök arányát.

- Az űjoncok 6,3 %o-ának az édesapja,10 7o-ának az édesanyja mun-
kanélküli.

- Munkanélküliként vonult be a sorállomány 50,6 Va-a.
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- A családok 74,3 Vo-álak jó, 63,9 Vo-ának megfelelő, 16,2 %-ának
gyenge, 4,5 %-ának létminimum alatti az anyagi helyzete.

Ezekből az adatokból levonható következtetések:

- Mivel a bevonult állomány igen fiatal, ezért sok esetben nem az
ijfúkor, hanem a kamaszkor életkori sajátosságait mutatják, annak meg-
feleően viselkednek.

- Sokan közvetlenül vagy pár hónappal iskolai végzés után vonulnak
be. Ez egyészI megemeli a munkanélküliek arányát, másrészt olyan em-
berek sokaságát hozza be a hadseregbe, akiknek szocializácíója a kíllá-
natosnál alacsonyabb szintű, hisz nem rendelkeznek munkahelyi tapasz-
talatokkal.

- Napjaink jellemzője nemcsak az akce|eráciő, a felg;lorsult testi-
szellemi fejlődés, hanem tapasztalhatjuk a személyiségfejlődés lelassulá-
sát is. Sok esetben a fiatal katona felelósségérzete, kötelességtudata ala-
csonyabb szintű, mint biológiai életkora alapján várnánk Ezért az alegy-
ségparancsnokok munkája megnő, gyakoribb ellenőrzéssel, értékeléssel,
rövidebb távú feladatszabással, célirányos motiválással kell e tulajdonsá-
gokat fejleszteni.

- Bár a bevonulóknakcsak20,7 Vo^ajelzett gyenge vagy létminimum
alatti anyagi helyzetet, de a szintén kevés 14,3 Vo jő anyagikörülmények
között élő mutatja, hogy szinte minden család szembekerül anyagi prob,
lémákkal.

Ezt alátámasztja a csonka családok (25-3O Vo) nagy száma, a munka_
nélküli hozzátartozót (20 Va) je|zők aránya.

- A munkahellyel rendelkező bevonulók családjának anyagi helyzete
a bevonulás után romlik, hisz egy kere§et kie§ett a családi köItségvetés-
ból. A helyzet drámai romlása következhet be, ha munkanélküli hozzá-
tartozó maradt otthon.

Egl példa: 199ó. 12. 17-én Z-J. honvéd, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg
megébőlvonult be alakulalunkhoz, elmondta, hog édesapja korai halála
miatt édesanyja egledül nevelte őt és a hugát. Tesnére éreuségizett, de el-
helyezkedni nem ud. Edesanyja keresete 12000 Ft. Leszerelhetne-e család-
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fenntartóMnt, mivel neki van munkahelye? Nos, a jo§ szabáIyozás szeint
erre nincs mód, családi jövedekmpótló segélyt igenyelhetnek Ebben az
esetben a két személy jövedelmét a mindenkoi legkisebb öregségi mlugdíj
(1997-ben l1-500 Ft) 1,7-szeresére, 19550 Ft-ra egészítik ki. Z.l. honvéd
elmondta, hop szívesm teljesíti állampolgdi kötelességét, de n7agodtab-
ban knne akkor katona, ha olyan illefunényt kapna, amiből a csahádot
támoqatni tudná.

Munkám fontos része, hogy igény szerint ellátom a katonák lelki
gondozását. Mint a fenti példa is mutatja, a hozzám fordulók zöme szo-
ciális gondjait jelzi, a lehetséges megoldást keresi.

Természetesen nemcsak a sor, hanem a hivatásos és közalkalma-
zoűi állománnyal való foglalkozás is munkám része. Saját tapasztalataim,
a napi élet, az együttdolgozás folyamatában külön kérdóíves felmérés
nélkül is tisztában varyok ezen állománykategóriák helyzetével.

Személyi állományunk fegyelmezetten, kötelességtudóan, odaadóan
végzi munkáját, annak ellenére, hogy súlyos megélhetési gondokkal
küszködik, jövedelme reálértékének csökkenése ellen különböző straté-
giákat alkalmaz, Van aki mellékállást vállal, van aki a fogyasztását fogja
üssza. A családok egy részenek jövedelme már csak a szűk napi kiadá-
sokra (lakásrexi, élelem) elég, nemcsak kultúrális kiadásáait fogta vissza,
de ruházkodni sem tud. Ezért nagyon negatívan éli meg állományunk,
hog5l a katonai ruházati boltokban csak elvétve lehet ciül ruhaneműt
kifogni.

Összességében az emberek egyre fáradtabbak, fásultabbak, s mivel
szükségleteik kielégítésében korlátozva vannak, ezért állandóan fruszt-
ráltak, mely lelkiállapotnak hosszú távon komoly veszélyei vannak.

Hog/an összegezhetném tapa§ztsl8imaí?

A legfontosabb a z, hogl a humán munka csapattnunka. Nagyon fon-
tos a jó csapat§zellem, a hivatiásos és közalkalmazotti állomány e§ütt-
működése, a jó hozzáállás, a pozitív életszemlélet, amely megkönnyíti a
gondok megoldását. A humán szakembernek a hivatalo§, formális kap-
csolatokon túl ki kell alakítani informális kapcsolatait.

Nagton fontos, hogl az alegséglarancsnolcok azt a lampetens szak-
embert lóssók bennünlq aki munk!íjóval szintén az akgség egség előtt
áIló feladatok minéI jobb teljesítése érdekeben tevékenykedik
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