
A pÉNzcAzD,irronÁs mcver,ósnÁsÁNlx
mrnrósÉcBI n sz,,(rrnÁg rsvÉKEr\rysÉGEKBEN

Németh Emő, Dobó Ferenc|

Az ország gazdasági és társadalmi rendjében és működésében tör-
tént és jelenleg is folyó változások megkövetelik, hogy az ország közle_
kedése és a szállítási tevékenység lépést tartson a fejlődés támasztotta
követelményekkel. A közlekedés és a szállítiás szerepe továbbra is meg-
határozó. Szorosan kapcsolódik a közlekedés és a szállítás a tánadalmi-
gazdasági élet minden területéhez. Elmondható, hogy a közlekedés és a
szállítás mindennapi életünk szerves részevé, alkotóelemévé vált. Ebból
adódóan változások váltak, il|etve válnak szükégess é. Ezért időszerű az
új kózlekedéspolitika kialakítása, amely 2000-ig határozza meg a élokat
és feladatokat.

Az országban történő változások - így a közlekedés és szállítás terén
bekövetkezők is - természetszerűleg valamilyen mérvben érintik a Ma-
ryar Honvédséget. Másfelől a katonai szervezetek, íg5l a katonai közle-
kedési szervezetek is keresik a célszerúbb, hatékonyabb módszereket
működésük es/e§ teíületein. Ennek megfelelően, illetve ennek része-
ként válik szükégessé a katonai szállítások rendjének vizsgálata, haté-
konyabbá tétele es lehetőség szerint a penagazdálkodási mechanizmusba
való illesztése.

A szállítási tevékenység idószerű változásai szükségessé teszik a
megfelelő elemzésekvégzését, aze|méleti alapok és a gyakorlati teendők
megfogalmazását.

I.

Az MH közlekedési szolgálat az MH csapat-, anyagi- és technikai
eszköz szállításait azelmúlt évtiz€dben folyamatosan konzerűsített disz_
pécserirányítrású §áUítási rendszerrel eredményesen, magasabb színvo-
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nalon, a hatékony§ág és a gazdaságosság fokozásával oldotta meg. A szál-
lításterveze§ és irányítás terén kisérleti jelleggel számítástechnikai esz-
közoket is alkalmazott Oélsrrűtrbeq komplor módon kerütek felhasználásra
a különbóző szállítási áEazatok. Jawlt a gépkocsiszállítrások szervezett-
sége, kihasználtsága, hatékonpága, költségérzékenysége. Elórelépés
történt a csapatszállításoknál a személyi állomány szállításának kultúrált-
ságában.

Kiemelt íigyelmet fordított a §zolgálat az elmúlt idószakban a szer-
vezési változásokkal összefüggő szállításokía.

A szervezeti váltoaísok hatásaként 1990-tól a Maryar Honvédség
ellátási- kiképzési szállítrási teljesít ményei - az előző évekhez üszonftva
- csökkentek. Ezen belül a közúti felhasználások aránya nőtt. Naryobb
szerepet kapott a nemzetgazda§ági eszköók igénybevétele és szelesebb
körben került alkalmaziásra a konténerszállítás.

A honvédségi szállításokra - hasonlóan a nemzetgazdasághoz -a túl-
Zott szállítási igényesség a jellemzó, amelyet a katonai szervezetek több-
ségében elóregedett szállító eszközökkel, gazdaságtalanul hajtanak
végre. A szállító gépjármúvek kiha§znált§ága 40-50 Vo között mozng.

Kisérletek folytak két helyórségben (Tata, Ócsa) közhasználatú szál-
lítóeszközök bevonásával a helyónégen kívüli és a központi kiszállítá§ok
konzerűsítése érdekében. A két kisérlet szerves részétképezte aszállítás
korszerűsítési programnak amely élul tűzte ki a sállítások racionaüzá-
lása mellett a szállításigénye§§ég csökkentését azzal, hogy a sállítási fel-
adatok - időben és térben - a |eggazdaságosabb közlekedési ágazattal
kerüljenek végrehajtásra. A kisérletek tapa§ztalatai az mutatják, hos/
közhasználatú eszközök alka|mazásával emelkedett a sállítások végre-
hajtá§ának minőségi szinvonala. Az elmúlt evek fontos feladata volt az
MH szállítási tevékenpége terszerúségének, hatékonyságának fokozá-
sa. Ennek részeként került végrehajtrásra a szállítrási tevékenység és a
sállítási szabályoók felülüzsgálata és újraszabályozása. 1992. an elején
MH ATFCSF-i intézkedések lettek kiadva a Maryar Honvédség szállí-
tási tevékenységének és a budapesti helyónégi sállítások rendjének új-
raszabályozására.

A végzett munka eredményesnek tekinthető. Nem lehet azonban
firyelrneu kívül hagmi a rendszer hiányosságait és a technikai eszköók
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elavultságát, amely a végrehajtást jelentósen nehezítette, néhány eset-
ben_gátolta is. Ezen tényezők egyben a szállítási tevékenpég hatékony-
ságát is rontották és jelentósen növelték a szállítás kr;ltségeit. Ezék
szintén igazolják és sürgetik a korszerű§ítési tevékenységet a izállítások
terén, amely része az MH átfogó korszed§ítésének

II,

A következő időszakban a szolgálat egyilq nem elhanyagolható, ki-
emelt feladata a szállítási rendszer korszerűsítése, tenszerűségének fo-
kozása, ehhez a szabályozási tevékenység elvégzése és a iechnikai
eszközök korszerűsítésének mind napobb mérvű megvalósítása.

A béke szállítási tevékenység terén a él: a kiképzés és az anyagi-
technikai ellátás sajátosságaihoz igazodó, hatékony, gazdaságos szállít,ísi
rendszer kialakítása, a feltételek megteremtése, az eszközök és költ§ég-
felhasználások csökkenté§e.

A sállítrási tevékenység korszerűsítése, továbbfejlesztése , a szál7í-
tások hatékonyságának fokozása, a szállítási költségráfordítások csök-
kentése - ósszhangban a hadsereg korszerűsítésévei és várható anyagi,
technikai lehetőségeivel - kiképzési és ellátási tevékenységet tervezó és
végrehajtást irányító, valamint a közlekedési katonai szervezetek óssze-
hangolt munkájával valósítható meg.

Szülrségesnek láts ák ehhez az anyagi-techílikai ellátási rendszerek
korszerűsítése és integrálása, a kiképzési tevéken}rég reformja. Irhet_
séges módszerként felmerül a sállításoknál a teljeskörű pénzg azÁálko-
dás bevezetése az MH szállító eszközrk igénybevétele esétén is.

A kor§zerú§ítésl munka alapetvelként a következ6k határozhatók
megl

_ _ a sállítások a kiképzési e§ ellátá§i rendszerhez (élszerűen a
területi ellátá§hoz) igazodva, fetülról-Iefelé módon történjenek, a leg_
caPlslc9lPt sállitási ágazattal és eszközzel. A központi (területi)
raktárakból a központi kiszállítrások közhasznú, vag hónvédségi kOz_
ponti szállító eszközdkkel történjenek és ezzel a csapitok sállítóiszkö-
zei ilyen élú igénybevétele szűnjön meg. Rendszeresen alkalmazni kell
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a terító- és gyíjtő járatokat, a szállítások kapcsolását, a darabárus szállí_
tást. Csökkenjenek a felesleges jármú és eszköz felhasználások;

_ a központi (területi) raktáraknál az anyagok késúetezéséhez,
a gépesített rakodási és korszerű anyagmozgatási twékenységhez a szer-
vezeti és technikai feltételek kialakítása szü}séges;

- a szállításoknál a konténerek, erységrakományképző eszköák
fokozott alkálmazása, a konténere§ szállítási rendszer kiterjesztése. Eh-
hez regionális konténer és emelőeszköz bázis kialakítása;

- a szállítási költségek jelenjenek meg a kiképzési és ellátási
tevékenységben. Ehhez a szállításoknál kerúljön bevezeté§re a teue§kö_
rű pénzgazdálkodás;

_ a szállítások tervezesénél, szervezésénél, nyilvántartásánál, az
információ áramlásnál a számítógépes támogatá§ kifejlesztése és megva-
lósítrása.

Eg5l igazán korszerú és batékonyan működő szállítá§i rendszer meg_
valósításánál mindegdk alapelv és a kapcsolatos feladatok érvényre jut-
tat6a víi,lseges. Iözüíik tirtrb rr.áryalamürerr fomrában ó eredményességgel
érvényesül. Uj. megoldatlan feladatnak kell azonban tekinteni a mind
sürgetóbbé váló teljeskórű pénzgazdálkodás bevezetését a katonai szál-
lításoknál.

Jelenleg a szállítási rendhez és szabályokhoz igazodva a közgazdasá-
gi- pénzüryi szabályozás és a kieryenlítés rendje és módja eltéró az eges
szállítási ágazatoknál. Nincs a különbözó ágazatokra eglaránt érvényes
olyan kózös gazdálkodási alap, amely lehetővé tenné a pénzgazdálkodás
éwényesűlését és megfeleló, a gazdálkodrást elő§egító különböző muta-
tók kialakítását. Ezzel egrüt a szá|lítrási költségek nem jelennek meg a
kiképzési, ellátási, fenntartási és egléb tevékenpégekben.

Két egrmástól eltér$ szabályozísi és kieglenlitési rendet lehet ía-
lálni:

- a vasúton és a polgári közuti szállító eszközökkel történő szál-
lítiásoknál pénzgazdálkodás van és a költségek a költségvetésből biztosí-
tott osszegból kerülnek kieryenlítésre;
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- az MH közúti szállító eszközeivel történó §zállítások üzemelte-
tési, illetőleg hajtóanyag foglasztási kereten alapulnak. A sállításoknál
a járművek beszerzesi, üzemeltetési, javítási kóltségei, a gépkocsivezetói
állományra vonatkozó kiadások és e5léb tételek nem jelentkeznek költ-
ségtényezőként. Eúrt a sqát szál|ítő eszközökkel végzett szál|ításolrnál
a költségérzéken},ség hiánya zavart okoz a döntések optimális előkészí-
tésében, amely végeredményben gazdaságtalan tevékenlnéghez vezet.
Ebból adódóan a hatékony, gazdaságos szálütás megvalósítása akadá-
lyokba ütközik

Megoldásként a teljeskörű pénzgazdálkodás bevezetése és ezzel
eryütt az érdekeltségi rendszer megteremté§e lát§zik a élszerű és járha-
tó útnak.

Eg5ne naryobb gazdálkodrási jogköróket lenne élszerű adni a kato-
nai szervezetek részere és jobban kellene érvényesúlnie a szállításokkal
kapcsolatos önállóságnak Ennek megfelelően a rendszer nagobb és
szabadabb lehetóséget kellene, hory adjon a parancsnokok gazdasági
döntéseihez. A szállítási feladatok végrehajtá§i módjainak elbírálásánál
celszerű lenne előtérbe helyezni a katonai szervezet parancsnokának fe-
lelósségét.

A rendszer lényege az lenne, hogl minden sállítá§ért a d{tételek
alapján - történjen az a parancsnok döntésének megfe|elően MH, vagl
polgári szállító es zközöa - aszá|líttató katonai szervezetnek fizetnie kell.
Ezzel a sállításoknál megielennek a valóságos saíllítási költségek, amely
a gazdaságosság megállapításához megfelelő alapot ad.

A megvalósítás történhet:

_ polgári szállító eszköók kiaírólagos alkalmazásával;

- az MH és a polgári szállító eszköók alkalmazásáva|, a gazda-
ságossági tényeók figlelembevételével. Ez utóbbi látszik a járhatóbb
útnak

Az általános irányelveket, élokat követóen szükséges részleteiben
is vizsgálni az MH sállítóeszközei alkalmazása esetén a pénzgazdálko-
drás érvényesítési lehetőségeit, felvázolva a megoldásra vonatkoó elkép-
zeléseket, módszereket.
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A kiindulási alap a jelenleg érvényes szállítási rendszer. Ennek meg-
felelően az MH szállításai helyónégi (helyi) és helyőrségen kívüli (távol-
sági) sállítások formájában történhetnek

a.) Helyönégi száIlítás a helyőrség határain belüli, valamint a honvéd-
ségi szervezettel szerződéses viszonyban álló szolgáltató, vagl anyagel-
látó polgári szerv viszonylatában vé$ehajtott szállítás.

A helyőrségi (helyi) szállítások az illetékes honvédségi szervezet
szállító eszközeivel, vary polgári szállító eszközokkel történhetnek Az
intézkedéseknek megfelelóen a helyi, rendszeresen ismétlódő szállí-
tásokat helyőrségi (Iaktanyai) száltítójárattal kell végrehajtani.

b.) Helyörcégen Hvüli (ávolsági) szállításnak minósül a helyőrségen
kívül végzett minden szállítási tevékenység.

A helyőrségen Kvüli (távolsági) szállításokat központi (seregtest,
kerület, ellátó-, szolgálatató központ) irányítrása alá tartoó MH szállító
eszközök, vag5l polgári sállító eszköók, illetve egyes indoko|t esetben
a honvédségi szalle7rt saját szállító eszközei hajtják végre. Az ellátá§i
szállítások az ellátó helytól (raktártól) a felhasználóhoz a mindenkoí ki-
alakított ellátási rendnek megfelelően történik

Amint látható minden szállításnál lehet számolni MH szillító eszköz
alkalmazrásával. Ezen belül az is meghatároá és feltétlenül figyelembe
kell venni, hogl mind a helyi, mind a távolsági szállítások történhetnek
az illetó katonai szsrvez.et á||ományábatattoó szállító eszközökkel, vary
más honvédségi s7Éíve7rt állomány.ába tartozóval. A pénzgazdálkodás-
nak, az erre vonatkoó szabályoziásnak ezen változatok mindegyikére al-
kalmasnak kell lennie.

Arra celszerű megoldást és módszert találni, ho5l minden honvéd-
ségi szállító eszközzel tórténő szállítás pénzgazdálkodáson alapuljon és
szervesen illeszkedjen a polgári szállító eszközökkel történó szállí-
tásoknál érvényesülő pénzgazdálkodáshoa illetve, ho5l a kettó eglséges
rendszerben öwözódjön. Csakis ez esetben lehet eredményre számítani.
A l<érdés a hogan?
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Az mindenképpen meghatározónak tekinthető, hogy a költségvetés-
ból naglobb összegre nem célszerű és nem is lehet számítani a szállítási
költségek fedezésére.

Feltétlenül szülséges reális alapokon álló di|szabás kidolgozása a
honvédségi szállító eszközökre. Minden felmerülő költséget figyelembe
kell venni ennél, hory reális alap legyen a gazdaságossági össáasonlítá-
sok végzésénél.

A megoldást a következők szerint lehet elképzelni:

A szállítási kött§égvetési elóirán}zattal való gazdálkodás a közel_
múlttól a központi kiegyenlítések irányába tolódott. Ezt a rendszert le-
hetne szélesíteni úgy, hory a költségkeret ew íesúné! azNÁH szá|lító
eszközeivel történó szállítások esetén a csekkel történő kiegyenlítést le-
hessen alkalmazni. Az a honvédségi szervezet, amely részére honvédségi
szállító eszközzel végeztek szállítá§t, megfelelő összegről sáló c,§ekkel
végezlé a kiegenlítést. Eryidejűleg a saját költségkeret ezen okmány
alapján csökken. A szolgáltató honvédségi §zervezet a más honvédségi
szervezetektól kapott csekkeket meghatározott időszakonként (nerye_
dev, félév) megkűldené az MH Katonai Szállítási Főigazgatóságnak,
amely ezze| az összeggel az illetó honvédségi szervezet költségkeretét
növelné. Az érdekeltség növelésére a teljesítések után Premizálásként
szabad felhasználási keretet lenne élszerű biztosítani.

Másik megoldásként a követkeó módszer látszik járhatónak Pén_
zesíteni kellene az i]zemanyaE, a jaűtási és a gépkocsi fenntartá§ es/éb
költségit. Honvédségi szállító eszközzel történő szállítás esetén a ki-
egyenlítés ebból a keretből történne. Az ilyen bevételeket a szolgáltató
honvédségi szervezet saját ilyen jellegű keretként használhatná a saját
beveteli forrásként jelentkezó költségveté§t növeló tevéken}a ég része-
ként.

Mindkét módszer megvalósíthatónak tűnik. Termázetesen ezeken
kívül még további célszerű változatok i§ lehetnek. A kettő közül az első
látszik egyszerúbben megvalósíthatónak, mivel csak a közlekedési szol-
gálaton belüli köl*éggazdálkodásnál igényel módosításokat.
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A megoldásként javasoltak csak a fő gondolatokat t artalmazzál.'- A
továbbiakban szükséges lenne a részletek kimunkálása és megfeleló
elemzés után a döntés meghozatala.

Elképzelhető, ho5r többekben fenntartá§t, kétséget, vagy ellenvéle_
ményt szül a gondolat a szállítások teljeskörű pénzgazdálkodás alá voná-
sára vonatkozó javaslat kapcsán. A megoldandó kérdéskör a jelenlegi
ellentmondásaival azonban adott, A megoldás valamilyen formája elól
kitérni nem lehet. Ery változatot ad a jelen tanulmány. A jobb es élsze-
rúbb megoldásokat tovább lehet és kell is keresni. Közös erófeszításel
ez talán könnyebben történhet.
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