
Az ÉRTÉKELó-BI Bl,tzó er,oszrÁr,y HELyE És szBnp-
pB Az ANyAGI_TECHNIKAI nrrrpcnÁctóneN

Fdbos Gyulal

._ Jelen cikkben az anyagitectrnikai szolgálat integrációjával jogelőd
nélkül létrehoznt t szrtvezet, azÉttékeló-Elemzó Alosztály munkáját kí-
vánom bemutatni.

Az értékeló-elemző alosztály (alosztályok) az MH SZCSP - ság és a
kerületparancsnokság anyagi-technikai fónölségek csak békében rend_
szeresített szervezete (szervezetei), amely (ametyek) rendszeresített ál_
lománya a parancsnokságon 5, a kerületeknél3_3 fő. Az alosztályok közel
hárorn éwil ezelőtt, az akkor funkc ionáló íegverzeti és technikai, vala-
mint hadtápszolgálatok létszámkerete terhére jöttek létre, de feltöltött-
segük ma sem teljes. Az SZCSP - ság értékeló-elemzó alosztálya teljes
állománnyal, az 1, Katonai Kerületnél ez évtől3 fő, atöbbieknél továbbra
is 2-2 fő dolgozik. Kapcsolódó szervezeteink a c§apatoknál a repülószer_
vezetek, jdótőzá§zlóaljak anyaggazdálkodási és anya gtervező alosztályai,
illetve a dandár, ezred gazdálkodási főtisztek (tisztek), ahol ilyen van
rendszeresítve.

Az állománytábla és az anyagi_technikai főnőkségek szervezeti és
qűk<l!ési szabályzata alapján az alosztály (alosztályok) az anyagi-tech-
nikai fónöknek van (vannak) alárendelve, munkájukat közvétléntil az
anyagi-technikai főnökhelyettes irányítja. Az alosztály (alosztályok) az
anyagi-technikai fónök által jóváharyott haü munkaterv alapján doigo_
zik (dolgoznak).

Az alosztály rendeltetését tekintve elsősorban a gazdasági döntések-
he: kapcsolódó anyagi-technikai főnöki intézkedések szakszerűségének
elókészítése, illewe ezek és hasonló beavatkozrások szükségességének és
foganatosításának jelentése, elójelzése, továbbá az integrálióból eredó,
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vasl a szakágakra konkíétan nem kiróható, összevont tevékenpégek ü-
tele, felüs/eiete, az SZCSP - ság munka- és balesetvédelmi, újítási tevé-

kenységének irányítása és üryviteli követése, az SZCSP - ság anyagi-

technikai béke utaltsági rendjének karbantartása a feladatunk.

Mint új szervezeti elemnek - az eltelt röüd idő alatt _ a feladatát is

meg kelletitalálni. Sajnos az első évben két ember teljes kapacitását le-
köótte az alárendelt csapatok anyagi-technikai szo|gálatai integrációjá-
val kapcsolatos szewezési és személytigl munka, így az igazi szakmai
tevékenység rövidebb múltra tekint vissza.

Az alosztály másfél éwel ezelótti - a szatmai számoknak megfelelő -

feltöltésével kedvező helyzet alalkult ki, az alosztály működési rendje jól
leszabályozhatóvávált. A munkakörökbőI adódó feladatok és a leterhelt-
ség es/enletes, a területek elhatárolhatók és számonkérhetők. Ez persze
nem jélenti a beosztottak részéről - a munka- és balesevédelmi főtiszt
munkakörét kivéve - bármely feladatunkkal való teUes azonosulás mel-
lőásét. Megállapítható, ho5l az alosztályok szerencsés szakmai és em_

beri összetételben dolgoznak.

A kerületeknél működő alosztályok eltéró követelményekkel és

más-más színvonalon dolgoznak úry, ahogy azt a kerület anyagi-technkai
főnöke célszerűnek tartja, A különbözőségek ellenére az együttműkö-
dési készségük jó , az"egt nyelven szólls" jellemzi óket.

Az elmúlt évben a kerületek anyagi-technikai főnöIségeinél végre-
hajtásra került a vezetési-működési'tJvékenpég átvilágítása. Összessé-
gében az a kép alakult ki, hogy az értékelő-elemzó alosztályok tevékeny-
sége megfelelően illeszkedik a vezetés rendjébe, a főnökök munkájuk
segítőit látják bennük, bizonyos fokú koordináló szerepük és konkrét
tevékenpégi területük van.

Az értékeló elemzó alosztály az integráció rendszerében elfoglalt
helye és szerepe szerint az anyagi-technikai főnötség olyan szervezete,
amellyel segíti és sámonkéri az integrációból eredó, a tervezó osztáIy
íeladatkörébe nem sorolható, konkrét szakágl - íóként a költségvetési
gazdálkodási feladatok - végrthajtását. Nflvánvaló, hory az utóbbiból
néha konfliktusok is keletkeznek az alosztály és a szakágak között, am!
nek feloldása és rendezése anyagi-technikai főnöki, vagy helyettesi be-
avatkozást igényel. A szakágak néh a úgy érzik, hory belekontárkodunk
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a §zakmai dolgaikba, illetve fele§legesen dolgoztatjuk őket, mi meg néha
úg érezzük, hog helyettük dolgozunk

A kisebb súrlódások ellenéíe a fel- és lemenő, a belsó és oldalági
informáci6 kapcsolatok kialakításával sikerütt sámos olyan feladatót
elrendezni, amely az integráció irányába hatott, kihasznrálva annak dő nye -
it és tompítva hátíányait.

Az értékel6-elemzó alosztály munkájában is sok függ a vezetói ma-
gatartrá§tól - a hatalomféItés nélküli, nyílt, jósándékú eryüttmúkerdéstőt,
az integráló szemlélettől és ryakorlattóL Ennek megfelelően szűkséges,
hogy az alosztály megismerje az anyagi-technikai fónök elgondolását
(&ziárást), tisztában le57en a szakágak feladataival, leryenek napi infor-
mációi az anyagi-technikai biztosítás szabályoórendszeréről. Továbbá
szükséges még, hory az alosztály leglen tájékozott az alárendelt katonai
szervezetek feladatairól és fóként lehetóségeiól, a figrelem központjába
állítva az alosztály javaslatára hozott fónöÉ dönté§d intézkedések csa-
patoka vetített hatásait és következményeit.

Az SZCSP - ság értékel6-elemző alosztálya rövid pályafutásának
Jelentősebb feladatal közitt tartjuk sámon:

- az\W2.jantÁrivagonfelméró lettároaás, illeweaztmegetóáen
a tár§/i €§zköz felmérés, a haditechnikai ágazatok sámítógépes nyilván-
tartásra történő áttérésének megszenlezését, irányításári

- az új sámüteli szervezetek és követelmények, a kettds könywi-
teli rend kialakítása érdekében vinte napi egrüttműkddésben dofuoz-
tunk a pénzü5ri_számüteli főnöbéggel, illetve ma is í5r dolgozunlq

- gondozásunkban készültek a REIET teljes anyagi-technikai bia
tosíttist átfogófejezetei, anyagi_technikai békeinformációs jelentési (AT
BII) rendszer kidolgozása, illewe ennek a jelenleg még manuális feldol-
goása, a negredéves értékelés elkészítése.

Napl íeladrtrlnk között szerepel a költségveté§i etőirányzatok
ö§§zefogott terr€zé§e, elosztásq nyiMntartása, tájékoztatók, elóadások,
je,lenles* intézkedések gazdasági részeinek kidolgozása, tájéko^atő
adatok prezentálása, a végrehaitott ATF*égi ellenónáek értékelt nyil-
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vántartása, a balesetek feldolgozása, munkavédelmi es újítási ü§/ek ren-
dezése, adatmentések.

Eseti feladataink az építési és felújítás, tárolás, őrzés-védelem, kör-
nyezetvédelem, hadijáték előkészítés, háborús nyilvántartás kialakítása,
számítógép biztosítás és más ügyek rendezése.

Szorgalmi feladataink közc'tt szerepelt a j avítá§i kapacitás elemzés,
rendszerezést igénylő - elsósorban a gazdálkodáshoz kapcsolódó - mun-
kák és tanulmányok készítése és közreaóása.

A jövót bizÉosít6 fetadatalnk közé tartozott és tartozik most is a sá-
mítrástechnikai eszköákbe vetett bizalom erósítése és a kettós könywi-
tel szükségességének megértetése.

Az Anyagi-technikai Főnökségen 33 db számítógépet és 4 készlet
szövegszerkesztót használnak eg;ne többen, ezzel magasabb szintre
emelve az elvégzett munka tartalmi és formai megieleníté§ét.

Mindezen általunk eredményesnek vélt tevékenpégek mellett vol-
takolyan - a munkaköri leírásban meghatározott, va§/ le nem írt - dolgolg
amiket fóként objektív okok miatt nem §ikerült teljesítenünk, va§/ nem
úry, ahory §zerettük volna. Ezek zóme az egységesítési, illetve egyes
sámviteli feladatokhoz kapcsolódoűl

- bárvalamelyest előbbre léptünk, de nem voltunk elégg é'erőszala-
sa&", hory az SZCSP - ság alárendeltjeinél - minden szakágnál és minden
helyórségben a tárolóhelyi nyilvántarirásokat azono§ tartalmi, formai és
ügviteli követelmények aIapján készíSék és vezessék; ehhez kapcsoló-
dóan nem egrséges a §zakágak anyagainak u§/anazon követelmények
szerinti jelölése, tárolása;

- nem vizsgáltuk - í5l javaslatunk sem volt - hogl milyen leryen a
élszerűen kialakított, békében használatos bizonylat, amit a csapatok
könnyen kezelhetnek (a 'H"-t kitaláltuk);

- nem üzsgáltuk azt sem, hpgl az ATF-ek mikor, hoglan ás milyen
szolgáltatást igényeljenek (követeuenek meg) rendszeresen, va§/ e§e_

tenként a pénzüryi-sámviteli szervezettől;
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- még nem találtuk meg a kés_zletgazdálkodás hatásos befolyáso-
lásának módját sem (ami persze a PÚSZF_séggel közös munka lenne);

- eg1l kissé belefáradtunk a BU kialakításával, követelményeivel
kapcsolatos huzavonába, íry nem egészen úry sikenilt, ahogy az elején
gondoltuk

Összeségében úgl értékelem, hory ezek a szervezetek szűkségesek
és megfelelnek az integráció csomóponti kérdéseinek kezelésére.
Amennfben az anyagi-technikai fónökök jól 'sáfórkodnak" velük, nag5r
segítséget biztosítanak maguknak az anyagi-technikai jellegű feladatok
megszervezésében és vegrehajtásában.

l06


