
GONDOLATOK A MAGYAR HOI{VÉDSÉG LOGISZTIKAI
GAzDÁLKoDÁsÁxar mpaszmr,arllnól

Bugner Sdndor]

ÉvrőI évre rendszpresen készültek besúmoló,, énékelő-, feladatszabó
jelentések különböző szinű *atonai §zpneutek gazdólkodósi tevékenysé,
gérőL Ezekben a jelentésekben mindig kiemelt helyet foglalt el a logísztikai
gadólkotlds, annak értékelése, a lapasztalatok összegzése és a vdrható fela-
datok előrejelzése,

EzekbőI adódóan írásom célja az emúlett jelentésekben, besaímolók-
ban leírtak összefoglaltisa, a leszűúető tapaszlalalok kiglűjtése és a len-
denciók benutaiísa A bemutatás sorón elsősorban a Magnr Honvédség,
illetve a SlírazJöldi Yezérkar logisztikai gazúílkodósónak tapasztalataira
térnék kL

1.) Mint mindenki előtt i§mert, s honvédség költségvetésében rz utób-
bi években nagyarányú visszafogottság érvényesült, fejlesztésre szinte
egyáltalán nem volt mód.

Az inflációs hatások és a költségvetési elvonások kövelkezményeként a

költségvetés reálértékben nagyarányú csökkenést mutatott. Mindezek ered-

ményeként a gazdálkodás szinte minden terül€tén elmaradások, a milkö-
dőképesség diferenciált visszaesése, helyenként megszűnése volt tapasáal-
ható. A csökkenó kiképzés mellett már az eszközök, ingatlanok normál
ellátrás érdekében való működtetése is nehézségekbe ütközöt| az élet- és

vagyonbiztonság, a kömyezetvédelem törvényi követelményeinek megsér-

tése egy sor területen állandósult.

A logisztikai biztosíás különféle részterületein felhalrnozódtak azok
a feszültségek, amelyek összességében eryre negatívabban befolyásoljtík
a Magyar Honvédség jelen idejű képességeit és eryre több e§etben keriilt
sor pénzeszköz átcsoportosításáía a működőképesség me5artása érdekében, a
haderőfej lesztés i pénzkeretek terhére.

l. Bugncí sándor al€zí€d€s, ZMNE |ogisáikai t8n§zék doktorándusz!
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A fenntartísi anyagi készletek - a hatalmas mennyiségek ellenére -
§zaktertiletenként változóan 25-70 o/o-ban tették lehetővé a csapatigények
kielégítését. Ennek íö oka a szükségletekkel semmilyen kapcsolatban nem
álló elégtelen köItségvetési üímogaás.

A Magyar Honvédség logisaikai h elyzetét jől mutatja, hory döntöen
a fenntarüísi és "M" készletek felélése miatt a nemz€tgazda§ággal szem-
beni minösltett idószaki igények folyamatosan emelkedtek. Az igények
egyre nagyobb része azonban nem a minősített időszaki igény megnövekedett
felhasználására, valamint a veszteségek pótlásáfa, hanem a haderő alkal_
mazási állapotba hoást{hoz szükséges.

Nem volt lehetőség a megfelelö összetételű és mennyiségű alkatész
készletek, javítóanyagok beszerzésére, Mindez párosult a honvédségi
javító kapaciüís drasáikus csökkenésével, Az ipari javítrások elmaradiása miatt
a javíüások óme a csapatjavíto tagozatra terhelödött át. A fenti folyamatok
haüására a korábban jól funkcionátó technikai kiszolgáló rendszer gyakor-
latilag összeomlott, halmozott haüísa a haditechnikai eszközök teljes skáIá-
jának, hadrafoghatóságának szintjében különösen élesen jelentkezik.

Annak ellenére, hogy a személyi állomány elláü{sára fordított össze-
gek aránya költségvetési kereteken belül folyamatosan növekvő irrinyzatu,
az alapvető ellátási normák reálértéke folyamatosan csökken.

A fenti negatív haaísok mclletl l998-ig a logiszrikai gazdóIkodást alap-
vaően az aldbbiak jellemezték:

. Válságkezelés fol},taása, működőképesség fenntartása;

. A készletezési €lőínísok felülvizsgálaával és módosítrásával a kész-
tetek békeműködés érdekében való további felhasznáíása;

. A felesleges anyagok és eszközök, valamint ingatlanok értékesítése
és az ígl keletkezett bevételek a költségvetésben lewezett felada_
toka való felhasználása;

. A szabályozó rendszer folyamatos felülvizsgálata, az analitikus nyil-
v{íntarkisi r€nd korszerúsítése.



Ezek alapján elmondható, hory ezen idöszakbarr a logisztikai gazdál_
kodást a folyamatos válságkezelés jellemeáe, Középpontjában az állandó-
sult finanszíroaísi gondok kezelése, a napi élet, a szűkített kiképzés és a
priorMs szerint meghaüirozott katonai szervezetek harckészilltségének,
technikai fejlesztésének biztosítrása, a kiemelt feladatok feltételeinek megte-
remtése állt.

A költségvetési fonrisok kiegészítéseként folytatódott a központi kész-
letek felélése. A megszűnó katonai szervezetek eszközeinek és anyagai-
nak átcsoportosítása nyújtott némi segitséget a hiányok csökkentéséhez. A
javítások, felújíüások és cserék elmaradása ajövöben egyre inkább halmo-
zott problémaként fog visszaérni, a költségvetés egyre naryobb hányadát
fogja felemésaeni.

A szakterület költségvetésének a reális igényekhez val6 - évek óta
ttirténó - alulbiztosíüisa miatt rrákényszerül az elöírt készletek folyamatos
felélésére, valamint "tűzoltó|' jel.legű munkát folytat tervszerü megelőó,
karbantartó munka helyett. Az elmaradások évról évre halmozódnak, a
helyrehozísukhoz sziikséges költségek pedig - a fokozott állagromlris miatt -

nem eryszerűen összeadódnak, hanem hawányozódnak.

A szűkös költségvetés swkági probléruíi az aldbbiak:

. az élelmezési normák rendezése nélkül az élelmezési ellátás szín-
vonalának nagymérvű elrnaradása,

o a ruházati normák évről évre elmaradt rendezése miatt mára már
50 %-os a reálértékvesztés,

. az egészségüryi ellátrás köl§égeinek jelenlegi biáosítrásával jelen-

tős az év végi taíozásállomány,

. a humán elláüís költségeinek jelenlegi biztosíüása a szíikségletek
minimális szinhü kielégítését bizto§ítja. Szíinetel az MH életét be_

mutató katonai fi lmryártás,

. a hajto és kerróanyag a szükségletek firyelmen kíviil haryásával kb.

707o-os értéktren kerül biaosításra,
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. a sállíási és közlekedési költségeket nominálértéken sem tudja
biaosítani, Nem biaosítható az áúhűzódó szervezési feladatok
utószálitásai, az inkunencia anyagok raküírba történő sállí_
üísa" a HKSZ követelmények szerinti csapat_ és hadműveleti
készletek megalakítrásának szállíüísai,

' a békehíradás terén a kiad:isok csak a szükségletek szintjén biao-
síthatóak,

. a térképészeti ellátas általános köttségeinek nominálérték alatti

biztosításával a Térképészeti Hivatal működése, és az MH térkép_
elláása nehéz helyzetbe keriil!

. az őrzés-védelmi költségek a szükségletek szintjén kerülnek biz-
tosíásra,

. a pénzüryi jellegű dologi kiadások (nyomdaköltség, üzemi étke-
zés, szakkönyv beszerzés, bérleményes üdültetés, kártérítés, stb.)
jelentősen csökkentek;

' a kiképzés terén a tantermi oktató eszközök, valamint a segédanya-
gok biztosíüísa jelentősen csökkent,

. az ingatlan állomány működtetése terén súlyos gondként jelent-

keáek az energia racionalizálás költ§égei, az állagromlás fékezése,
az ingatlanfenntar!ísi, karbantartási, köztizemi díjak inflációs nö-
vekményének biztosítása,

. a haditechnikai eszközök állapota egyértelműen romlotl Az
elmaradt g},áíi javíüí§okat nem pótolja - technológiája következ-
tében - a szükség szerinti javít ís. Összeomlott a technikai kiszo]-
gáló rendszer. A fenntartási anyagellátásban a tartalékok kimerül_
tek. Az alacsony szintű központi anyagellátás követkexében a
technikai kiszolgálás tervszerű rendszere nem működik, a hatósá-
gi feladatot jelentö műszaki megvizsgálás és környezetvédelmi
felülvizsgálat követelményeit csak korlátozottan lehet kielégíteni.
M€gtorpant a korábbi években megkezdett hosszú idótartaínú
nirolásba helyezés folyamata,



Az eddig leírtak, ha nem is kizórólag, de elsősorban a logiszlikai
gazdólkodtís úgtnevezett központi költségvetese óltal biztosíua összegek

Jelhasznólása sorón fehrcrüIt probléruikal taglalla.

2.) Ezután a Sárazíiildi Vezérkar és alárendeltjei l99E. óvi to-
gisztikai gazdálkodása íapasztalatainak felhasználásával szeretném
bemutatni a csapattagozatban felmerülő problémákat.

Annak ellenére, hogy az itt leírt adatok kon}retan ismertetik az MH
SZVK helyzetét - úgy gondolom - más, általrinos tapasztalatok is leszűr-
hetőek a leírtakból.

Az MH Szárazftrldi Vezérkar 1998. évre biztosított eredeti logisztikai
költségvetési előirányzatai - volumenüket tekintve - az előző évekhez viszo-
nyítva kedvezőbbek voltak. A dologi kiadásra jóvráhagyott előirányzat
4 .02l .367 E Ft, amely a tervezettnek a 91 %o-u az l 997. évre j óváhagyott ere-
deti előiráLrryzatnak a 145 Yo-a, A biztosított előirányzatot csak 368 M Ft
bevételi kötelezettség terhelte, szemben az 1997. évi 680 M Ft-tal.

A kedvezőbb összkiadási előirányzatok mellett eryes szakterületek-
nek továbbra is rendkívül szűkös kerettel kellett gazdálkodniuk. Ezek
közül kiemelést érdemel, hogy az é|elmeúsi szolgálat részére biáosított
e|őirányzat a norma szerinti szükséglet 85 o/o-áú fedezte, Az üzemanyag
szolgálatnál az üzemanyagkártyák ellenében elláásra kerülő gépjárművek
számának jelentős növekedése ellenére a sákséges e|őírányzat töredéke,
mindössze 17 %-a került jóváhagásra, módosíást követően is 3 M Ft-tál
elmaradt a szükséges előinínyzattól.

A számítás-, ügyvitel- és nyomdatechnikai eszközök üzemben tartásá-
nak feltételei évek óta nem biztosítottak.

Rendkívül szűkös keretek álltak rendelkezésre a pénzügyi jellegű lo-
gisztikai kiadásoka is. Nem volt elegendő előirányzat a parancsnokságok,
alakulatok törvényes müködéséhez szükséges törvénytáralt, közlönyök be-
szerzésére, a tudományos munka vég#séhez szükséges külftildi és magyar
szaklapok, folyóiratok biztosíására,

l998-ban finanszírozási problémával alapvetően nem kellett szem-
besülni. Az évet 28,5 M Ft fizetési haüíridö lejráLrtít követö tartozásállo-
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mánnyal (itt jegyezném meg, hogy 1997 , év végén ez az összrg 1 94 M Ft
volt) kezdtiik.

A bekemissziók (MFO, UNFICYP), valamint az SFOR MMK logisaikai
jellegű költségvetési elóirányzatai biaosítottak voltak.

Az analitikus nyilvántartás területén jelenleg is komoly problémát okoz
a nem megfeleló szímíüístechnikai báxér, az elégtelen kapaciüás, az elavult
géppark, a sámítástechnikai segédanyagok alulbiztosítottsága valamint az
újonnarr beosaásba kerülók felkészítése, kiképzese terén mutatkozo hiányos-
ságok.

Nem sikerlilt előbbre lépni a gazdálkodási fegyelem teriiletén, Több
esetben töítént engedély és beruháaísi előirányzat nélküli üirgyi eszköz
beszerzés. Esetenként firyelmen kívül hagyüík a közbeszerzésre vonatko-
zó elöírásoka| csapalha!áskörben kerültek beszerzésre a központosított be-
szerzési körbe tartozó anyagok, eszközök.

A közbeszerzések, illetve a szabadkézi vétellel történt beszeízés€k el_
lenjegyzésének kialakított rendje nem minden katonai szÉrvezetnél megfe-
leló. Több e§etben a parancsnokok előzetes ellenjegyzés nélkül kötöttek
szeródéseket (kötel€zettségvállatás), Ez a gyakorlat sérti az 1992. éxi
XXXVIII. törvény, a 90/1997. Kormán}rendelet és a 9/1998. (HK 4.) HM
utasítás előírrásait.

A gazdálkodrisi rend feltetelezi az eryébként régóta elöírt éves logisz-
tikai boszerzési tervet, amely a feladatok reális előirrfuryzat igényeit tartal-
mazó jóvrüagyott költségvetéshez kapcsolódik, Jelenleg a beszerzési ter-
vek formálisak, azokat a készítők sem tekintik kötelezö érvényűnek, a
beszeruéseknél is legtöbb esetben ötletszerűség énékelhető, ezért az elő-
zetes ajánlatok bekéresére és érdemi feldolgozásá.ra mrá,r nem marad idö.

Az eltelt idő§zak tapasztalatai nímutatnak, hogy a katonai szervezetek
parancsnokainak kötelezettségvállalási jogkör gyakorlrását fokozotian firye-
lemmel kell kísémi. A szakági információs rendszeíekból nyerbető adatok
felhasználásával, illetve hely§zíni ellenőrzésekkel meg kell előzni a terv-
szeríitlen és fedezetlen elóirányzat felhasznáIást.
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Összefoglalva az eddig leírlakat az alóbbi követkedetések vonhatók le:

l.) l999-ig elmondható, hogy a logisztikai gazdálkodás lehetőségei rend-
kívül kedveátlene( jelentös bevételi elóirányzattal terheltek voltak. A kato-
nai szervezetek vezetöit terhelő ellárási kényszer, a harckészültségi felada-
lok feltéleleinek biaosítísa következtében eryértelművé vált, hogy a keret-
gazdálkodás elve csak korlátozottan érvényesülhet,

2,) A jelenleg meghaüirozott költségvetési, gazdálkodási kömye-
zetben (vö. előirányzatok jóváhagyásának ideje, azok szerkezete, finanszí-
rozási prob!émák) nem beszélhettink a gazdálkodrás racionális jellegéről
hanem kizírólag a rendkívül szűkösen biztosított költsegvetési előirány-
zatok; a reálszféra által meghaüározott módon történö, normák által meg-
haüirozott felhasználásáról.

3.) Jelen helyzetben a gazdálkodás kizárólag a biztosított költség-
vetési elóirányzatok felhasználrását jelenti, különböző, a parancsnoki gazdál-
kodási mozgástér további szűkítését jelentó szabályzók alapjált.

4.) A költségvetési gazdálkodás értelmében tett lépések alapvetöen a
finanszíroási döntések rcalizálősára, illetőleg a gazdálkodási folyamatok
mind teljesebb könű áttekinthetöségének érdekében történő információs-
szolgáltatási kötelmek megállapítísára irrányulnak,

A logisztikai gazddlkodtís lerén az előrelépési lehaőségek a követ-
kezők ben fo glalható k ö s s ze :

l.) A Kormány a NATO csatlakoással is összefiiggésben kötelezett-
séget vállalt eryfelől a üirca kiadásainak GDP arányos biáosítására (2000-

ben 1,51 %, 2001 -től 1,6l %), illetőleg a kiadások teljes körnek üíLrnogatt{-

sával történő biztosítására, másfelól pedig elkötelezte magát egy ténylege-
sen finanszírozható haderó strukóra kialakítasára. Ez reszben a bevételek
költségvetési ámogaá§sal történő kiváltrisa révén megteremti a gazdálko-
dás pénzeszközök részeről történö biáon§ágát, részben pedig kisámít-
hatóvá teszi a fonások mértékének alakulrását.

2.) A stratégiai felülvizsgálat céIja egy finanszíroáató és feladatai
ellá!ísrára alkalmas haderó struktrlra kialakíüisa. Ez egyrészről várhatóan a



nem közvetlenül katonai jellegű feladatok más formában történő elláásá-
val jrir majd a jövőben, amely hosszabb ávon források felszabadítrásával
járhat. Másrészről megfogalmaz egy fenntartható növekedési elvet is, mely
nek lényege a fejlesztések olyan mértékű növelése, amely mellett a múkö-
dési kiadások zavartalanul biáosíthatók.

3 .) A korszerű logisáikai gazdálkodást (tervezést, els zámolás!, besá-
molást) befolyásolja a megfelelö szinvonalú, integrált szíaíústechnikai
eljrárásokkal is tírnogatott információs rendszer. Ennek fejlesáése - össáang
ban a tárca Védelmi Tervező Rendszerének fejlesáésével - megkezdődött, A
fejlesáés eredményei vrirhatóan 2-3 éven belül mind a csapat, mind pedig a
központi tagozatokban éreáeti hatisá| illetőleg a reálfolyamatok tímogaüis a
mellett megfeleló információkkal szolgál majd a döntéshozatal szfunára is a
árcavezetői résáre,

Felhasznált irodalom:

l.) A szöveges beszímoló jelentés a HM l997. évi költségvetésének tel-
j esítéséról .

2.) Szöveges beszimoló jelentés a HM l998.évi költségvetésének tel-
jesítéséről.

3.) Szimszaki beszímoló jelentés a HM l999.I. felévi költségvetésének
telj esítéséről .

4.) A HVK LFCSF -ség 1997. évi költségvetési beszámolója.

5.) A HVK LFCSF -ség 1998. évi költségvetési beszimolója.

6.) Szöveges beszrimoló jelentés az MH SZVK, illetve alárendeltjei
1997 . évi gazdálkodási tevékenységéről.

7.) Sz<iveges beszímoló jelentés a MH SZVK, illetve alarendeltjei l998.
évi gazdálkodrási tevékenységérőI.

8.) A honvédelmi miniszter inárryelvei a honvédelmi tírc4 a Magyar
Honvédség 1999. évi tevékenységére és az éves védelmi tervezési felyadatok
magvalósításrira,

9.) A Mapar Honvédség Parancsnok4 Vezerkari 6nök 33/1999. paran- :

csa a honvédség 1999. évi feladataira.

96


