
A konferencia megnyitója 

K o v á e s Pál vezérőrnagy 

Az elmúlt évben pártbizottságunk tárgyalta csapataink gazdálkodásának 
helyzetét, á.ttekintette az elért eredményeket és gondokat, határozatot hozott a 
párt- és mozgalmi szervek feladataira, illetve ajánlotta a katonai vezetés felé 
egy gazdálkodási konferencia megtartását. 

A mai napon a fentieknek megfelelően a csapatgazdálkodás elvi és gya
korlati kérdéseit érintő tanácskozásunkra kerül sor. 

Fontosnak tartom a tanácskozást, mert: 

- a többféle rendeltetésű és nagyságrendű csapatokból és magasabbegysé
gekből álló seregtestünk életében ez az első ilyen témából összehívott értekezlet; 

- az MN gazdálkodási rendjében eszközölt változások tapasztalatai ma 
már nálunk is összeköthetők és a szükséges következtetések csapatgazdálkodá
sunk magjavítása érdekében levonhatók. 

A tanácskozás főfeladata tehát az, hogy 

- összegezze a gazdálkodás új rendszerében szerzett tapasztalatokat, 

- általánosítsa a jó módszereket, 
- meghatározza a feladatokat a csapatok harckészültségbe helyezése és ki-

képzése magasabb szintű anyagi-technikai biztosításának, a személyi állomány 
élet- és munkakörülményei további javításának érdekében. 

A fentieket a hadseregben - a parancsnok, mint „egyszemélyi vezető" irá
nyításával - elsősorban a hadtáp, a pénzügyi szervek és anyagnem felelős fő
nökök valósítják meg. A HKSZ és a kiképzés színvonala is sok tekintetben 
függ attól, hogy· a biztosított anyagi lehetőségekkel ezek a szervek hogyan él
nek, és a katonák szükségletei milyen mértékben és milyen színvonalon biztosí
tottak. 

Ez viszont azt jelenti, hogy az anyagi és pénzügyi szervek minden tevé
kenységének közvetlen politikai következményei vannak. A parancsnoki vezeté~. 
a törzs, a HAVP megalakulásától kezdve felismerte ezt a fontos összefüggést és 
egyik alapvető céljául tűzte az ún. ,,csapatérzékenység" -i készség kialakítását. 

A problémát komplex módon kellett és kell felfogni, vagyis az anyagi
technikai-pénzügyi és egészségügyi feladatok megoldásának megtervezésekor 
mindig az embert, a katonát kell a központba állítani, anyagi-pénzügyi eszkö
zeinknek csapataink, szerveink alapfeladatainak végrehajtását kell biztosítani. 

A parancsnokok, az anyagi és pénzügyi szervek szemléletét ebbe az irányba 
kell formálni. 

A konferencia jelentőségét fokozott mértékben húzza alá az a tény, hogy 
ma már az alakulatoknál nemcsak lehet, hanem kell is gazdálkodni, hiszen 
alakulataink igen nagy értékű anyagi, technikai és pénzügyi eszközökkel rendel
keznek, amelyek helyes és ésszerű felhasználása jelentősen befolyásolja kitű
zött harckészültségi, kiképzési, elhelyezési céljaink, alapvető életszínvonal poli
tikai feladataink eredményes megvalósítását. 
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A gazdálkodás elveinek korszerűsítése - melynek társadalmi méretű alap
koncepcióját az MSZMP XI. kongresszusa továbbra megerősítette, a Magyar 
Néphadsereg viszonylatában növelte az alakulatok lehetőségeit és jogait, nálunk 
is mindinkább megvalósul az az elv, hogy a gazdasági döntések ott szülesse
nek, ahol ezekhez a legtöbb információ áll rendelkezésre. Természetesen mind
annyian kötelesk vagyunk figyelembe venni a központi intézkedéseket. 

Ebből egyenesen következik az egyszemélyi parancsnokok, továbbá a csa.
patgazdálkodás megszervezésében és végrehajtásában részt vevő állomány szere
pének felelőssége és szakértelme növelésének szükségessége. 

A csapatgazdálkodás sokrétű feladatainak hatékony megoldása csak gondos. 
előrelátó, a HKSZ-i és kiképzési feladatokkal összehangolt, továbbá a személyi 
állomány reális szükségleteit tükröző és az egész egységet átfogó komplex gaz
dasági tervezéssel. valósítható meg. 

A tanácskozásnak fontos feladata; felhívni a figyelmet a hatékony terve
zési elvek és módszerek egységes kialakítására, mely híven tükrözi a csapatgaz
dálkodás rendjében, módszerében az elmúlt években bekövetkezett pozitív 
irányú változásokat. 

Az elmúlt évek folyamán a csapatgazdálkodás új rendszerének életképes
sége beigazolódott csapatainknál is. 

A biztosított nagyobb lehetőségek, azok ésszerű kihasználása, a gazdasági 
szervező és végrehajtó munka javulásának eredményeként a személyi állomány 
élet'-. és munkakörülményei jobbak lettek, s megfelelnek az általános társadalmi 
és néphadseregi elvárásoknak. 

Az egyértelműen pozitív fejlődés elismerése mellett fel kell azonban hív
nom a figyelmüket néhány, az eredményes gazdálkodás megvalósítását gátló 
hiányosságra is. 

a) Erősen érződik még ma is, hogy nehéz a régitől elszakadni, az újat 
kiépíteni, meghonosítani és aszerint élni. 

b) Egyes szolgálatiág-főnökök gyakran továbbra sem az egész alakulat cél
kitűzéseit, hanem csakis saját szolgálatuk érdekeit tekintik, gyakran ellenszenv
vel viselkednek azon társukkal szemben, akihez tőlük átcsoportosítottak, ami 
arra vall, hogy nem látnak túl, nem akarnak túl látni szakszolgálatuk határán. 

e) Még mindig nagy mennyiségben kerül be az alakulatokhoz olyan anyag, 
amit nem használnak fel, ezért elfekvő készletté válik, a beszerzése fölösleges 
kiadást eredményez; arról nem is beszélve, hogy a meggondolatlan vásárlással 
esetleg más szakágazatnál fontos beszerzést, vagy beruházást, felújítást tesznek 
lehetetlenné. 

d) A pénzügyi keretnyilvántartások pontatlanok, sok számlát utólag köny
velnek el, nem napra készek, ez zűrzavart okoz a hitelhelyzetben, egyesek nem 
tudják pontosan, hogy időszakonként mivel rendelkeznek, miáltal kialakítják a 
túllépések, vagy az indokolatlan maradvány képződés lehetőségét. 

e) A beszerzéseknél - melyet megengedhetetlenül sok esetben a kiskeres
kedelemből eszközölnek - gyakran eltérnek a honvédségi szabványoktól, így ké
sőbb nehéz a pótlás és a javítóanyagok beszerzése, illetve a - javításhoz új 
műszaki ismeretek szükségesek. 

f) Parancsnokaink egy része elnéző és következetlen e kérdésekben. Gaz
dálkodási tevékenységünkben a koordináció - gyakran - ismeretlen fogalom. 
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Van, ahol a többször és hangosabban követelő parancsnok, vagy szolgálatiág
főnök többet kap, mint a szerényebb társa, holott az alakulat életének szem
pontjából esetleg nem is oda kellett volna elkölteni a rendelkezésre álló kere
tet. 

g) Az alakulataink többségére jellemző, hogy problémáik megoldását rész
letkérdésekben is az elöljáróiktól várják. Gyakori jelenség az is, hogy az álta
lános katonai fegyelmet alapvetően meghatározó anyagi és környezet fegyelmet 
- melynek megteremtése minden rendű és rangú parancsnok alapvető köteles
sége - kizárólagosan hadtáp feladatnak tekintik. 

h) Természetesen a hadtáp szolgálat vezetői sem tesznek meg mindent sa
ját hatáskörük vonatkozásában. Seregtestünk htp. tiszti állománya - bár fejlő
dik - még korántsem képes döntésének morális következményeit elemezni és 
előre látni, nem rendelkeznek még teljes mértékben azokkal a képességekkel, 
melyet az új helyzet, a megnövekedett követelmények szükségessé, elengedhe
tetlenné tesznek. 

i) A csapatgazdálkodás szervezésében és végrehajtásában még sok a sablo
nos, bürokratikus vonás. Helyenként a tervező munka általános, nem igazodik 
kellően a csapatok életéhez. A pk. htph.-ek egy része a csapatgazdálkodás 
megszervezésében még nem tudja betölteni a szolgálati szabályzatban előírt 
koordinációs szerepét. 

Az általam summásan felsorolt problémakörök elemzéséről ma még a re
ferátumokban, korreferátumokban részletesen lesz szó, vélemények, javaslatok 
kifejtésére lesz lehetőség. Éppen ezért a HKSZ és a kiképzési htp. biztosítás 
feltételei, a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek állandó javítása 
szempontjából nagy jelentőségű eredményeket várok a mai konferenciától, mely 
a csapatgazdálkodási rendszer még ütemesebb fejlődését hivatott elősegíteni. 
Ezzel a konferenciát megnyitom. 
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