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A költségvetési gazdálkodás fejlödésének föbb jellemzöi 
és fejlesztésének várható irányai 

(Referátum) 

S á n t ha J e nő ezredes 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága gazdaságpolitikai 
irányelveinek megfelelően, a népgazdaság irányításának formáit - 1968. január 
1-től -, a társadalmi érdekeknek jobban megfelelő formák váltották fel. A 
központi tervutasítás9k rendszerének túlzásait megszüntetve az irányítás szolgá
latába, elsősorban a gazdasági szabályozók tökéletesebb és hatékonyabb rend
szere lépett. Az irányelvek alapján olyan reformok bevezetésére került sor, 
amely gazdaságirányítási rendszerünket új alapokra helyezte. 

A gazdaságirányítás mai rendszerének célja az, hogy a központi akarat 
érvényesítéséhez nyújtott kellő biztosíték mellett, nagyobb teret biztosítson a 
szervek önállóságának a tervgazdálkodás rendszerében, nagyobb lehetőséget a 
gazdasági hatékonyság növelésében. 

A gazdaság irányításának reformja megőrizte és továbbfejlesztette a való
ságos társadalmi közérdek szolgálatát és megvalósítását a népgazdaság egész 
területén. A korábbinál sokkal inkább magába foglalja a személyes érdek és 
a közérdek összehangolásának lehetőségét, biztosítja, hogy a fejlődés egy-egy 
szaka'sza, hosszabb távú és sokkal tervszerűbb legyen. 

A gazdaság irányításának jelenlegi módszere - mint tudjuk - bevált, se
gítségével a gazdasági növekedés üteme és minősége felgyorsult. Erről a tény
ről Kádár elvtárs beszámolója a következőket állapította meg az MSZMP XI. 
kongresszusán: ,,Több mint hét év tapasztalatai igazolják, hogy a gazdaság
irányítási rendszer továbbfejlesztése helyes és szükséges volt. Teljesültek a meg
fogalmazott fő célok: tovább erősödött szocialista rendszerünk; meggyorsult h~
zánkban a szocialista társadalom építése; tovább fejlődtek a szocialista tulaj
donviszonyok és a termelőerők; növekedett szocialista vállalataink önállósága; 
javult gazdaságunkban a tervszerűség és tovább fejlődtek a szocialista terv
gazdálkodás korszerű módszerei." 

Az úgynevezett védelmi ágazat - sajátos helyzete folytán - a "klasszikus" 
költségvetési gazdálkodáson belül, külön csoportot alkot. Sajátosságai azonban 
egyáltalán nem zárják ki a közvetett közgadasági vizsgálatokat, a hatékonyság 
fokozása kutatásának szükségességét. 

A néphadsereg építése, fejlesztése, harckészültségének erősítése, szilárdítása, 
szocialista rendszerünk társadalmi-gazdasági viszonyai között megy végbe, azzal 
kölcsönös kapcsolatban, kölcsönhatásban van. 

Mindenki által ismert, hogy szocialista gazdaságunk alapvető törvénysze
rűségei: a tervszerűség, a tudatosság és a társadalmi érdek, az egyensúlyi köve
telmények, az arányosság tényezője, vagyis a szocializmus építésének különböző 
szakaszaiban érvényesülő, a fejlődést meghatározó tendenciák a néphadseregben 
is hatnak, befolyásolják a katonai vezetést. Pártunk és kormányunk általános 
gazdaságpolitikai célkitűzéseinek realizálása a néphadseregben is fontos követel
mény, a haladás, a katonai célkitűzések teljesítésének alapvető feltétele. 
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A gazdasági növekedés, a termelékenység, a gazdasági hatékonyság, ma 
világszerte az érdeklődés, a tudományos vizsgálódás központi kérdése. Különö
sen fontos ez a szocializmust-kommunizmust építő társadalmi-gazdasági alaku
latban, s így hazánkban is. Általános jelenség, hogy a gazdasági növekedés ko
rábbi forrásai, tartalékai kimerülőben vannak. Jövőben gyors növekedés csakis 
a gazdaság belső tartalékainak fokozott feltárása, a műszaki fejlődés meggyor
sítása, a meglevő anyagi-pénzügyi eszközök takarékos felhasználása révén lehet
séges. 

Mindez azt a követelményt támasztja a Magyar Néphadsereg minden szin
tű vezetésével szemben, hogy pártunk és kormányunk biztosította feltételek mel · 
lett, szüntelenül kutassa a rendelkezésre álló anyagi és pénzeszközök célszeríí 
felhasználását biztosító hatékony módszereket, a gazdálkodás különböző folya
matai tökéletesítésének, a gazdaságirányítás korszerűsítésének, eszközrendszere 
fejlesztésének lehetőségeit, a katonai feladatok és követelmények maradéktalan 
teljesítése végett. 

Az MSZMP MN HAVA Bizottsága - felismerve a gazdálkodás jelenlegi 
formájában rejlő nagyszerű lehetőségeket - 1974. július 25-én kibővített ülést 
tartott. Allásfoglalása többek között kimondja, idézem ,,a pártszervek alakítsa
nak ki olyan közfelfogást, amely a gazdálkodási rendszert nem célnak, hanem 
eszköznek tekinti a szolgálati munka és életkörülmények céltudatos javítására." 
Ajánlotta ezen kívül az állami és katonai vezetőknek, hogy a szemlélet és gya
korlat hatékonyabb befolyásolása érdekében fejleszteni célszerű a szakági veze
tők szakmai ismereteit. Ennek egyik mozzanatát jelenti az összehívott gazdál
kodási konferencia. 

Konferenciánk célkitűzését parancsnokunkkal egyetértésben a következők
ben lehet megfogalmazni: 

- bemutatni a népgazdaság irányítása jelenlegi rendszerének hatását az 
MN gazdálkodási rendjére, ennek kapcsán ismertetni a csapatgazdálkodásban 
elért eredményeinket, problémáinkat, 

- megérteni az egységes csapatgazdálkodás gazdaságpolitikai jelentőségét, 
formálni az egységes értelmezés és a céltudatosság érdekében a gazdálkodási 
szemléletet, 

- összegezni a tapasztalatokat, meghatározni a fejlesztés irányait, felkészí
teni a gazdálkodó állományt a hatékonyabb készlet- és pénzgazdálkodásra, a 
harckészültség és kiképzés magasabbszintü anyagi-technikai biztosítására, továb
bá a személyi állomány szolgálati-, élet- és munkakörülményei színvonalának 
növelésére. 

1. 

A népgazdaság jelenlegi irányítási rendszerének hatása 
az /t.1N gazdálkodási rendjére 

A mai közvetett gazdaságirányítási rendszer - különböző jogkörökkel és 
az azokkal járó felelősséggel együtt - decentralizálta az anyagi-pénzügyi eszkö
zöket. Számolva a helyi tartalékok jobb kihasználásával, a hatékonyság növelé
sével, biztosította, hogy a gazdasági döntések ott szülessenek meg, ahol a szük
séges eszközök és értékelések rendelkezésre állnak. A tervutasításos közvetlen 
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szabályozási rendszert felváltotta a szabályozás újabb módszere, mely szerint a 
fő irányokban az utasítás jellege megmaradt, de a rugalmas szabályozást igénylő 
mindennapos feladatoknál a közvetett jelleg dominál. 

Nagyobb önállóságot adott a gazdasági vezetők részére, alapozva és szá
mítva szaktudásukra, egyúttal növelte felelősségüket is. 

Pártunk és kormányunk céltudatos gazdaságpolitikájának hatásaként az eJ
múlt években az MN-ben számos rendelkezést adtak ki a csapatgazdálkodás, 
ezen belül a különböző szolgálati ágak gazdálkodási rendszerének tökéletesí
tésére. 

A tervszerű fejlesztés, a korszerű haditechnika nagymennyiségü rendszerbe
állítása, minden területen éreztette és érezteti hatását. A gazdálkodás területén 
a régi, hagyományos gazdálkodási módszerek egyre élesebb ellentétbe kerülnek 
egyfelől a rendszerbeléptetett eszközök fenntartásának, üzemeltetésének követel
ményeivel, másfelől a fenntartás és a szolgáltatások korszerű módjaival. Az új 
eszközök bonyolultsága mind az alkatréSzek, mind a javító és üzemanya
gok vonatkozásában felvetette a kérdést, hogy a központilag történő 
aprólékos, minden anyagra kiterjedő ellátás keretei között képesek-e a 
központi szervek zavartalanul biztosítani a hadsereg minden pontján jelentkező 
igényeket. A válasz egyértelműen a jelenlegi ellátási rendszer kialakítására utalt, 
de nem tett pontot a kérdés végleges rendezésére. A népgazdaságban meghono
sodott gazdaságirányítási rendszer előkészítésének részeként, a hadseregben is 
vizsgálták azokat a tendenciákat, melyek jövő gazdálkodásunkat jellemezhetik. 

A várható és előrelátható. gazdálkodási problémák elemzése során az MN 
vezetése arra a következtetésre jutott, hogy a gazdálkodás hatékonyságának 
emelése, az ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében a csapatgazdálko
dásban módosításokat kell eszközölni. 

Az önálló költségvetési gazdálkodás bevezetését a tudományos technikai 
forradalom következtében, a haditechnikai eszközök és anyagok, valamint azok 
alkalmazása területén jelentkező változások, a néphadsereg tervszerű fejlesztése 
folytán felmerült szolgálati és gazdálkodási problémák, valamint a népgazda
ságban bevezetett új gazdaságirányítási rendszer együttesen tették szükséges~l. 

A tudományos-teéhnikai forradalom a hadseregben a „hadügy" forradal
maként Zajlik le. Ennek első szakaszában a TÖPFE alkalmazása és az ellene 
való védekezés kérdései domináltak. A második szakaszban a vezetés automa
tizálása, a döntések jó előkészitése és gyors meghozatala a cél. 

Ezek a változások - az élet- és munkakörülmények javításán kívül - a 
fcgyelffii helyzet javítását, a harckészültség és hadrafoghatóság, a kiképzés 
magasszintű biztosítását is szolgálják azáltal, hogy az ellátási feladatokat szin
tenként megosztják és így végrehajtását zavartalanná teszik. 

Az önálló költségvetési gazdálkodási rendszert, amikor összehasonlítjuk a 
régi. csapatgazdálkodási formával, nem két gazdálkodási rendszerként, hanem 
egy gazdálkodási rendszer különböző fejlődési szakaszaiként vizsgáljuk. 

A. legfontosabb változást az, hogy megnövekedett az ún. hitelgazda szerepe, 
felelősSége, lehetősége és közvetlen személyes befolyása a gazdálkodásra. Nem
csak a gazdaságosság, hanem hozzáértés tekintetében is növekedett a követel
mény._ Az új .rendszert rendeletileg be lehetett vezetni, de szellemét és végrc
hajt~Sát csak céltudatos felkészítéssel, felkészültséggel és egységes akarattal le
het megvalósítani. 
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Mint fontos tényezőről szólnom kell a végrehajtó szervek parancsnokai 
önállóságának alakulásáról is. Az önállóság alatt a parancsnokok részére biztosí
tott hatáskörön belüli tevékenységet kell érteni. Ez az önállóság nem jelenthet 
önkényeskedést, nem ad jogot a központi irányelvektől és a gazdálkodási elö
írásoktól való eltérésre. 

A korábbi parancsnoki önállóságot növelni, helyesebben az igazi önállósá
got megalapozni csak a rendelkezésre bocsátott pénzügyi keretek célszerű, vi
szonylag szabad felhasználásának biztosításával lehet, ezért fel kellett oldani 
bizonyos kötöttségeket a gazdálkodás területén. 

Ilyen kötöttségek voltak: a költségvetési keretek szolgálati ágankénti és 
funkciók szerinti elkülönültsége, zártsága; a költségvetési tételek között rend
szere, továbbá a bevételek átfutó kezelése utáni befizetési kötelezettség. A kö· 
töttségek feloldása érdekében került sor a sokat emlegetett „egycsatornás pénz
ellátás" bevezetésére. Ez az egycsatornás pénzellátás biztosítja, hogy az alaku
latok a csapatgazdálkodás körébe vont anyagok és szolgáltatások előirányzatá
nak fedezetét a Pénzügyi Szolgálat Főnökségen keresztül kapják meg, minden 
nemű funkcionális és szolgálati ág szerinti elkülönülés nélkül, költségvetési ro
vatokra és tételekre bontva. 

A csapatgazdálkodás 1967-ig érvényes formájában az alakulatok éves költ
ségvetési előirányzatából, az év végig fel nem használt összeget automatikusan. 
elvonták. 1968. január 1-től ez a hitel-elvonási rendszer megszűnt. Felülvizsgálat 
után most csak azokat az összegeket vonják el, amelyek feladat elmaradás követ
keztében keletkeznek. Nagy jelentőséget kell úgy a költségvetési tartalék, mint 
a „maradvány elvnek" tulajdonítani, mivel ezen elvek helyes alkalmazása vég
leg megszünteti az ún. ,,év végi vásárlási lázat", s ezáltal meg van a lehetősége 
annak, hogy az alakulatok a számukra fontos feladatok végrehajtásához valóban 
szükséges anyagokat szerezzék be. Így megelőzhető a felesleges, elfekvő készletek 
felhalmozása. 

A maradványelv biztosítja azt is, hogy a gazdálkodási eredményből, a ha
tékonyság növeléséből származó összeget az egység lényegében visszakapja. 

Ezzel a lehetőséggel megfontoltan, előrelátóan és céltudatosan lehet és kell 
élni. Úgy gondolom, hogy mindenki érdekelt az elvek jó megértésében és he
lyes alkalmazásában. 

Az érdekeltség egy külön részét jelenti az, hogy a bevételeket, melyek 
nagyságát az alakulatok tevékenysége döntő mértékben befolyásolja, 3.z alakulat 
viszonylag szabados - bár jelenleg még kissé bonyolult adminisztráció árán -
használhatja fel. 

Nagyon fontos a felelősség új tartalmának megértése. Amíg az alakulatok 
minden eszközt és anyagot a központi ellátás útján kapták meg, a feladatok 
hiányos végrehajtásáért, elmaradásáért - ha azok bizonyos anyagok hiányára 
is visszavezethetőek voltak -, a felsőbb ellátó szervekre háríthatták a felelőssé
get. A pénzeszközök biztosításával, valamint a gazdálkodási önállóság megterem -
tésével, a csapatgazdálkodás körébe vont anyagok miatti feladat elmaradásokért 
ma az alakulat vezetése a felelős. 

A megnövekedett parancsnoki jog és hatáskörök gyakorlásának alapvető 
feltételei, a felkészültség növelése, a vezetési módszerek fejlesztése, a gazdasági 
döntések megalapozott előkészítése. 
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II. 

Az új gazdálkodási rendszer csapatgazdálkodásra gyakorolt hatása. 
ennek érvényesülése alárendelt csapatainknál, szerveinknél. 

Eredményeink, gondjaink, problémáink 

A hátországvédelmi alakulatok átvételét 1972-ben hajtottuk végre. Ekkor 
ismertük meg az alakulatok rendeltetését, fő feladatait, anyagi és pénzügyi esz 4 

közökkel való ellátottságát, a gazdálkodás addig kialakult mutatóit. Célunk a2 
volt, hogy kellő mennyiségű és minőségű információt szerezzünk ahhoz, hogy az 
elkövetkezendő időszak fő feladatait helyesen határozhassuk meg. 

1973-ban már az általunk kialakított koncepció szerint hajtottuk végre 
feladatainkat, annak megfelelően irányítottuk alárendeltjeink gazdálkodási tevé
kenységét. Összhangot teremtettünk egyfelől a csapat és seregtestszintű, másfelől 
a pénzügyi és szakági nyilvántartások terén. 

Tervszerű ellenőrzéssel és a jelentések, pénzügyi beszámolók elemzésével 
folyamtosan törekedtünk az elöljáró által meghatározott követelmények, illetve 
saját koncepciónk megvalósítására. 

1974-ben egészséges kapcsolat alakult ki a HAVP anyagi-technikai vezető 
szervei és az alárendelt alakulatok között. A kellő információ és az alárendeltek 
tevékenységének ismerete alapján lehtőségünk nyílt arra, hogy bizonyos anyagi
pénzügyi eszközökkel és munkaerővel küzponitilag manőverezzünk. 

Költségvetésünk felhasználási és elszámolási volumene jelenleg mintegy évi 
550 millió Ft. Ebből az illetmény-jellegű járandóság hozzávetőlegesen 250 millió. 
a többit fentartásra, üzemeltetésre és ellátásra fordítjuk. 

Seregtestünk vonatkozásában, 1974-ben 15,7 millió Ft pénzmaradvánnyal, 
illetve 750 eFt bevétellel gazdálkodtunk. A fejlődést bizonyítja, hogy ma már 
felelőtlen költekezést a pénzmaradvány felhasználsa terén sem tapasztaltunk. 

Mindezek ellenére sem sikerült eléggé célszerűen felhasználni a mintegy 
4,3 millió Ft-os költségvetési és pénzmaradványból származó seregtest tartalé
kunkat. Ezekből az összegekből viszonylag sokat fizetünk ki központi vagy csa
patszintű feladatok fedezésére. A jövőben jobban kell ügyelni arra, hogy minden 
biztosítási és gazdálkodási szint a saját szükségletét elégítse ki. Mindenekelőtt 
tudomásul kell venni, hogy a költségfedezet tekintetében szintek vannak. A 
HAVP nincs abban a helyzetben, hogy a rendelkezésre álló 3-4 millió Ft-os 
tartalékából központi rendeléseket, vagy csapatszintű feladatokat fedezzen. 

Következésképpen jelentem, hogy az önálló költségvetési gazdálkodás - az 
ismert hiányosságok ellenére - tulajdonképpen megvalósult valamennyi aláren
delt alakulatunknál. 

Gazdálkodási eredményeinket általánosítva megállapítható, hogy fokozato
san javulnak alakulataink szolgálati-, munka- és életkörülményei, következetesen 
közelítjük a néphadseregi színvonal átlagát. Két év alatt megszabadultunk a 
korábbi gazdálkodást és rendet fékező felesleges és inkurrens anyagoktól, ezáltal 
valamelyest bővült a tárolótér kapacitásunk, csökkent a munkaerőszükséglet, 
javult a munkaidő felhasználási mutatója. A szolgálati ágak többségénél általá
nosan érvényesül az új gazdálkodási forma, egyes szolgálatoknál viszont még 
csak most tesszük az első lépéseket. 

A fegyverzeti biztosítás terén a HAV alakulatok jelenleg 740/o-ban vannak 
korszerű lövész fegyverekkel ellátva, a további 26°/o ellátása ez év végéig van 
tervezve. A seregtest szintű fegyverzeti szaktevékenység lényegében az átfegyvcr-
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zés megszervezesere és végrehajtására, a gyakorlatok utáni technikai biztosí
tásra és az átszervezések fegyverzeti biztosítására irányul. 

A Iőszergazdálkodás eredményessége a löszerfelhasználás függvénye, első
sorban a lőkiképzés színvonalától függ. 

A speciális fegyverzeti alkatrész és karbantartó anyagellátás zömét központi 
ellátásból biztosítják, pénzgadálkodás alá csak elenyésző hányad esik. 

A gépjármű technikai eszközök mennyiségének növekedése előtérbe helyezi 
a fenntartási keretekkel való hatékony gazdálkodás lehetőségeinek kutatását. A 
szükséges feltételek hiánya miatt a pénznormán alapuló anyagi keretgazdálkodá,;: 
teljes körű bevezetésére csak 1974. január 1-el kerülhetett sor. 

1974-ben a gazdálkodás tervszerűségére esetenként negatívan hatott, hogy 
egyes· alakulatainknál a raktárkészletek magasak, máshol alacsonyak voltak. 
Különösen túlzott anyagkészletet tárol az MN 2348 Szentes (2550/o) MN 4123 
Vác {127°/o)· alakulatok. Más helyen még az engedélyezett készleteket sem ala
kították meg, az MN 701j Budapest készletszintje jj,5°/o-os, az MN 8103 Nóg
rád készletszintjc pedig 5 50/o-os. 

Az anyagbeszerzéscknél - főként a csapathitelre történő beszerzések eseté
ben - egyes egységeknél luxuscikknek minősülő anyagokat is vásárolnak,, (kó
kllsz-szőnyeget, ködlámpát, autóhőmérőt, sebváltóboxot stb.). Ilyen vásárlások az 
MN 3101, MN 6145, MN 4123 egységeknél, az MN 3705, MN 7i60 maga
sabbegységeknél és alárcndeltjeinél fordultak elő. 

Az anyaggazdálkodást az MN 2348, MN 4975, MN 9680, MN 7015 és 
MN 7~60 magasabbegységeknél, illetve alakulatoknál objektíve negatívan befo
lyásolja a gépjármű anyagi szolgálat hiánya. 

A meglevő gondok ellenére, a gépjármű anyaggazdálkodás helyzete, álla
pota megfelelő. A gépiármű t_echnikai szolgálat feladatát hozzáértéssel és fele
lősséggel végzi. A beszerzési nehézségek miatt. sokszor megfeszített munkát kö~ 
vetel a javítási és technikai kiszolgálási feladatok végrehajtásához szükséges 
anyagok biztosítása. 

A jog és hatáskörök decentralizálásával kapcsolatos intézkedések az ala
kulatok műszaki-anyagi-technikai tevékenységében is fokozott önállóságot bizto
sítottak. Reálisabbá vált a szakanyag szükségletek felmérése, javult azok kielé
gítésének lehetősége. Egyszerűbbé vált a műszaki gépek igénybevételének terve-
zése. 

Az összevont gépjármű és műszaki javítóműhelyek a rendelkezésre álló 
kapacitás gazdaságos felhasználásával a technikai eszközök hadrafoghatóságát 
magasabb szinten képesek biztosítani. 

A HAV alakulatok műszaki-technikai eszközeinek beszerzési és fenntar
tási költségei jelentős lekötéseket eszközölnek. Eszközeink 1000 üzemóra - vagy 
napi 8 órás üzemeltetés esetén 125 nap - alatt folyamatosan 4~00 LE teljesít
ményt képesek biztosítani. 

Az ezekkel való célszerű gazdálkodás azt jelenti, hogy, az eredmény ará
nyos legyen a ráfordítással. 

A gazdaságosági tényezőnél figyelembe kell venni az egymással szervese11 
összefüggő alábbi tényezőket: 

- a műszaki gépkezelők kiképzési színvonalát; 
- a gépek üzemeltetési módját; 
- a technikai kiszolgálás minőségét; 
- a rendeltetésszerű igénybevételt. 
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Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy jelentős mértékben növekszik a ráfor
dítás anyagköltsége akkor. ha a kezelés vagy a technikai kiszolgálások nem kellő 
ismeret miatt, vagy az előírások be nem tartásából kopások, törések következ
nek be. 

Ugyanakkor a gépkezelő felelősségérzete is döntő jelentőségű. Egy D-05 r 
típusú kotrót azért kellett selejtíteni az elmúlt évben, mert a vezető - szeszes
ital hatása alatt - felborította és tönkretette azt. 

Az igénybevétel szabályainak betartása döntő fontosságú. Mivel a gépek 
üzemóra önköltsége rendkívül magas, ezért azok rendeltetésszerű felhasználásá
val lehet a legcélszerűbben takarékoskodni. 

A vegyivédelmi szolgálat anyagi-technikai biztosításának egészét átfof!:ó 
költségvetési gazdálkodás a hátországvédelmi alakulatoknál még nincs kiala
kítva. Anyagellátásunk központi irányultságú. 

A központilag irányított gazdálkodás keretei között is van lehetőség az 
anyaggal való takarékosságra, az anyagszükségletek gondos és célirányos terve
zésére. Erre egy pozitív és egy negatív jelenséggel állítok példát. 

Az MN 810; alakulat raktárbázisán 1974 tavaszától seregtest tartalékként 
számottevő vegyivédelmi hadianyaggal rendelkezünk, melyben mintegy 150 kü
lönböző típusú nukleáris műszer is szerepel. Ezeknél a műszereknél a negyed-
éves műszaki ellenőrzés 1 5-2.0 alapműszer meghibásodását, illetve különböző 
helyen keletkező zárlatot állapított meg, mely rendszerint alkatrészcserével, vagy 
szerelt egység cseréjével járt együtt. 

A negyedévenkénti költségkihatás - csak alkatrészre számítva - 28 225,50 
Ft-ot tett ki, s ezen tülmenően 50 javítási munkaórát igényelt. 

A műszerész műhely javítására 1974 szeptemberében beszereztünk egy 2600 
Ft-os fóliahegesztőt, majd 1 50 fm PVC fóliát 3300,- Ft-ért. Ezekután két mű
szerész 12 mó-val a 150 nukleáris műszert PVC „fóliazsákba" behegesztette. Az 
azóta végrehajtott műszaki ellenőrzésnél mindössze egy alapműszer meghibásG
dást észleltek . 

A jelentéktelen beruházás tehát évi 100 ooo Ft-os alkatrész megtakarítást 
és I 'jO munkaóra felszabadulást jelentett. 

Sajnos kedvezőtlen gazdálkodási tendenciákkal is találkozunk. Például az 
MN 3101 alakulatnál felvetették, hogy a védőköpenyek hordóborítója gyakran 
tönkremegy, s ezért ebből évenként ;oo db-ot igényelnek, melynek kötlségki
hatása 35 ;oo,- Ft. Ugyanakkor az alakulat évenként 150-200 db védőköpenyt 
selejtez ki, melyekből az igényelt hordóborítók - a vegyivédelmi műhely által -
mintegy 65-70 javítási munkaóra ráfordítással elkészíthetők lennének. 

A híradó szolgálatnál a központi természetbeni ellátás útján biztosított 
anyagokkal, eszközökkel és szolgáltatásokkal való helyi gazdálkodás van túl
súlyban. Önálló költségvetési gazdálkodást csak híradó alakulataink folytatnak. 

Az MN 8103 alakulat Híradó Osztálya (Pétervására) beszerzéseit - előzetes 
számvetés alapján, egyre nagyobb mértékben - a nagykereskedelmből, vagy a 
gyártó vállalattól végzi a kiskereskedelmi felár megtakarításával. 

Ez különösen az elemek, száraztelepek esetében jelentős üzemidő növelést 
is jelent, mivel a raktározás és a felhasználás közötti idő jelentősen csökkent
hető. 

Figyelemre méltó az MN alakulat (Vác) parancsnoka által a híradó javító
műhely bt;rendezésére, szerelvényezésére eszközölt átcsoportosítás, mert így volt 
biztosítható az építkezés befejezése után a műhely üzemkészsége. 
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Ugyanakkor a készpénzes beszerzés elmaradása miatt ugyanez az alakulat 
az 1974. gazdálkodási év elején az előírt kiegészítő cikkek nélkül adta át a 
kijelölt alakulatnak az egyik R-n8 rádióállomást. Az átvevő alakulatnak a gaz
dálkodási évre már nem volt költségfedezete a kiegészítő cikkek pótlására. 

Az MN 7015 alakulat postaszolgáltatási normája alakulását nem kísérte 
figyelemmel és az évközben jelentkező pót pénzügyi fedezetét az év végén, de 
akkor is szabálytalanul kérte. Igénye az elöljáró szerv gazdálkodását meg
zavarta .. 

Az előzőekben felsorolt szolgálati ágak működési színvonalát - az összei; 
ismert gondok ellenére - nagymértékben növelte az MN 8103 rendszerbelépése 
és alaprendeltetésének egyre inkább megfelelő működése. 

A hadtáp szolgálati ágak a közelmúltban rendszerbe lépett ellátó közpon
tokkal, főigazgatóságokkal, igazgatóságokkal, területi ellátó raktárakkal meg
valósították és közvetlenül tartják a kapcsolatot. Ennek következtében gyorsabb 
a kölcsönös informálódás, az anyagigénylés és biztosítás, valamint az ellátást 
zavaró problémák rendezése. Az alakulatok a felvételezett anyagok ellenérté
két azonnal kiegyenlítik, ezzel tehermentesítik az ellátó intézet számviteli tevé
kenységét. 

Jónak ítélhető alakulataink azon törekvése, hogy inkurrens és elfekvő 
anyagaiktól egyre inkább megszabaduljanak. A készletek mutatói fokozatosan, 
kedvező arányok szerint alakulnak és fedezik az alakulatok alaptevékenységé
ből eredő reális szükségleteket, elősegítik az anyagok rendeltetésszerű felhasz-
nálását. 

A tervezési fegyelem lényeges javulást mutat. A váratlan feladatokra a 
tartalékok ma már lényegében biztosítva vannak. 

A közlekedés és a szállítások gazdálkodási kérdéseinek elbírálásánál figye
lembe kell venni azt a sajátos helyzetet, hogy az „M" törzsek szállító techniká
val nem rendelkeznek, szállítási feladataik jelentős részét közhasználatú szállító 
járművekkel oldják meg, a feladatokat a tervezés időszakában gyakran még 
nem ismerik. Ezért az 1974. évben az 5 56. Mfsz. alakulat IO ooo Ft-ot igényelt 
és 5 5 ezret használt fel. Az ; 5 8 Mfsz. alakulat szintén 10 ooo Ft-ot igényelt, de 
68 ezret használt fel. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében az informáltság 
biztosításával, körültekintőbben kell az éves terveket elkészíteni, különös fi
gyelmet kell fordítani az anyagmozgatásból adódó szállítási feladatokra. 

Objektív körülményként számolni kell azzal, hogy egyes központi szervek 
-terven felül - rövid határidőre adják meg az anyagok cseréjével kapcsolatos 

feladatokat. Ezek az intézkedések jórészt ugyancsak az „M" törzseket érintik, 
melyeknél 1974. évben a felhasznált szállítási költségkeretek több mint felét pót
igénylés alapján kellett biztosítani. 

Az élő alakulatok viszonylatában a szállítási költségkeret tervezésénél 
1973-74. évben végrehajtott átszervezések okozta problémát. Ez feladatelmara
dásban és túltervezésben jelentkezett. Az MN 4975 esetében a kért r millió 
Ft-ból 750 eFt megvonásra került. Ennek fő oka az volt, hogy sokáig nem volt 
ismert a gyakorlati szakkiképzés szállítási költségviselöje. Az MN 6145-nél 
viszont az igényelt 129 eFt-ból 100 eFt-ot feladatelmaradás miatt kellett meg
vonni. 

Az üzemanyag szolgálatnál - az új kiképzési rendszerű műszaki alakulatok 
kivételével - a hajó-, kenő- és karbantartó anyagok ellátása a központi raktá
rakon keresztül - térítésmentesen - természetben történik. A kiutalási normát, 
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amely az ellátásnál határt szabott, az MN üzemanyag szolgálat főnöke meg
szüntette, így csak a fogyasztási keret szabja meg a felhasználás felső korlátait. 

A szolgálat gazdálkodása során teljesíti feladatait. Különösebb problémáink 
a túlfogyasztások elkendőzése (MN 370~ egyes alakulatai), illetve az üzemanya
gok karbantartási célra történő felhasználása (pl. MN 6145) terén mutatkoznak. 
A társadalmi méretű energiatakarékosság jegyében a jövőben nagy gondot kell 
fordítani az olajcserék pontos betartására, a minőség megóvására, a negyedéves 
vételezési rendre és a törzskészletek megalakítására való zökkenőmentes átté
résre és az APOR utalványokra történő tankolás szabályainak betartására. 

Az üzemanyag szolgálat - a profiltisztításnak megfelelően - biztosítja a 
fegyverzeti, vegyivédelmi és műszaki szolgálatok karbantartó és egyéb speciális 
anyagszükségletét is. Az 1974-ben bevezetett egységes motorolaj felhasználása 
kedvező eredményeket hozott, mely 315 300,-Ft összegben; évi átlagban 32 410 
liter olaj, illetve 2790 üzemóra megtakarítását jelenti. 

Az élelmezési gazdálkodásban - mely a teljes körű pénzgazdálkodáson 
alapul - 6-ról 9-re növekedett az önkiszolgáló rendszerek száma. 1975-ben vala
mennyi alárendeltünknél bevezetjük a többmenűs étkezést, melyet az MN 4123-
nál máris nagy sikerrel alkalmaznak. A kalória és tápanyagfogyasztás az állati 
eredetű fehérjék felé tendál, mely megfelel a korszerű táplálkozás követelmé
nyeinek. Kisegítiö gazdaságaink hozama 197;,-ról 74-re I fő után napi 78-ról 
77 fillérre, tehát I fillérrel csökkent. Ez a csökkenés sajnos jellemző MN vi
szonylatban is. 

A kötelező ellenőrzések elmaradása miatt a raktári hiányok és többletek 
alakulásában nincs számottevő javulás. 1974-ben élelmiszerekből 61 706,- Ft 
hiány és 146 319,- Ft többlet mutatkozott. Ebben is a legkritikusabb helyzet az 
MN 3101 egységünknél alakúlt ki, ahol élelmiszerekből 26 6)6,- Ft hiány és 
j j 907,- Ft többlet keletkezett. 

Alakulataink egyrésze nem fordít kellő gondot a korszerű táplálkozást sza
bályozó utasítások végrehajtására, így többek között arra az MNHF utasításra, 
mely - 10 napos átlagban - tej- és tejitalokból napi 250 g, sajtból 15 g fo
gyasztását írja elő. Nem tartotta be az intézkedést az MN 3705 több alegysége, 
továbbá az MN 3101 Hatvan, az MN 4123 Vác, MN 7015 Budapest alakula
tok, ugyanakkor többi alakulatainknak jók az éves átlagai. 

Figyelemmel kell kísérni a hóvégi raktári készltek alakulását, mert az en
gedelyezett 75°/o-on felüli készlet minden ~lo-a felesleges, árufelhalmozást és 
pénzlekötést jelent. 

Az érvényben levő szabályzatok a gazdálkodásban év végi túllépést nem 
engedélyeznek, ennek ellenére 1974. december 31-én az MN 3101 Hatvan 
23 797,- Ft túllépéssel zárta az évet. 

Nagyobb gondot kell fordítani a kisegítő gazdaságok működésére, a költsé
gek csökkentésére, a saját erőből történő fiaztatásra és a takarmánybázis meg
teremtésére is. Rosszúl működtek az MN 1737/1. Vác, MN n20/5. Monor, 
MN 8103 Nógrád, MN 3101 Hatvan, MN 701j Budapest alakulatok kisegítő 
gazdaságai. 

Ruházati szolgálat területén az önálló költségvetési gazdálkodás általánossá 
vált. A tervezés és gazdálkodás 2. éves rendszere kialakult. 

A teljes körű pénzgazdálkodás bevezetése - a ruházati és egyéb illetmé
nyek együttes felhasználásának lehetősége - alapvetően megoldotta a ruházati 
szolgálat ügykörébe tartozó ellátási feladatokat. Feloldódott valamennyi feszült-
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ség, a decentralizált pénzügyi és anyagi lehetőségek reven. A 2 éves gazdálko
dási időszakokat értékelve, egyenletes fejlődés tapasztalható. Bátran kimond
hatjuk, hogy a felsőszintű elgondolások az egységek terveiben és a tényleges 
ellátásban realizálódnak. 1974-ben - több mint 40 ooo személy beöltöztetésé
vel - befejeztük tartalékosaink hadiruházattal való ellátását is. 

A munka során vannak azonban problémák is, amelyeket kritikusan fel kell 
vetni, felhívni rá a gazdálkodó egység figyelmét. 

A parancsnoki akarat a HKSZ, az „M" és a kiképzés biztosítása, a gaz
dálkodás, a szolgáltatások végrehajtása terén a gazdálkodási tervekben jut ki
fejezésre. Tehát olyan az egység ellátása, gazdálkodása, amilyen tervet a pa
rancsnok jóváhagyott. 

Az 1973/74. évet - mint bázis időszakot - értékeltük, ellenőriztük az 
1975/76. évi pénz- és anyagbiztosítási terveket is. 

Tapasztalatunk az, hogy a parancsnokok gyakran olyan pénzügyi és anyagi 
terveket hagytak jóvá egységük ruházattal és swlgáltatásokkal való ellátására, 
amiben nem jut kifejezésre sem az alakulatra jellemiő kiképzési sajátosság, sem 
a készletek minőségi összetétele, nem veszik figyelembe a tart. képzésre behí
vottak szükségleteinek kielégítését, sem a saját maguk által már korábban fel
vetett problémák megoldását. A helytelen tervezést, rendszertelen és tervszerűt
len megrendelésekkel, a takarékosság rovására korrigálják. 

Az emberekről való fokozott gondoskodás egyik mércéje a szolgáltatások 
bővítése. Ezt a társadalmi szükséglet váltotta ki, a hygieniai követelmény, 
illetve a kiképzés mód velejárója is. Az 1974. évben mosatott fehérnemű 
HAVP szinten alig érte cl a tervezett mennyiség 70-80°/o:át (az MN 3705-n~l 
50°/o-ot). Ezzel kapcsolatban az egységektől felterjesztett indokolások azonosak: 
a katonák igénytelenek, képzetlenek, kultúrálatlanok stb. 

Megállapíthatjuk, hogy a pénzügyi és anyagi feltételek biztosítottak, de 
nincs kellő követelmény a végrehajtó tagozatokban. Fokozott követelménytá
masztással el kell érni, hogy a fenti hiányosságok az alegység tagozatban 
megszűnjenek és a rend megteremtődjön. 

Sokszor panaszkodnak, de magunk is tapasztaltjuk, hogy több katona fakult 
túlhordott ruházatot visel. Ennek elkerülésére - pénz és kapacitás biztosítása 
mellett - programoztuk a kötelező utánszínezést. Ezzel terveztük felfrissíteni 
az anyagi készleteket, esztétikailag javítani az öltözet képét. Most viszont ki
derült, hogy alakuh~taink - nem élnek a felújítás lehetőségével és a kifakúlt 
ruházat leadását, 50°/o-os értékesítését szorgalmazzák. Emiatt a készletek oly
annyira halmozódnak, hogy egyes alakulatoknál már a 8-1 3 rendnél tartanak. 
HAV alakulatok átlagos szintje 9, 7 rend. Ezen a helyzeten - mindenekelőtt a 
gazdasági szemlélet módosításával - sürgősen változtatni kell és nem utolsó
sorban a takarékossági megfontoltságok miatt maximálisan igénybe kell venni 
a: korábban csapatigényként jelentkező utánszínezési szolgáltatást. 

Következtetésképpen azt jelenthetem, hogy hiányzik még az egységszintű 
koordináló, értékelő tevékenység. Az ellátási problémák halmozottan jelentkez
nek, de ezek valódi okainak vizsgálatára a helyszínen nem fordítanak kellő fi
gyelmet. 

Egészségügyi szolgálat vonatkozásában a gazdálkodási probléma hatása 
közvetett, de látni kell, hogy a HA V alakulatok hivatásos és továbbszolgáló 
állományának 70°/o-a 40 éven felüli, ezért a pk.-i tervező-szervező munka terü
letén figyelembe kell venni az erőnléti állapotot, különösen a perspektivikus 



tervezésnél a káderekkel való figyelmes gazdálkodás érdekében. Az egészség
ügyi állapot elbírálása legyen szerves része a parancsnoki munkának, melybe 
be kell vonni az orvosokat. 

Üdültetési tervünk - a megelőző gyógyüdültetést is beleszámítva - az 
igényjogosult állomány 12°/o-ának biztosított pihenést, regenerálódást, mely - ha 
nem is elegendő - 2°/o-kal mégis az országos átlag fölött van. A beutalók sza
mának növekedése mellett 1974. évben a 3-4 gyermekes beutalók aránya 4,8°/o
kal emelkedett. 

Gyógymegelöző üdültetést célszerűbb profilaxisként használni, és nem a 
bekövetkezett bajok utókezelésére. Ezért orvosi diagnosis alapján, tervszerűen 
azokat a személyeket kell gyógyüdültetésre küldeni, akik elsősorban rászorulnak 
és ne azokat, akik éppen ráérnek. A normál üdültetés terén is javítani szüksé
ges az üdültetési bizottságok tevékenységét, hogy nagyobb számban kapjanak 
beutalót a többgyermekes családok. 

Sok az utolsó pillanatban visszaadott beutaló (pl. az MN 2348 Szentes, 
MN 8 320 Szászhalombatta). Ez megnehezíti a tervszerű gazdálkodást, negatívan 
befolyásolja az MN üdültetési kapacitásának kihasználtságát, különösen az elő
és utószezonban. 

Az elhelyezési szolgálat gazdálkodásában jelentős előrelépést jelentettek az 
1974. évben bevezetett szervezeti változások, az Elhelyezési Igazgatóságok és az 
ÉKSZÜ-k megalakítása. A korszerűsített szervezeti viszonyok között az elhe
lyezési, fenntartási és szolgáltató kapacitás bővítése megnövelte a gazdálkodás 
lehetőségeit. Mérhetővé váltak az ingatlanok kezelésével összefüggő anyagi rá
fordítások. 

A HAVP alakulatok elhelyezési szervei alapvetően éltek a teljes körű pénz
gazdálkodás lehetőségeivel. Kapcsolataink az elhelyezési igazgatóságokkal meg
szilárdultak. A parancsnoki vezetés megértette felelősségét az elhelyezési fel
adatok megoldásában és így - bár a laktanya elhelyezési szolgálat vezetők fel
készültsége még sok helyen nem éri el a kívánt szintet - a feladatokat kisebb 
zökkenőkkel megoldották. Szervezetebbé vált a karbantartó részlegek tevékeny
sége és a karbantartás érdekében kifejtett erőfeszítések következtében eredmé
nyeket értek el az állagmegóvás terén is. 

Az alakulatok korábbi helyzetéhez viszonyítva, a HAVP központi pénz
eszköz és munkaerő biztosítása eredményeként jelentős fejlődés mutatkozik. 

A csapatépítkezések keretén belül 2 év alatt 41 elhelyezési, 22 kiképzési 
és 15 őrzés-védelmi jellegű, összesen 78 építésfcladatot teljesítettünk 18,2 millió 
Ft anyagfelhasználással. Ezek közül r 3 millió Ft-nak megfelelően az élet és 
munkakörülményeket közvetlenül javító feladatot, 2,15 millió Ft értékben pedig 
felújítást és karbahelyezést hajtottunk végre. 

Eredményeket értünk el a legénységi körletek, korszerű mosdók, fürdők 

kialakítása, egyes létesítmények központi fütésrendszerbe való bekapcsolása, a 
tárolótér bővítése, a kiképzési és őrzésvédelmi feltételek javítása terén. Sajnos 
az 1974. évi építményjegyzéket - néhány parancsnok erőtúlbecsülése miatt -
csupán n°/o-ban teljesítettük, melynek pénzügyi vetülete még kedvezőtlenebb 
(valamivel több mint 50°/o-os felhasználás), mely felesleges eszközlekötést je
lentett. 

* 
Mivel béke létszámkeretünknck több mint 8o°l(,-át, illetve a költségvetési 

tételeink 66°/o-át az új kiképzési rendszerű műszaki alakulatok képezik, néhány 

I2j 



szóval illik róluk is szólni. Megalakulásuk óta több mint 16 milliárd Ft terme
lési értéket hoztak létre. 

1974-ben összesen 16,6 millió munkaóra alatt 2,3 milliárd Ft termelési ér
ték mellett, mintegy 317 millió Ft bevételt értek el, mely azonban - a fenn
álló rendben - csupán 1 5 millió Ft költségvetési támogatás mellett fedezte a 
ráfordításokat. 

Amenyiben a munkaintenzítást optimális szintre lehetne emelni, úgy a be
vétel mintegy 30-40 millióval, a termelési érték pedig 500 millió Ft-al növe
kedne. Van tehát célkitűzési lehetőség, csak élni kell vele. 

* 
Az 1974. évi pénzügyi beszámoló jelentések, valamint ennek az évnek az 

elején végrehaj'tott költségvetési ellenőrzések tapasztalata szerint általában fej
lődés állapítható meg az önálló költségvetési gazdálkodás terén. Ez a fejlődés 
- mely nagymértékben hozzájárult az állomány politikai hangulatásak kedvező 
alakulásához is - megnyilvánul: 

Az előirányzatokkal kapcsolatos műveletek parancsban való megjelenteté
sében; 

- a célirányos, átgondolt - egyre inkább alakulat központú - beszerzé
sekben; 

- az év végi beszámolók színvonalának növekedésében, melyek többnyire 
helyesen értékelik a gazdálkodást és javaslatokat is tesznek a jövőre; 

- a tervezés minőségében és a tervfegyelemben; 
- az előirányzatok nyilvántartásában, az előirányzatok 90°/o-ig indokolt 

módosításának, átcsoportosításának, év végi elszámolásának a szakági hitelgazda 
és pénzügyi szolgálat közötti összhangjában. 

Az eredmények mellett azonban fel kell figyelni a hatékonyság érvénye
sülését gátló okokra, körülményekre is. 

Előfordul, hogy kellő közgazdasági szemlélet hiányában a parancsnokok 
vagy az illetékes ágazati felelős, a spontán helyzetekre alapozza a gazdálkodási 
tevékenységét, más parancsnokok viszont esetenként teljesen figyelmen kívül 
hagyják gazdasági szakembereik javaslatát az eszközök elosztásánál, illetve az 
általuk szükségesnek tartott hitel, vagy anyagátcsoportosításoknál. 

Nem szabad eltitkolni azt, hogy a szakállomány egy részénél még ma is 
hiányzik a kellő szintű gazdasági ismeret, gyakran nem tudnak a saját helyze
tükről, a követelményeknek megfelelő jelentést tenni, nem tudnak döntési al
ternatívákat, javaslatokat kialakítani, előterjeszteni. 

Az átcsoportosítási jogkörök gyakorlásához nagyon fontos, hogy minden 
alakulat vezető állománya jól értse az elöljáró által megszabott követelményeket, 
ismerje a biztosított pénzügyi és anyagi kereteket, az állománytáblákat, az egyéb 
alapadatokat, a normákat és a normatívákat, vagyis a gazdálkodás tervezésé
hez szükséges informáltsággal rendelkezzen. 

A helyi beszerzések körének jelentős bővítése és az ehhez kapcsolódó 
anyagi érdekeltség - a minél kedvezőbb áron történő beszerzés - nem egy 
esetben a nagy távolságokról történő gazdaságtalan és észszerűtlen szállításokhoz 
vezet, a saját eszközökkel történő szállítás „ingyenessége" miatt. Nem egy eset
ben előfordul luxusjellegű beszerzés. 
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Kétségtelen, hogy hat a gazdálkodás helyes megvalósítására az is, hogy 
a jelenleg érvényben levő gazdálkodási rendszer még negy egységes, egymás
tól eltérő szabályok érvényesülnek, egyes kötöttségek még megmaradtak, a gaz
dálkodás területe nagyon szerteágazó. 

A helyi beszerzések elaprózottsága, koordinálatlansága miatt sok a kis
kereskedelemből történő beszerzés, s ez negatívan hat a költségvetési előirány

zat felhasználására. 
A gazdasági ellenőrzések - elsősorban a belső ellenőrzések - nem elég 

hatékonyak, nem biztosítják kellően a szabálytalanságok időbeni feltárását, a 
visszaélések megelőzését, melyet az elmúlt 1-2 év alatt feltárt események bizo
nyítanak. 

A költségvetési előirányzatok felhasználásában helyenként továbbra sincs 
előrelátás. Alakulataink egy része a rendelkezésre bocsátott hiteleket az év első 
felében már felhasználja, tartalékkal nem rendelkezik, de ennek esetenként 
fordítottja is tapasztalható. 

Az eddig elért eredményeket nem kis mértékben rontja, hogy alakulataink 
egy része még mindig nem fordít kellő gondot a költségvetési gazdálkodás 
pénzügyi bonyolítására, a gazdálkodás eredményeiről adódó beszámoló jelen
tések realitására, az azonos témájú, de más szolgálat által adott jelentés·;k 
összhangjára. 

A költségvetési előirányzatok, hitelek felhasználása, illetve a2 egyes téte
lek közötti átcsoportosítások szabályszerűsége, a megtakarítások, a következő 
évre átnyúló pénzmaradványok kezelése, nyilvántartása és jelentése terén több 
esetben - enyhény szólva - pontatlanságok tapasztalhatók, melyek és hasonlóak 
a jövőben semmi körülmények között sem fordulhatnak elő. 

Sok problémát okoz a felülvizsgáló szervek számára (pénzügyi és hadtáp
szolgálat) a csapatépítkezési előirányzatok pénzügyi elszámolásának elemzése 
és a tényleges helyzet megállapítása. 

Jellemző erre az MN 3101 Hatvan alakulat példája. Az alakulat a pénz
ügyi beszámolót, illetve az elhelyezési szolgálat szakmai elszámolását egymástól 
függetlenül készítette el. Meg kell mondanom, hogy egyik jelentése sem teljes 
értékű, ugyanakkor tartalmilag egymásnak ellentmondanak. Súlyosbítja a hely
zetet az, hogy mindkét jelentést, illetve beszámolót a parancsnok észrevétel nél
kül aláírta. 

Az MN 5934 Aszód alakulat kiemelt tételre (03-012 „Elhelyezési csapat
építkezés") saját hatáskörben 90 eFt-ot csoportosított át. Ez jog és hatáskör 
túllépés. Felvetődik az a kérdés, hogy hogyan ismerik a vonatkozó jogszabá
lyokat, mikor és mennyi időt fordítanak ezek megértésére. 

Vannak olyan költségek, melyek havonta rendszeresen ismétlődnek. Ilyenek 
az energia és közműdíjak. Úgy gondolom, hogy senki sem vitathatja, hogy egy 
év az 12 hónapból és nem 1 3-ból áll. Nyilvánvaló tény, hogy a december havi 
fogyasztás a következő év januárjában kerül kiegyenlítésre, s mivel az előző 
évben ugyanez volt a helyzet, a tárgyévi megtakarítást nem lehet azzal magya
rázni", hogy a 13. hónap fogyasztásának költsége. tgy kívánta indokolni a nem 
előrelátó tervezésből, a tényleges fogyasztás és az igény nem kellő felmérésé
ből eredő „megtakarítást" pl. az MN 3101, az MN 4123, és az MN 8103 
alakulat is. 
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A ruházati szolgálat vonatkozásában is nem egy esetben helytelenül járnak 
el - kellő megfontoltság és az utasítások helytelen alkalmazása miatt - a hite
lek felhasználása terén. 

A legénységi ruházati tételről kiegészítik a mosatási költségeket, de a fd 
nem használt maradványt már nem vezetik vissza, bár az előírások szerint a 
fel nem használt részt vissza kell könyvelni. Ezért az átcsoportosítás után fel 
nem használt összeget takarékos gazdálkodásnak jelentik. 

lgy történt: az MN 2 348 Szentes, 
MN 3101 Hatvan, 
MN 5934 Aszód, 
MN 701 5 Budapest, 
MN 9680 Budapest, 
MN Heő. Pság, Budapest, 

összegű átcsoportosítása esetén. 

12 800,-
17 800,-
42 200,-
10 ooo,-

5 000,-
lj 700,- Ft-os 

Az „Irodaszerek, nyomdai anyagok és nyomtatványok beszerzése" költség
vetési jogcímen igen magas a felhasználási százalék. Igaz, hogy az érvényben 
levő rendelkezések nem szabnak felső határt e norma kiegészítésénél, de indo
kolt lenne megnézni, hogy helyes-e vagy szükséges-e az alábbi mértékű átcso
portosítás. Az M1'.'J 3rn1 alakulatnak; 247,82°/o-os, MN 4123 alakulatnak; 
160,6%-os, MN 4975 alakulatnak; 154,510/o, MN 5934 alakulatnak; 179,38'1/o, 
MN 8I03 alakulatnak; 232,270/o-os és MN 9680 alakulatnak; 211,00%-os volt 
a felhasználása, .az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

Az élelmezési szolgálat területén „Élelmezési felszerelések" költségveté:ii 
jogcímen a pénzigénylést nem követi a norma rendezése. Igy pl. MN 2348 
magasabbegységnél norma szerint felhasználható volt 8400,- Ft, ténylegesen 
azonban 317,-Ft-ot terveztek beszerzésre. A még jogosan tervezhető 8083 Ft 
különbözetet nem használták fel, illetve nem kérték annak jóváírását, .ez az 
összeg az alakulat számára el veszett. 

Az MN 3101 alakulat az „Élelmezési anyag és göngyöleg" költségvetfsi 
jogcímen pl. 1973. évben 590 ooo-el, 1974-ben pedig 736 ooo Ft-al többet hasz.
nált fel a tervezettnél. A pénzügyi beszámolóból nem állapítható meg, hogy a 
tervezettől eltérő felhasználásból mennyi a költségvetéshez, illetve a normához 
viszonyított túllépés. 

Szólni kell a vegyivédelmi csapathitelkeretek tervszerűtlen felhasználásásá
ról is. Az alakulatok vegyivédelmi szolgálatai - egy-két kivétellel - nem ké
szítenek tervet a csapathitelkeret felhasználásáról, hanem refldszertelenül vá
sárolnak. Ebből odódott, hogy az elmúlt évben néhány alakulatnál „megtaka
rítás", pl. MN 3101-nél a biztosított 27,00,- Ft-ból 19 000,- Ft; más alakulat
nál pedig idő előtti „felhasználás" jelentkezett. Mindkét eset sérti a tervszerű 
csapatgazdálkodást, megnehezíti az elszámoltatást, zavarja a csapathitel szübé
gességének elbírálását. 

A nem kellő figyelemmel történő törvényességet mutatja az is, hogy ala
kulataink egy része a bevételekkel nem kellő, vagy nem jó módon gazdálkodik. 
A kiadásoknál nem veszik figyelembe a bevételeket, azok felhasználását nem 
tervezik meg és ezeket az összegeket az alakulat gazdálkodásából egyszerűen 
kihagyják. 
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Ugyanakkor messzemenően elítélendő dolgok is állapíthatók meg egyes 
vonatkozásokban. Nem kívánok ezekkel részletesebben foglalkozni, de feltétle
nül szükségesnek tartom megemlíteni pl. az MN 9680 magasabbegység sport
százada szolgálat vezetőjének tevékenységét, mely egyrészt jogtalan, másrészt 
visszaélésekre ad lehetőséget. Ez a szolgálat vezető a ruházati hiányok pótlása 
címén pénzt szedett be a személyi állománytól, hogy ez mennyi - feltételezem -
hitelt érdemlően szinte meg sem állapítható, lehet, hogy jóhiszemű, de az is 
lehet - ezt nem állítom -, hogy vissza-élésre is ad lehetőséget és tápot. 

E néhány példán keresztül úgy gondolom, érzékeltetni tudtam azokat az 
eseteket, amelyeknek nemcsak a megszüntetése, hanem a megelőzése is létkér
dést jelent, mivel nagyban lerontja a HAV alakulatok össz-gazdálkodási tevé
kenységének értékét. 

III. 

A csapatgazdálkodás összegezett tapasztalatai fejlesztésének várható irányai, 
feladatok a hatékonyság fokozására, az állomány felkészítése érdekében 

Az önálló költségvetési gazdálkodás évről-évre meghatározott anyagi
pénzügyi keretek között valósul meg. Ezen keretek bővítésére lehetőségeink 
korlátozottak, a követelmények pedig - mint említettem - nőttek. Egyre inkább 
előtérbe került ezért a hatékonyság és a takarékosság fokozása módszereinek 
kutatása és alkalmazása. 

Az MSZMP XI. kongresszusának határozata szerint „Atfogó takarékos
ságra van szükség a népgazdaság minden területén. Az ésszerű takarékosság 
váljék közüggyé társadalmunkban". Kádár elvtárs viszont a kongresszusi vita
záró beszédében e témához azt is hozzáfűzte, idézem: ,,A takarékosságnak az 
a helyes módja, ha az elpocsékolandó, a feleslegesen hulladékba kerülő, a 
tönkremenő anyagot minél nagyobb mértékben hasznosítjuk". Az anyagtakaré
kosság semmi szín alatt se menjen a minőség rovására. Ez a megállapítás „ka
tonai nyelvre" fordítva azt jelenti, hogy a takarékosság nem mehet a katona 
és a technika ellátása, járandósága rovására. 

Az 1975 január havi MN vezetői értekezleten - de előzően kormány ... 
szinten is - megfogalmazták, hogy további sikereink egyik döntő tényezője az 
anyaggal, eszközökkel való takarékos, megfontolt gazdálkodás. Ezen a terüle
ten alakulatainknál százezreket, sőt talán milliókat is meg lehet takarítani, ter
mészetesen a HKSZ sértetlenségét, valamint a normális élet- és munkakörül
ményeket biztosítva. Melyek is lehetnének ma alakulatainknál a fokozottabb 
takarékosság területei: 

- mindenekelőtt tevékenységünk, a kiképzési feladatok, a harckészültségi 
feladatok, gyakorlatok még szervezettebb összehangolása, 

- az anyagi fegyelem megszilárdítása, a kimagasló eredményeket elérő 
személyek, illetve alegységek erkölcsi, esetleg anyagi elismerése, 

- az elfekvő készletek értékesítése, átcsoportosítása útján tárolóterek fel
szabadítása, 

- a különböző anyagok selcjtítésénck gondosabb előkészítése és ellenőrzése, 
ezzel megelőzve a még használható eszközök pazarlását. A javítások és selejtí-
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tések közötti gazdasági összhang megteremtésével megakadályozni azoknak :,z 
anyagoknak a javítását, melyek értéktelenebbek mint a javítás költsége, 

- az új kiképzési rendszerű alakulatoknál a munkaerő szervezettebb és ha
tékonyabb foglalkoztatásának érdekében a munkafolyamatok tökéletesítése és 
fejlesztése, s abban hozzáértő pk.-i tevékenység, 

- a csapatszervezésű kiképzési feladatoknál, különösen a gyakorlatok ter
vezésénél bátrabban kell élni a különböző lehetőségekkel, például a kiképzési 
követelmények veszélyeztetése nélkül csökkenthetönek látjuk a hadtáp alegysé
gek és intézetek telepítési távolságait, 

- minden törvényes eszközzel biztosítani kell az anyagok és technikai esz
közök rendeltetésszerű felhasználását, igénybevételét, 

- a szükségletek helyszínen történő, széles körű kielégítéséhez fel kell tárni 
a leggazdaságosabb beszerzési bázisokat, különös tekintettel a hosszabbtávú 
termelői szerződésekre és a nagykereskedelemből történő vásárlásokra, 

- a szállítási feladatoknál - ha lehetséges - előtérbe kell helyezni a kon
ténerben történő, valamint a „kapcsolt" fuvarozásokat, 

- az üzemanyag tárolási veszteségek csökkentése érdekében felül kell vizs
gálni a tárolás jelenlegi módját és ahol szükséges változtatni kell, 

- a szükségletek tervszerű, rendszeres és időre való biztosításával meg kdl 
akadályozni, hogy az üzemanyagot a gépkocsi tartályokból fűtés vagy karban
tartás céljából leeresszék, 

- a kisegítő gazdaságok eredményesebb munkája érdekében tovább kell 
fejleszteni a gazdaságon belüli szaporítást, csökkenteni kell az elhullásokat, a 
termékeket a leggazdaságosabban kell feldolgozni, 

- átfogó intézkedések szükségesek az alakulatok részéről a feladatoknak 
és az időjárásnak jobban megfelelő öltözködés helyi szabályozásához, 

- fokozni kell az alegységek által tisztítás céljából leadott fehérneműk, 
ágyneműk ellenőrzését, hogy a használatba nem került tiszta anyagot újból ne 
mossák ki, 

- a szilárd és folyékony tüzelőanyagok felhasználását folyamatosan ellen
őrizni, a fűtő és tüzeJőeszközök, berendezések hatásfokát növelni ke1J, 

- meg ke11 akadályozni a használható berendezési anyagok indokolatlan 
- a korszerűsítés ürügyén - kezdeményezett cseréjét, 

- jobb munkaszervezéssel biztosítani kell a munkagépek és szerszámok ki-
használtságának hatásfokát. 

* 
A lehetőségek a takarékos gazdálkodáshoz adottak, azok érvényesítése első

sorban Önökön múlik. Ha minden területen keressük azokat a lehetőségeket, 
amelyek biztosítják a lehető legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredmény el
érését, akkor a ránkbízott javakkal jól gazdálkodunk, emeljük a HKSZ és a 
kiképzés színvonalát, teljesítjük az ésszerű taakrékosság követelményeit. 

A gazdálkodás terén végzendő tevékenységünk egyik elsődleges feladatá
nak tekintjük a megfelelő szemlélet kialakítását, melynek lényege abban össze
gezhető, hogy az emberekről való gondoskodást nem lehet adminisztratív sza
bályok meghozatalára, anyagi-ellátási kérdésekre leegyszerűsíteni, vagy csak 
néhány szolgálat ügyévé tenni, hanem annak közüggyé kell válnia. Ebben min-
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denkinek megvan a saJat feladata, melynek során a központi erőfeszítéseket 
helyiekkel kiegészítve, feltárhatók azok az alakulatonként változó belső erőfor
rások, amelyek - miként a tapasztalatok mutatják - rendkívül szélesek, s lehe
tővé teszik, hogy bizonyos jellegű feladatok megoldására a hadsereg egészénél -
nagyjából egyidőben - sor kerüljön. 

A csapatgazdálkodásban általánosan érvényesítésre váró feladatokon túl, 
az eddigiektől sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a szolgálatiág-fönökök 
gazdálkodást irányító, szervező munkájára. A tapasztalatok szerint jelenleg még 
nincs kellő becsülete az ,,apró munkának", pedig csak a sok gazdálkodási rész
feladat jó megoldásával lehet eredményesebbé tenni az állomány ellátását. 

Jelenlegi helyzetünk azt tükrözi. hogy az erőfeszítések egy része megbukik 
a szolgálatiág-főnökök szintjén. Ha a szolgálat főnök a szükségletek felszámítá
sát, a tervező munkát, a beszerzések irányítását, a napi ellátás operatív szerve
zését stb. nem szakértelemmel végzi, vagy a tevékenységet nem tartja kézben, 
nem igyekszik hozzáértése és szakmaszeretete alapján a legjobbat nyújtani, a 
legelőremutatóbb célkitűzések is elbuknak. 

A szolgálat főnökök munkája a legközvetelenebbül befolyásolja az állomány, 
illetve a technika napi ellátási színvonala alakulását. Ebből következően a gaz
dálkodás hatékonysága, az anyagi fegyelem helyzet javítása érdekében végzett 
munkának, döntő területe a szakágazat tevékenysége, annak elérése, hogy a 
szolgálatiág-főnökök a jó gazda gondosságával végezzék munkájukat. 

Az egycsatornás gazdálkodási rendszer megköveteli a gazdasági informá
ciók áramlásának és felhasználásának egyszerűsítését is. Ezen a területen az MN
ben kísérleti jelleggel működő Számviteli és Adadtfeldolgozó Pontok nagy lehe
tőségeket rejtenek magukban. Várható, hogy ezen új gazdasági számviteli és 
számadási rendszer a Magyar Néphadseregben 1976-tól kiszélesül és néhány 
éven belül minden alakulatnál meghonosodik. Ez megköveteli minden szintű 
parancsnok, gazdálkodást vezető és végrehajtó szakember időbeni felkészítését. 

A katonai gazdaságirányítás szervezeti rendszerében a különböző szakága
zatok munkájának jobb összehangolása, az átcsoportosítási jogkörök céltudatos 
és hatékony gyakorlása érdekében indokoltnak látszik minden szinten ún. ,,Gaz
dasági Bizottság"-ot létrehozni, működtetni. A gazdasági bizottságok biztosít
hatnák az egység (magasabbegység, seregtest) anyagi-technikai, pénzügyi ellá
tása, gazdálkodása megfelelő bonyolításának feltételeit, a parancsnok döntései 
megalapozott gazdasági előkészítését, a gazdasági pénzügyi ellenőrzés összehan
golását, a csapatgazdálkodás komplex ellenőrzését, értékelését. 

A gazdasági bizottság elnöke a PK HTPH lehetne, a titkári teendőket a 
pénzügyi főnök végezné és tagként képviseltetné magát minden anyagi-technikai, 
pénzügyi eszközzel rendelkező és gazdálkodó szolgálati ág. 

Természetesen a döntések biztonsági előkészítése esetén is a végső szót a 
parancsnok mondja ki. 

Jelentésemből - úgy érzem - megállapítható, hogy a fejlődés terén már 
eddig is nagy lépést tettünk előre, azonban nincs megállás. Továbbra is javi
tanunk kell munkánkon, gazdasági tevékenységünkön, keresni kell a jobbat, a 
gazdaságosabbat. 

Mindezek alapján a gazdálkodás területére vonatkozó soron következő fel
adataink a következők szerint összegezhetők: 

- legfontosabb a gazdasági szemlélet további céltudatos befolyásolása, erő .. 
sítése, fejlesztése, 

131 



- növelni kell minden területen a szakismereteket, ennek érdekében ki kell 
munkálni a megfelelő lehetőségeket, 

- kutatni kell minden területen a hatékonyság és a takarékosság növelésé
nek módszereit és bátran kell azokat alkalmazni, 

- meg kell teremteni a Számviteli és Adatfeldolgozó Pontok rendszerbe
állításának feltételeit, 

- meg kell alakítani a Gazdasági Bizottságokat a gazdasági döntések meg
alapozott előkészítése érdekében, segítve a parancsnoki munkát, 

- minden területen növelni kell a gazdasági agitáció és propaganda céltu
datosságát, hatékonyságát, lehetőségeinek jobb kihasználását. 

Elvtársak! 
Önök előtt ismeretes, hogy a legfelsőbb párt- és állami vezetés - a tár

sadalmi méretű életszínvonal és szociálpolitika keretein belül - megkülönböz
tetett figyelmet fordit a fegyveres erők szolgálati-, munka- és életkörülményei 
folyamatos javítására. A XL kongresszus határozatában elfogadott Program
nyilatkozat néphadseregünk fejlesztése és fenntartása színvonalának további nö
velése előtt is megnyitja az utat. Ehhez kívánunk - a magunk szerény eszkö
zeivel - ezen a fórumon is hozzájárulni. 

132 




