
Korreferátum 

T ó t h J s t v á n alezredes 

A csapatgazdálkodásban hozott intézkedések növelték a csapatok gazdálko
dási lehetőségét, nagyobb önállóságot biztosítottak, de egyben növelték a fele
lősséget is. A csapatokra rákényszerítették a tervszerűséget, a körültekintőbb és 
megfontoltabb anyagi és pü-i eszközök elosztását. Megkövetelték a kellő előre
látást, a gondosabban előkészített elemzést, az összehangoltabb tevékenységet, 
amely a szolg. ág érdekű gazdálkodás és szigorú norma felhasználást feloldva, 
a csapat érdekű gazdálkodást helyezték előtérbe. 

Biztosították a helyi gondok egyrészének saját erőforrásból beszerzés útján 
való megoldását, a helyi lehetőségek jobb kihasználását, de igen fontos tényként 
a kezdeményezés, az érdekeltté tétel széles körű lehetőségét. 

Az előbb említettek igen nagy felelősséget rónak az egyszemélyi pk.-ra, 
akinek feladata, hogy első számú irányítója legyen a csapatgazdálkodásnak, hi
szen az ő kezében van az anyagi eszköz, őreá hárul a döntés joga és felelőssége 
is. Neki kell látnia legjobban, hova kell biztosítani az anyagi eszközöket, ahol 
a HKSZ, M, kik., karbantartás, a szem. áll. élet- és létkörülményei a gazda
ságosság szem előtt tartása melletti színvonal emelés, illetve az igények kielé
gítése biztosítható. Illetőleg olyan lehetőséget tud kihasználni, amely az alakulat 
érdekét figyelembe véve gazdaságos. 

Erre azonban egyedül nem képes, ehhez kell, hogy megfelelő segítőtársak 
legyenek, akik a lehetőség felkutatását, a gazdasági számvetéseket, a szükséges
ség fokát megállapítják és körültekintő javaslatot tesznek, akik képesek a fel
használás megítélésénél a kellő mérlegelést objektíve elvégezni. 

A felsorolt feladatoknak csak akkor képesek a pk. és segítői is megfelelni, 
ha a gazdálkodás terén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, ha erőfeszítéseiket 
egyirányban tudják koncentrálni, gazdasági céltudatosságot és következetessé
get valósítanak meg. Az előrelátást kellően biztosítják és kizárttá teszik a spon
taneitást. 

Ha a költségvetési tervezést kellő összhangba hozzák, a pénzmaradványok 
és bevételek felhasználásával. Mindemellett messzemenően figyelembe veszik 
saját lehetőségeiket. 

Vezérőrnagy elvtárs jelentem, hogy magasabbegységünk vezető állománya, 
a szolgálati ágak vezetői, az alárendelt pk.-ok „alapvetően" a reájuk vonatkozó 
mértékben ismerik a csapatgazdálkodás új rendjét, előírásait és rendeleteit. 

Ezen alapismereteknek megfelelően - ha esetenként hiányosan is - igye
keztünk a csapatgazdálkodás területein megfelelő alapokat, és gyakorlati tevé
kenységet megvalósítani. 

A gazdálkodók megfelelő számvetésekkel, helyes célkitűzéseket tartalmazó 
tervekkel rendelkeznek. Ezek a tervek a normáknak, a mutatóknak, a felhasz
nálásnak a figyelembevételével készültek. 

Gazdálkodási tevékenységünk központjában az elmúlt I,j év alatt az em
berekről való gondoskodás, a munka-, a kiképzési és az életkörülmények javí
tása iránti tevékenységünk volt a legfőbb célunk, valamint a HKSZ-i feladatunk 
ag.-i, technikai biztosítása. 

146 



Megítélésem szerint e területeken léptünk előre, de még általános és ki
emelkedő eredménnyel nem rendelkezünk. Munkánk esetenként gondokkal 
terhes. 

Elsősorban javítottuk a sorállomány elhelyezési és más kommunális szol
gáltatását, főleg. Ópusztaszeren. Javult a személyi állomány ruházati ellátottsága, 
a gyakoribb felfernemű váltás és fürdetés biztosítása. 

A HAVPK HTPH elvtárs követelményének megfelelően a gyakorló ruhá
zat feketére festését, utánszínezését is biztosítottuk. 

A személyi állomány élm. ellátásában az elmúlt 1,, évben fejlődés van. 
Élelmezési gazdálkodók nagy gondot fordítanak a katonák ízlésbeli igényeinek 
kielégítésére, a modern táplálkozás biztosítására, (állati eredetű fehérjék stb.). 
Élm. gazdálkodásunkat nagyban elősegítette a viszonylag jónak mondható kise
gítő gazdaságunk, mely az elmúlt évben fejenként és naponta 1,70 Ft-ot hozott 
az élm. gazdálkodás javára. Ezt az eredményt szeretnénk továbbra is tartani, 
mert hatékonysága a szemé_lyi állomány élm. ellátásában jut kedvezően kife
jezésre. 

Vezérőrnagy elvtárs jelentem, az elmúlt 1,5 év alatti gazdálkodás eredmé
nyeiről látványos dolgokról, eredményekről nem tudok jelentést tenni. A szerény 
eredmények ellenére azonban jelentem, a tervező tevékenységünk fejlődött. A 
tapasztalatok alapján jó irányban fejlődik az előrelátás, a céltudatosság és a 
helyes gazdálkodási szemlélet. Gazdálkodók tudják, mi a reális szükséglet, mi 
az, ami rendeltetésszerű használat mellett el fog fogyni, és mivel számolhatunk 
mint elhasználttal. Összességében a normákat, a mutatókat az elmúlt 1,5 év 
alatt sikerült a reális valósághoz közelebb hozni, a helyesebb arányokat ki„ 
alakítani. 

Takarékos gazdálkodási tevékenységünkkel kapcsolatosan jelentem, hogy a 
helyi-területi kedvező gazdasági lehetőségeket igyekeztünk eddig is jól kihasz
nálni. Így pl.: a téli burgonya, alma, a nyári gyümölcsök, élőhal biztosítására 
számunkra kedvező gazdasági feltételek mellett szerződéseink vannak a helyi 
termelőszövetkezetekkel, és olcsó áron jó árut vásárolunk. (Pl.: élőhalat 1. osz
tályú tükörponty 17.)0 Ft/kg, míg a hal piaci ára egyébként 20,- Ft/kg). 

Gazdálkodási tevékenységünkben alapvető feladatunk és célunk volt és to
vábbra is marad a csapatbeszerzések nagykereskedelmi V.-októl történő bizto
sítása. A kis- és nagykereskedelmi árrés közötti 8-10°/a-os különbség csapatgaz
dálkodásunk eredményességében jut kifejezésre, de ma még nem minden szolg. 
ágnál valósul meg. 

Jelentem, a téli tüzelő olaj szükséglet 100 ooo kg, ehhez a mennyiséghez 
megfelelő tároló edényzettel nem rendelkeztünk. 

Múlt év folyamán 52 800,- Ft-ot biztosítottam pk.-i maradvány hitelből. 
Ezen vásároltunk z db vasúti olajtartályt és még szept. 1. előtti áremelkedés 
előtt kedvezményes nagykereskedelmi áron beszereztük a téli fűtőolaj szükség
letet. Ez a komplex gazdálkodási tevékenység a magasabbegységnek összesen 
104 000,- Ft megtakarítást eredményezett. Itt jelentenem kell, hogy a téli tüzelő 
olaj szükségletünket már a hó folyamán újra biztosítottuk és ehhez a szezonális 
20°/o-os nagykereskedelmi kedvezményt ismét megkaptuk, amellyel ez alkalommal 
is mintegy 70 000,- Ft megtakarítást étünk el. Ehhez még hozzátartozik az is, 
hogy az AFOR központ Szajol-i Igazgatósága a teljes szállítási költségeket is 
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magára vállalja, ami legalább további 20-25 ooo Ft-os megtakarítást jelent pa
rancsnokságom számára. 

Parancsnoki pénzmaradványból szaktantermek kialakítására, ag.-i, technikai 
színvonal emelésére, valamint a HKSZ tevékenység ellátásának és biztosításá
nak korszerűsítésére biztosítottam összesen 122 100,- Ft-ot. A HKSZ és M 
tevékenység technikai biztosítását, gyorsítását tervezem elősegítedi. az „M" szer
számzat fóliába csomagolásával fólia hegesztő gépet vásároltunk 10 800,- Ft-ért, 
amellyel lehetővé tesszük az „M" szerszámzat egység csomagban való gyors 
kiadását, ezzel meggyorsítjuk az „M" végrehajtását, az alegység megalakítását. 
Ez a gép alkalmas a fóliázott „M" fegyverzet visszavasalására is. Továbbá a 
személyi állomány kulturális életszükségleteit tervezem megjavítani (KISZ-klu
bokat). 

Ugyancsak a szolgálat ellátás javítása, HKSZ biztosítása érdekében felújí
tottuk a HÜTI szobát 39 000,- Ft ráfordítással. 

Vezérőrnagy elvtárs jelentem, a 068. számú parancsban foglaltak alapján, 
ha szerény keretek között is, de éltem a szükségletnek, a jogos igényeknek meg
felelő hitelátcsoportosítási jogkörömmel. Pl. a személyi állomány heti kétszeri 
tisztaruhával való ellátását csak úgy tudtam biztosítani, hogy 7 5 ooo Ft-ot át
csoportosítottam a ruházati hitelről a mosatási, vegytisztítási jogcímre. Ezenkívül 
még más gazdálkodáss jellegű jogos hitelátcsoportosításokat is eszközöltem, pl. 
a technikai hiteleknél, vagy techn.-i eszközöket csoportosítottam át, pl. fameg
munkáló gépet a technikai szolg.-hoz. 

Ag.-ok megóvása érdekében a személyi állomány irányában fejtettek ki 
nevelő munkát a párt-pol. és ifjúsági szervezetek. Ennek eredményeképpen ja
vult a veszendőbe ment anyag mennyisége. Kevesebb a korábbiaknál a káresetek 
száma, kíméletesebb az anyag felhasználás. 

A kisebb javításokat idejében elvégezzük, ezáltal megakadályozzuk a foko
zottabb anyagi, gazdasági romlást, a költségesebb, nagyobb munkaráfordítást 
igénylő javítást. 

Összegezve jelentem, hogy magasabbegységünk csapatgazdálkodásában meg
ítélésem szerint egy egységes irányzat van kialakulóban. Fejlődik tervező, ag. 
beszerző, felhasználási tevékenységünk, javult az anyagi fegyelem, a vasúti és 
közúti szállítási igénybevétel, eredmények vannak a számvitel, az ag. nyilván
tartások és az elszámolási rend területén. 

Mint jelentettem, kialakulóban van a helyes gazdasági szemlélet, elsősorban 
a ht. állomány körében, fejlődés van legfontosabbnak teki,ntett tevékenységünk 
területén a személyi állomány mindenoldalú ellátásának, a munka-, kiképzési és 
életkörülmények javítása területén. Sokat léptünk előre a takarékos gazdálkodás, 
életkörülmények javítása területén, a takarékos gazdálkodási kérdésekben. Fő 
feladatnak tartjuk az elért eredményeink megszilárdítását. Javítani a gazdaságí 
szemléletet, a koordinált és céltudatos tevékenységet. 

Vezérőrnagy elvtárs! Szerény eredményeink mellett vannak azonban bizonyos 
nehezítő körülmények is, amelyek további előrehaladásunkban bizonyos fokig 
fékezőleg hatnak. Ilyenek pl.: 

- Amikor I és 2 éves gazdálkodási terveinket készítjük, igen hiányosan 
állnak rendelkezésünkre a szükséges adatok. Az előrelátó gondos tervezést nehe
zíti az is, hogy a költségvetés jóváhagyása későn történik meg. Gátolja a szer
ződések időbeni megkötését, anyagi eszközök lekötését. 




