
Korreferátum 

Nagy Lajos alezredes 

A jelentésemben a sa1at magasabbegységünk, valamint az alárendelt egy
ségeink gazdálkodásáról, illetve hadtáp anyagellátásáról szeretnék beszélni. A 
dandár parancsnokság, valamint az alárendelt egységek, a katonák által a válla
latoknál megkeresett összegből, az ebből adódó bevételből gazdálkodnak. Sajá
tossága, hogy minden anyagi eszközért, amely a gyakorlati szakkiképzés anyagi 
biztosítását szolgálja és a katonák élet- és munkakörülményei,nek biztosításához 
és fokozott javításához szükséges térítést fizet abból, ami a katonák kereseté
ből a különböző juttatások kifizetése után megmarad. Ebből vásárol minden
nemű anyagot, abból a különböző jogcímekre biztosított pénzkeretből, amit az 
illetékes elöljáró szervek kellő szakmai ellenőrzés, illetve elbínilás után jóvá
hagynak. 

Ebből biztosítja az összes ha tápanyagokat, nevezetesen: 
- az élelmezési anyagokat; 

a katonák ruházatát és felszerelését; 
az adminisztrációs irodaszert; 

- az összes irodagépeket, valamint ezek karbantartását, javítását; 
- a katonák ruházatának mosatását, javítását; 
- az összes gépkocsi és mű. munkagép hajtóanyagokat, kenőanyagokat, va-

lamint ezek időszakos átállásához szükséges anyagokat. 

A dandár és alárendelt egységei nem rendelkeznek elhelyezési szolgálattal 
és berendezési anyagokkal, de a tárcaközi megállapodásban meghatározott helyi
ségekért fizeti a kikötött összeget. A dandár-parancsnokság viszont ennél jóval 
magasabb bérleményt fizet az általa használt épületért, valamint a villany-, víz
és gázhasználatért. 

Bár nem szorosan vett hadtápanyag, de megemlítem, hogy nekünk kell 
megvásárolni azokat a gépkocsikat is, amelyeket a katonai feladataink végre
hajtása során használunk. 

Talán idetartozik még az is, és gondolom, hogy több elvtárs előtt ismeret
len, hogy használati díjat fizetünk a fegyverzetért, az állandó érték jO/o·a kb. 
600 ooo Ft évenként. 

Meg kell vásárolni 

a lőszert, 
- alkatrészeket, 
- és fizetni kell a javításokért is. 

A fentieken kívül még több anyagfajtával rendelkezünk, bár ezek nem 
hadtápanyagok, de a teljesség kedvéért is említésre méltók és a feladatok vég
rehajtásához nélkülözhetetlenek. Ezek: a kiképzési és sportanyagok, a vegyivé
delmi anyagok és felszerelések, valamint a műszaki anyagok. 

Mindebből látható, hogy a pénzgazdálkodás nálunk teljes. 

Ez a gazdálkodási forma jónak mandható, bevált, igen nagy lehetőséget 
biztosít arra, hogy a különböző átcsoportosítások végrehajtásával biztosítsunk 
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fedezetet olyan jogcímekre, ahol a különböző. okok, vagy előre nem látható 
feladatok miatt a biztosított költségkeret kevésnek bizonyult. 

Ennek végrehajtása határozottan komoly felelősséget ró valamennyi szolgá
lati ágra és elengedhetetlen a különböző szolgálati ágak szoros együttműködése, 
a parancsnok követelményeinek maradéktalan teljesítése, a katonák élet- és 
munkakörülményeinek javítása, a biztosított anyagkészletek rendeltetésszerű ta
lcarékos felhasználása, valamint az . ellenőrzések hatékony és rendszeres végre
hajtása érdekében. 

Elengedhetetlenül szükséges a párt és politikai apparátus megértése és se
gítsége is. Nagyon fontos feladat a katonák nevelése és tudatának formálása 
olyan irányban, hogy a rábízott anyagokat megóvja és megőrizze. Nem elég az, 
hogy követeljünk. A követelmények szerinti anyagi biztosítás csak az egyik 
feladat. A másik nagyon fontos tennivaló az anyagmegóvás és megőrzés. 

Azt tudnám jelenteni, hogy a gazdálkodásunk helyességét mutatja az is, 
hogy „rendelkezünk a HKSZ-be helyezés (,,M") hadtápbiztosításához szükséges 
anyagkészletekkel a hadinormáknak megfelelően. Ezek kifizetését végrehajtottuk. 

1vlindezek után a hadtáp szolgálati ágak gazdálkodással kapcsolatos tevé
kenységéről és az ellátás, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatairól 
szeretnék beszélni. 

A katonák jó ellátása a jó gazdlákodás eredményeként jelentkezik. Azonban 
ez nálunk nemcsak gazdasági, illetve gazdálkodási tényező, hanem erkölcsi, poli
tikai hangulati, fegyelmi tényező is. 

A gyakorlati szakkiképzés során végzett nehéz munka a széttagoltság, sok 
esetben a polgári lakosság szeme előtt való ténykedés parancsolóan határozza 
meg az ellátás jó és feszes megszervezését, illetve biztosítását. 

1. Az élelmezési szolgálat gazdálkodása 

Az élelmezési szolgálat munkájára, feladataira gazdálkodására jellemző, 
hogy 1; helyen folytatunk önálló élelmezési gazdálkodást, elszámolást. 

Ebből is látható, hogy az élelmezési gazdálkodás mindenkor a gyakorlati 
szakkiképzés végrehajtásához szükséges szétbontakozás (diszlokáció)-nak meg
felelően van megszervezve. Az általam eddig tapasztaltakon kívül eltérő sajá
tosság, hogy az élelemellátás ha szükséges, kikülönített századokig lemenően 
van biztosítva, teljes önállósággal, minden utaltság nélkül élm. ellátó rajpa
rancsnok irányításával. Sok esetben, kellő szakkiképzéssel rendelkező tiszthelyet
tes nem áll rendelkezésre és a feladatot sorkatonákkal kell megoldani. 

Itt van, illetve lenne jelentősége annak, hogy a hadtápfőnök, élelmezési 
szolgálat főnök kellően felkészítsék az élelmezéssel foglalkoz.ó tts-i, illetve tts-i 
vagy más beosztásban levő sorállományt a feladat maradéktalan ellátására. A 
jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy jórészt ez megtörtént, de még mindig van 
jónéhány hely, ahol problémák több esetben előfordulnak. 

Az új gazdaságirányítási rendszer élelmezési ellátásra eléggé érvényesíthető 
elvét, mint pl. a piackutatást, az olcsóbb és jobb beszerzési források felkuta
tását a helyi lehetőségek felhasználását, a kisegítő gazdaságok működtetését, 
ezek hozamának növelését feltétlenül érvényesíteni kell gazdálkodásunkban. Ez 
egyre jobban érvényesül, de sok helyen van még hiányosság. 

Egyes helyeken még előfordul, hogy az élelem elkészítését, változatosságát 
biztosító szakácsállományt nem választják ki kellő gonddal, holott ez elenged „ 
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hetetlenül szükséges a minőség javításához, és a gyakorlati szakkiképzés helyére 
történő megfelelő minőség és mennyiségben való kiszállításához. 

Nálunk az élelmezés megszervezése és biztosítása nem egyszerű feladat. A 
jó, vagy rossz megszervezés akár negatív, akár pozitív irányban befolyásolja a 
katonák hangulatát és munkateljesítményét. 

Akárhogy is nézzük, illetve látjuk az élm. ellátás nehéz oldalait, pozitív 
vonása az, hogy lehetőség van az egyre jobb minőségű élelem biztosítására, de 
arra is, hogy az élrn. ellátó rajparancsnokok felkészüljenek háborús alkalmazás 
esetére a szd. -ok önálló elemzésére. 

2. A ruházati szolgálat gazdálkodó tevékenysége 

Az utóbbi években minőségi változás van a ruházati ellátásban. Ma már a 
katonáink az MN más csapatainál szolgáló katonákkal azonos ruházat és felsze
reléssel vannak ellátva. A kimenő ruházat biztosításával a ruh. gazdálkodásban 
egy kis prrbléma keletkezett, ugyanis hosszabb időn keresztül kellett törleszteni 
a kimenő ruhák árát. 

1974. évre ezek árának törlesztését befejeztük, így 1975. évben mintegy 
2 ooo ooo Ft-tal tudunk többet fordítani ruházat és felszerelés beszerzésére. 

Nagy gondot kell fordítanunk a jövőben a kellő minőségű és megfelelő 
mennyiségű cserekészletekre, ugyanis sok olyan probléma adódhat, hogy az esős 
időben kintlevő katonák ruházatát le kell cserélni, mert megfelelő szárító helyi
ségek sajnos nem állnak rendelkezésre. 

Elég sok probléma van a katonák szabályszerű és kulturált öltözködésével 
is, bár ezzel kapcsolatban mindent megteszünk, hogy megszűnjenek a rendelle
nességek. 

Az irodagép ellátás jónak mondható. Ma már mind több helyen található 
elektromos írógép és számológép, amely nagyban hozzájárul a munkakörül
mények javításához. Problémánk, hogy a meghibásodott gépek vállalati úton 
történő javításához igen nagy az átfutási idő. Ha az irodagép javításhoz alkat
részt is kaphatnánk, természetes térítés ellenében mindezt saját erőből jórészt 
meg tudnánk oldani. 

Mindezt összegezve úgy látjuk, hogy a ruházat gazdálkodásban fennálló 
hiányosságokat képesek vagyunk felszámolni, a gazdálkodást javítani és a helyes 
gazdálkodási szemlélet, kialakításával, valamint az egésgesség, követelménytá~ 
masztás növelésével az ag.-i öltözködési fegyelmet megteremteni. 

Nagy gondot kell fordítanunk a jövőben a kellő minőségű és megfelelő 
mennyiségű cserekészletre, ugyanis sok olyan probléma adódhat, hogy az esős 
időben kintlevő katonák ruházatát le kell cserélni, mert megfelelő szárítóhelyek 
sajnos nem állnak rendelkezésre. 

J. Az üzemanyag gazdálkodás 

Az üzemanyagellátás a szükséges jegyek biztosítása jónak mondható. Prob
léma volt, mondhatnám elég komoly az anyagi fegyelem terén. Igen sok anyag
hiány volt az 1974. évben. Sajnos közel 30 000,- Ft-ot kellett fizettetni leltár
hiány valamint az ellenőrzések elmulasztása miatt. Ma már ezek a hiányosságok 
nem állnak fenn, és az utóbbi időben javulás tapasztalható a szolgálatnál. 
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4. Eü. szolgálat, eü. anyaggazdálkodás 

Nálunk ez is sajátos, mert az eü. illetve betegellátást szerződtetett polgári 
orvosok látják el, munkaidő utáni rendeléssel. 

Probléma: 

- sok a kórházba, illet'.'e rendelő intézetbe utalás; 

- a zászlóaljnál rendszeresítve I eü. tts. nem képes egyedül az egészségügyi 
ellenőrzésre; 

- a századoknál eü. katona rendszeresítve nincs. Ez nagy probléma a ki
különített századoknál, ugyanis a gyengélkedőn levő fekvő, vagy más helyek eü. 
felügyelete nincs megoldva. 

A bt. állomány üdültetése 

- részben a saját hétvégi üdülőinkben oldjuk meg; 

- problémánk, hogy a központilag biztosított üdültetési keretben kevés a 
többgyermekesek részére biztosított beutaló. Jórésze gyermek nélküli, házaspárok 
részére adható ki. Ez viszont nálunk egyre kevesebb. 

Összegezve: 

A hadtápanyaggal való gazdálkodásunk pozitív és negatív vonásait ismerve 
látjuk a tennivalókat is. 

A fennálló hiányosságokat megszüntenti csak úgy lehet: 

- kialakítjuk az ügyüttműködést a többi szolgálati ágakkal, elsősorban a 
pénzügyi szolgálattal ; 

- növeljük az ellenőrzések hatékonyságát; 

- körültekintően tervezünk, és a tervek szerint hajtjuk végre a feladatainkat. 
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