
Zárszó 

K o v á e s Pá t vezérőrnagy 

A mai munkánk vegere érve, a kitűzött feladatnak eleget tettünk. Még 
csupán a zárszó van hátra, melynek keretei között össze kívánom foglalni gaz
dálkodási konferenciánk hasznosító tapasztalatait, s egyben meghatározni a leg
fontosabb teendőket is. 

A referátumokban, hozzászólásokban elhangzott információk - annak elle
nére, hogy az utóbbiak zöme nem volt eléggé okkereső - meggyőzően tükrözik, 
hogy az alakulatok harckészültsége, kiképzése, valamint a munka- és életkörül
mények hadtápbiztosításának helyzete érdekében végzett gazdálkodó munkán/;. 
jó irányban fejlődik. 

Meggyőződhettünk arról is, hogy a gazdálkodás fejlesztésére kiadott intéz
kedések alapján tervezett ellátási feltételekkel az alakulatok zöme egyre nagyobb 
hozzáértéssel tud élni és fokozódó hatékonysággal képes azt kihasználni. 

A jogkörök és felelősség decentralizálása következményeként a gazdálkodást 
közvetlenül irányító parancsnoki és szakmai vezetés mindinkább a tényleges 
gazda szemével kezeli és használja a gondjaira bízott hatalmas értékeket. Mind
ezek eredményeként a csapatgazdálkodás több éve tartó reformjával pái:huza
mosan javuló hatásfokkal tudtuk biztosítani a növekvő követelmények teljesí
tését. 

Úgy gondolom ezzel bebizonyosodott, hogy a gazdálkodási munka kor
szerűsítése és fejlesztése - a fő célkitűzéseknek megfelelően -, a szükségletek 
növekvő színvonalú kielégítését szolgálja. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a folyó év a jelenlegi ötéves tervidő
szak utolsó éve, ezért feladatunk a rendelkezésre bocsátott eszközök ésszerű fel
használása, annak meghatározása, hogy a maradványokat mire költsük, illetve 
mi legyen akkor, ha az elköltés nem megy ésszerűen? 

A másik probléma a gazdaságos takarékosság kérdése. Ezt egyfelől senki 
se tekintse ezévi feladatnak, valamiféle kampánynak, hanem úgy számoljunk, 
hogy a végrehajtáshoz . rendszeres munka szükséges. Másfelől nem mehet a ka
tona és a feladatok rovására. 

Ugyanakkor az emberi erővel is gazdálkodni kell, itt sem lehet önkényes
kedni és garázdálkodni. 

A mai tanácskozás még jobban ráirányította figyelmünket: 
- a tervezés, a beszerzések, a szállítás, tárolás és egyéb anyagi-technikai 

műveletek terén meglevő belső tartalékaink jobb kihasználásának lehetőségeire; 
- a gazdasági döntések szervezetebb előkészítésének szükségességére; 
- az anyagi-fegyelmi helyzet és az eredményes gazdálkodás elválaszthatat-

lan kapcsolatára; 
- az anyagi, technikai és pénzügyi szervek együttműködése javításának tar

talmi jelentőségére; 
- a gazdálkodást közvetlenül irányító állomány - pk.' és anyagi szervek -

felkészültségi színvonala emelésének fontosságára; 
- a vezető, irányító és ellenőrző munka tudatosságának és szervezettségének 

döntő jelentőségére. 

ljj 



A maga fontosságának megfelelő hangsúlyt kapott az a körülmény, hogy 
gazdálkodó munkánk minden részlete - sok esetben még a gazdaságosság is - a 
harckészültség követelményének van alárendelve.-

Ezen alapvető elvnek csak azok az anyagi, technikai és pénzügyi káderek 
tudnak maradéktalanul eleget tenni, akik valóban jártasak a harckészültség kér
déseiben, akik az adott alakulat harckészültségéért megfelelő felelősséget vál
lalnak. 

A harckészültség meghatá.rozó szerepe még jobban aláhúzza a gazdasági 
célkitűzések és feladatok kimunkálásának, a parancsnoki döntések szervezett elő
készítésének fontosságát, az egység gazdálkodási bizottságok munkájának jelen
tőségét. 

Egyet kell érteni azokkal az elvtársakkal is, akik fokozottan kiemelték a 
különböző szintű parancsnokok gazdálkodásban betöltött szerepe továbbszélesí
tésének szükségességét. 

Gazdálkodó munkánk minden szinten arra irányul, hogy a személyi állo
mány és a technika növekvő színvonalon kerüljön ellátásra. 

Ebből következik, hogy ha a feladatokat közvetlenül irányító állomány 
ellátó munkájának színvonalát emelni tudjuk, akkor közvetlenebbül leszünk ké
pesek befolyásolni az alakulatok gazdálkodási eredményeit, a munka- és élet
körülmények javítását. 

Elvtársak! 
Konfernciánk a célját elérte. 
Tapasztalataink kicserélése, helyzetünk elemzése alapján levont következte

téseink segítsék a szemlelet további egységesítését, a hatékony gazdálkodást biz
tosító feladataink pontosítását. 

További munkánkban feltétlen szükséges néhány területen az itt elhangzot
tak hasznosítása és felhasználása. 

Ennek érdekében a parancsnok htp. helyettesek: 
- a kiképzési összevonásaikon a konferncia tapasztalatainak felhasználásá

val, konkrét helyzetük alapján elemezzék gazdálkodásuk módját, és - a vezetési 
szintnek megfelelő differenciáltsággal - határozzák meg a tisztek és tiszthelyet
tesek feladatair; 

- a gazdálkodó munkájuk középpontjában mindenkor a HKSZ és kiképzés 
htp. biztosítását, valamint a munka- és életkörülmények színvonalának folya
matos javítását állítsák; 

- alapvetően javítsák meg a htp. állomány irányítását, az eddiginél tegyék 
sokkal tervszerűbbé a gazdálkodási tevékenységet; 

- tegyék szervezettebbé, célirányosabbá a hitelekkel való gazdálkodást; 
- kutatní kell minden területen a hatékonyság és a takarékosság növelésé-

nek módszereit és bátran alkalmazni kell azokat; 
- minden területen növelni kell a gazdasági agitációt és propaganda céltu

datosságát, hatékonyságát, lehetőségeinek jobb kihasználását. 
Alakítsák ki a pk. gazdasági döntéseit előkészítő és biztosító tevékenység 

rendjét' és ·módszereit. Ennek érdekében meg kell alakítani a Gazdasági Bizott
ságokat. 

Befejezésül megköszönöm részvételüket és aktivitásukat, mellyel elősegítet
ték tanácskozásunk sikerét, a további munkát. 

Kérem, hogy az elkövetkező időszak feladataiban hasznosítsák az elhang
zottakat és bemutatottakat. 
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