
Az MN elhelyezési szolgálat új szervezetének 
működési rendjének kialakítása, bevezetése 

H e r t e r G y ö r g y ezredes 

A kiadott állami intézkedések megteremtették annak előfeltételét, 
hogy folytassuk szolgálatunk korszerűsítését. 

Az új rendszerre való áttérés folyamatosságának és - lehetőségek
hez képest - zavarmentességének biztosítása érdekében, alaposan át
gondolt és minden várható - ma már belátható - eseményre kiter
jedő intézkedések kiadása, és működési rendet szabályozó okmányok ki
dolgozása szükséges. 

Az okmé1,nyok egy részének már elkészültek a tervezetei, ezek vég
leges szövegezésére és a továbbiak kidolgozására most már a személy
ügyi döntések alapján minden előfeltétel biztosított. 

Az új szervezeti elemek kialakítását, működési rendjük megszerve
zését eredményező munkacsoportok, szervek munkájának térben és idő
ben történő összehangolására az MNHF HM h. (XII. 12.) .,Intézkedési 
terv''-et hagyott jóvá, az MN elhelyezési és beruházási szolgálat főnök 
intézkedésében „Feladatterv"-et adott ki, melyek átfogják az egész szol
gálat további korszerűsítésére vonatkozó fő szervezési, kidolgozó tevé
kenységeket; megjelölik az alapvető logikai kapcsolatokat; meghatároz
zák a fő feladatok elvégzéséért felelős szerveket, a végrehajtás határ
időit. 

Az MN elhelyezési szolgálat korszerűsítésének most következő sza
kasza alapvetően két ütemben realizálódik. Az első ütemet 1974. évben, 
a másodikat 1975. évtől kezdődően kell megvalósítani. 

Jelen referátum az első ütem, 1974 legfontosabb feladatait ismerteti. 

Ezek a következők : 
- alapvető szervezési utasítások, intézkedések kidolgozása, jóváha

gyása, kiadása. {Melléklet: 1. sorszámú főtevékenység.) 
- Személyi kérdések rendezése, szervezeti elemek személyi biztosí

tása. (Melléklet: 3. sorszámú főtevékenység). 
- Hadrendi elemek, költségvetési üzemek működési, gazdálkodási 

rendjének kialakítása, legfontosabb szabályozások kidolgozása, jóváha
gyása, kiadása. (Melléklet: 6. sorszámú főtevékenység.) 
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- 1974. és 1975. évi költségvetési előirányzatok biztosítása. (Mellék
let: 5. sorszámú főtevékenység). 

- Kísérleti üzemi (laktanyai) kirendeltségek létrehozása, működte
tése, . tapasztalatok értékelése, következtetések levonása. {Melléklet: 8. 
sorszámú főtevékenység). 

- Hadrendi és költségvetési üzemi szervezetek létrehozása, a mű
ködési feltételek biztosítása: egyes meglevő szervezeti elemek felszámo
lása. (Melléklet: 7. sorszámú főtevékenység). 

- Az MN Építési és Szolgáltatási Főigazgatóság, valamint a közvet
len alárendeltségében működő elhelyezési igazgatóságok HKSZ és „M'' 
készségének biztosítása. (Melléklet: 2. sorszámú főtevékenység). 

- Az új hadrendi elemek, költségvetési üzemek párt-politikai tevé
kenységének megtervezése; az új pártalapszervezetek, tömegszervezeti 
elemek kialakítása. (Melléklet: 4. sorszámú főtevékenység). 

1. Alapvető szervezési utasítások, intézkedések 

Az elhelyezési szolgálat és beruházási tevékenység további javítása, 
az elhelyezési szolgáltató kapacitás anyagi lehetőségekkel összehangolt, 
fokozatos növelése érdekében a honvédelmi miniszteri „Irányelvek"-nek 
megfelelően (folyamatábra „O"-val jelölt kezdődő eseményt) - figyelembe 
véve a HM-PM 035 1973. számú (XII. 29.) együttes utasításban a költ
ségvetési üzemek létrehozásával kapcsolatos feladatokat is az elhelyezési 
szolgálatnál ~ az átszervezés első ütemének végrehajtását az ismertetett 
szabályozások, rendeletek, intézkedések határozzák meg. 

~ Elkészültek a hadrendi elemek ideiglenes szervi határozványai, 
költségvetési üzemek szervezeti és működési utasításainak tervezetei 
rendelkezésre állnak, melyet az illetékes szervezeti egységek részére az
zal a feltétellel adunk ki, hogy 1974. év végéig minden szervezeti egység 
kidolgozza a saját végleges szervi, működési utasítását és jóváhagyásra 
az elöljáróhoz felterjeszti. Elkészült továbbá az elhelyezési szolgálat új 
hadrendi elemeinek és kv.-i üzemeinek irányelv szintű munkarendje. 
Ezeket minden szerv és kv.-i üzem igazgatója sajátos körülményei alap
ján adja ki a megalakulást követően, április 30-ig. 

2. Az MN elhel.yezési szolgálat új elenieinek személyi biztosítása 

Az előkészítés időszakában is hangsúlyoztuk, hogy az új, korszerűbb 
szervezetre történő áttérés több jó felkészültségű szakember bevonását 
igényli. A korszerűsített szolgálat „gerinchadát" a korábbi szervezetben 
is eredményesen dolgozó állománynak kell képezni, úgy a hadrendben 
maradó, mint költségvetési üzemi rendszerre áttérő szervezeti elemek
nél. Néhány helyen adódhatnak ugyan nehézségek, mivel az átszervezés 
- az egyéni érdekek, a helyi kötöttségek miatt - nem mindenkit éririt 
előnyösen, ezért ezen helyeken különösen körültekintéssel és valameny
nyi szempont mérlegelésével kell a vezetőknek a szil. munkát végezni. 
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A személyi feltöltés alapvető szempontja: csak minden tekintetben 
megfelelő káderállománnyal kerüljön a szolgálat kiegészítésre. 

A személyi állomány feltöltésére vonatkozó lehetőségek jelenleg job
bak, mint valamikor: a kedvező átlagbér, a különféle pótlékok, prémiu
mok, juttatások és a kinevezési lehetőségek miatt. 

A személyi állomány feltöltésének igénye nagyobb mint az engedé
lyezett létszámbővítés (400 fő); mivel jelenleg igen sok a feltöltetlen 
hely. Gyakori jelenség az elhelyezési szolgálat terhére másutt foglalkoz
tatott létszám (pl. üzemanyag-nyilvántartó, gépíró stb.). 

3. A főigazgatóság, igazgatóságok, költségvetési üzemek 

működési, gazdálkodási rendjének kialakítása 

Az elhelyezési szolgálat új elemeinek működési rendjét alapvetően a 
már kidolgozott ideiglenes szervi határozvány, illetve szervezeti és mű
ködési utasítások határozzák meg. 

Ezek az okmányok hivatottak szabályozni minden tevékenységet, 
melyeket behatárolnak egyrészt a szervezési intézkedések, másrészt az 
állami törvények, rendeletek, utasítások. Egyúttal az előzőek jelentik 
azokat a korlátokat is, melyek között átszervezett, korszerűsített szol
gálatunk tevékenykedik. 

A fentiekkel egyidejűleg ugyancsak szükséges meghatározni azokat 
az irányelveket, melyek szabályozzák az egyes szervezeti elemek egymás 
közötti kapcsolatát, valamint az alapvető belső kapcsolatok rendjét és 
formáját (utasítás - szerződés - információ). 

Az egyes szervek belső működési kapcsolatait részleteiben a megala
kult szerv vezető állománya dolgozza ki a működőképesség elérésére 
meghatározott időpontig és ezek alapján kezdik meg az új szervezeti ele
mek a rendszerbe illeszkedő tevékenységüket. 

Szükséges továbbá az elhelyezési szolgálat szakági területei rész
letes szabályozásainak megszervezése, mely az alárendeltségi viszonyok
nak megfelelően érinti a folyamatban részt vevő szervezeti elemeket. Az 
előzőek alapján ki kell dolgozni: 

- az elhelyezési, ingatlan és lakásgazdálkodási, valamint a kapcso
lódó nyilvántartási rendet. Ezen belül az ESZFI-nél megalakuló nyilván
tartó osztály a szolgálatfőnökségtől átveszi június 30-ig, a központi ingat
lan nyilvántartás vezetése biztosítja annak naprakészségét, egyúttal meg
kezdi az nyt. új rendszerének kidolgozását azzal az igénnyel, hogy az 
egyúttal az értéknyilvántartás alapja is legyen, az ehhez szükséges va
gyonfelméréseket beindítja. Az átvétellel együtt biztosítja a szükséges in
formációkat az SZF-ség felső szintű tervező-szervező és szakhatósági fel
adataihoz; 

- a beruházási, ezen belül a csapatépítkezési, továbbá az ingatlan
kezelési (felújítási, karbantartási, üzemviteli) és műszaki-fejlesztési fo
lyamatokat, az ezekhez kapcsolódó normatívákat, ez év végéig; 

34 



• 

• 

; 

• 

- az építési, üzemeltetési, termelési és szolgáltatási, illetve szak
anyag-ellátási tervmunkák, műszaki-gazdasági tervkészítés, a beszámol
tatás és ellenőrzés rendjét; 

- a költségvetési üzemi gazdálkodás keretén belül a gazdasági, ter
vezési, szolgáltatási normatívákat; az önköltségszámítási szabályzatot; 
üzemi árrendszert; az egységes, személyi ösztönző bér- és premizálási 
rendszert stb. 

4. 1974-75. évi költségvetési előirányzatok biztosítása 

Az MN elhelyezési szolgálat új hadrendi és költségvetési üzemi 
elemeinek működését lehetővé tevő költségvetési előirányzatokat bizto
sítani kell 1974., illetve 1975. évre, ezt és a gazdasági tervezés megvál
tozó új rendjét „Az Elhelyezési Szolgálat gazdaságtervezésének rendsze
re" című előadás ismerteti. 

Az 1975. évi költségvetési előirányzatok kidolgozásánál azonban fi
gyelembe kell venni, hogy a költségvetési üzemek gazdálkodási formája 
1975. január l-től nettó gazdálkodás is lehet, a kísérleti működtetés 
eredményének függvényében, melynek megfelelően a jelenlegi pénzügyi 
csatornák átállítása egyrészt a csapatelhelyezési szolgálatoknál, másrészt 
a korszerűsített új szervezeti elemeknél szükségszerű lesz, azonban a 
csapatköltségvetéseket, pü. ütemterveket 1975. évre még a jelenleg ér.;. 
vényes előírások, szabályozások szerint kell elvégezni. 

A költségvetési előirányzatoknak, a költségvetési üzemek vonatkozá
sában tartalmaznia kell a feladatterveknek megfelelően: 

- a technikai fejlesztés tervét; 

- a saját építési - alapvetően felújítási, korszerűsítési - tervét, 
mely biztosítja a kv.-i üzemek működőképességeket biztosító elfogadható 
elhelyezését; 

Főig. tervet készít és valamennyi üzemre június 30-ig lebontja az 
összességében jelenleg rendelkezésre álló 30 millió Ft forgóalap és 30 
millió Ft állóeszköz-fejlesztési alap összesen 60 millió Ft felhasználását. 

5. Kísérleti üzemi (laktanyai) kirendeltségek létrehozása, 
működési tapasztalataik értékelése, következtetések 

A költségvetési építménykarbantartó és szolgáltató üzemek kihelye
zett - a csapatok, intézetek, szervek elhelyezési szolgálata mellett mű
ködő - szervei az üzemi kirendeltségek. 

- Az átszervezés második ütemében - a következő év folyamán 
ezen szervezeti egységek minden csapatelhelyezési szolgálat mellett meg
kezdik működésüket. Azért, hogy kellő tapasztalat birtokában lehessen 
a második ütemre való áttérést megszervezni, a kv.-i üzemek megala
kulását követően kísérleti jelleggel négy helyen Tata, Vértesacsa, Fel
csút heő.-ben, és kecskeméti kórházban a második ütemben elképzelt 
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szervezeti és hatáskör szerint működtetnénk a laktanyai elhelyezési szol
gálatot, és a hozzá csatlakozó üzemi kirendeltséget. A mielőbbi működési 
feltételek biztosítása érdekében ki kell dolgozni a kísérleti üzemi kiren
deltségek: 

feladatait, működési modelljét, szervezeti és működési szahályza-
tát, 

a kísérleti árrendszert, árképzési sémát, 
- a kísérlet időszakában érvényes elszámolási és nyilvántartási 

rendet, a négy kísérleti kirendeltséget irányító 2. és 3. számú ÉKSZÜ
nél a bruttó gazdálkodáson belüli kísérleti nettó elszámolás miatt az ér
tékelés szempontjait (hatékonyság, működőképesség), ÉKSZÜ-vel való 
kapcsolat, irányítás, laktanyaparancsnokság és laktanya elhelyezési 
szolgálattal való kapcsolat vonatkozásában. A kísérlet értékelésénél je
lentős szerepe lesz a parancsnoknak, illetve htp. helyettesének is. 

6. A hadrendi és a költségvetési üzemi elhelyezési elemek 
létrehozása, a működésük megkezdése 

- Alapító határozat alapján megalakulnak március 31-ig a területi 
Építménykarbantartó és Szolgáltató Üzemek, valamint a Központi Gép
javító Üzem. Ez azt jelenti, hogy mint jogi személyek április l-től meg
jelennek. 

A szervezeti korszerűsítés szükségszerűvé teszi: 

- a jelenlegi területi illetékesség módosítását, az Elhe. Ig.-ok terü
leti kv.-i üzemek működési területének megyehatárok figyelembevételé
vel történő rendezését: 

- a megszűnő elhe. felügyelőségek által használt anyagok, eszkö
zök, ingatlanok érték szerinti felmérését. (Erre vonatkozó részletes eliga
zítást az EFÜ pk.-ok építési helyettesei 12-én kaptak az adatlapok ki
töltésének módszertani útmutatójával együtt). Leltárjegy adatlapok 
alapján történö elhe. ig.-ok és kv.-i üzemek közötti szétosztását; 

- az elhe. felűgyelőségek, illetve jogutódjuk alárendeltségi viszo
nyának megváltoztatását, az MN EBSZF-ség és a főigazgatóság közötti 
átadását-átvételét, lebonyolítását; 

- a feladatok fokozatos átvételét a főigazgatóság részéről, a napi 
munka beindítását. Ennek kapcsán tervezzü~, hogy a föigazgatóság, 
mint beruházó is kezdje meg tevékenységét a 30 millió Ft-on aluli be
ruházásoknál. Ezen beruházások jegyzékét a szolgálat főnökség összeál
lítja és feladatként határozza meg az előirányzati összegek feltüntetésé
vel, a megengedhető eltérések meghatározásával (általában + 10°, 0) ön
álló hatáskörben, a kitűzött fejlesztési cél feltétlen elérésének biztosítá
sával. Ugyancsak átveszi és irányítja a központi csapatépítkezések végre
hajtását, mint beruházó, az állami rendelkezések szerinti jogkörrel és 
felelősséggel, természetesen ha úgy ítéli meg, hogy saját szervezetével a 
lebonyolítást nem képes elvégezni ezzel a KÖZBER-t bízhatja meg. 
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Az EFÜ-k átszervezésével kapcsolatban: 

Az EIG-ok - mint hadrendi elemek végzik jogfolytonosan mindazon 
feladatokat, melyek igazgatási jellegűek és abból fakadnak, hogy ők a 
magyar állam, ezen belül az MN, mint ingatlantulajdonos jogállásából 
fakadnak, minden EIG saját meghatározott területén a tulajdonos terü
leti képviselője. 

Ezen feladat végzéséhez rendelkeznie kell megfelelő ingatlan nyil
vántartással, ezt viszonylag rövid időn belül új, pontos és az értéknyil
vántartásra, gépi adatfeldolgozásra is alkalmassá kell fejleszteni. 

Az eddigieknél nagyobb hatékonyságot kell biztosítani az építésfel
ügyeletnek, az EIG-eknek kell ellátni az MN területén az építési szak
hatósági feladatokat mindazon építményekre, melyekre a területi-tanácsi 
hatáskör nem terjed ki, úgy építési, bontási engedély ügyekben, mint 
a HM et. által jóváhagyott telepitési irányelvek betartásának ellenőrzésé
ben a többi engedélyező szakhatóságokkal (tűzrendészet, KöJAL, baleset 
munkavédelem) együttműködve, illetve egyetértésével. 

Ezek a feladatok természetesen szerepelnek a szervezési-működési 

utasításban is, csak, mint legfontosabb feladatokat emeltem ki a többi 
ott meghatározott közül. 

Az EKSZű-k jogfolytonosan veszik át, az üzemeltetésből, űzemvitel
ből származó összes feladatokat. fgy többek között a felújítások lebonyo
lítását, a közp. karb. hitel terhére végzett építési munkákkal a csapat
építkezések segítését, a szerviz tevékenységét, általában az építmények
lakóházak kezeltetésével kapcsolatos feladatokat. Szükségszerűvé teszi 
még az átszervezés-átállás végrehajtása; 

a HKSZ és „M" készség biztosítását; 
az üzemi kirendeltségek, lakóházkezelö gondnokságok, csapatel
helyezési szolgálat kialakítását; 
a pártalapszervezetek, tömegszervezeti egységek létrehozását. 
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