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A közvetlen honvédelmi kiadások nemzetközi
összehasonlíthatóságáról•

-

Dr. Himber Péter
„A világ katonai költségvetése 1961-ben

őrnagy

120

milliárd dollár volt, amely

1970-re 200 milliárdra növekedett ... " olvashatjuk a Mezsdunarodnaja Zsizny.

1972. évi 6. számában. Felvetődik a kérdés; vajon ez sok vagy kevés? ebből
mennyi az egyes országok részesedése és milyen az egymáshoz való viszonya?
az egyes országok honvédelmi kiadásai indokolt szinten vannak-e? stb. A fenti
adatokat pusztán gazdasági sZempontból értékelve, joggal mondhatjuk, hogy
ezen összegek igen magasak. Az értékelésnél természetesen figyelembe kell
venni azt, hogy a világ jelenleg két szemben álló táborra tagozódik: a szocialista és a kapitalista táborra. A szocialista országok létérdeke a béke megvédése - saját országunk védelme -, ennek érdekében pedig a kapitalista tábornak katonai téren is éreznie kell a szocialista tábor erejét, amely visszatartja
őket egy esetleges újabb világháború kirobbantásától.
A hadsereg állandó, magas szintű hadrafoghatóságának, harckészültségének
biztosítása igen komoly anyagi terheket ró az egyes országok gazdaságára. lgy
érthető, hogy a gazdasági szakemberek a közvetlen honvédelmi kiadások nagyságát gazdasági szempontból igen magasnak tartják, míg a katonai vezetés
ugyanezt nem tartja elégségesnek. A kérdésben vitát folytatók, indoklásaik sor.ín, a nemzetközi katonai erőviszonyok összehasonlítása alapján igyekeznek a
honvédelmi kiadások nagyságát meghatározni. A közvetlen honvédelmi kiadások
nemzetközi összehasonlításának problémái azonban már aZ első megközelítéskor
akadályokba ütköznek. Ugyanis az egyes országok honvédelmi kiadásainak öszszevetése nem elegendő, mivel az országok jelentős része katonai csoportosulásokba tömörül, melynek következtében az adott időszak katonai kiadásait feltétlenül torzítja a katonai csoportosulás ténye. Mindezek mellett jogos kérdés
az is; hogyan csoportosítsuk az egyes országokat az összehasonlíthatóság szempontjából? Hiszen a kevésbé gazdág országoknak sem lehet a védelmi képességük kisebb, ugyanakkor a viszonylag azonos területű és lakosságú országok
között is lehet igen nagy gazdasági különbség. Felmerülhet a probléma úgy is,
hogy mit hasonlítsunk össze: a honvédelmi kiadások összegét, vagy az egyes országok egy-egy fontos gazdasági mutatójának és a honvédelmi kiadások összegének viszonyát stb .

•

" Megjelent a Honvédelem 1974. évl 3. számában.
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Cikkem célja, hogy részletesebben megvizsgáljam a közvetlen honvédelmi
kiadások nemzetközi összehasonlíthatóságának néhány kérdését, és a feltárt
problémák ismeretében javaslatot tegyek a különböző területeken alkalmazható
összehasonlítási alapokra. Ehhez - természetesen - széles körű szakirodalmat
és egyéb adatforrásokat is felhasználtam.
A honvédelmi kiadások nemzetközi mutatói

A honvédelmi kiadások nemzetközi elemzése már önmagában is megköveteli az egyes országok ilyen szempontból való összehasonlítását. A csupán
egyszerű összehasonlítás azonban nem elegendő, az elemzéséhez, következtetések
levonásához az ország honvédelmi kiadásának indokoltságára és jövőbeni alakulásának szükséges szintjére vonatkozóan. A honvédelmi kiadások mélyreható
vizsgálatához egy sor gazdasági és demográfiai adat (mutatószám) összehasonlítását és elemzését is el kell végezni. A honvédelmi kbdások színvonalának
nemzetközi összehasonlítását ugyanis csak mutatószám rendszerben oldhatjuk
meg. Ezek a mutatók kifejezési módjukat tekintve viszonyszámok, amelyek naturális vagy értékbeli adatokon alapulhatnak. (Az elemzés érdekében a naturális és az értékbeli mutatókat egyaránt célszerű összehasonlítani!)
Az elemzés alapjául szolgáló mutatószámokat két

főcsoportra

oszthatjuk:

Katonai jellegű adatokra, például:
- a honvédelmi kiadások összege, a hadsereg létszáma, a fejlesztési és
fenntartási kiadások aránya, a fejlesztési kiadások belső t.1gozódása (ezen belül
a hazai és import eredetű haditechnikai beszerzés egymáshoz való viszonya),
az egyes fontosabb harci-technikai eszközök mennyisége és azok relatív harcértéke, a katonai felszereltséget jellemző értékek stb.
Gazdasági és demográfiai jellegű adatokra, például:
- az ország nemzeti jövedelme, az ország társadalmi összterméke, az állami
költségvetés összkiadása, az· ország beruházásának értéke, az ország lakosainak
száma, a munkaképes korú férfiak száma, a fontosabb ipari mutatók stb.
Mindezen mutatószámokból képezhetünk viszonyszámokat, melyek a honvédelmi kiadások nemzetközi összehasonlításának alapjai. Ilyen viszon'yszámok:
- a honvédelmi kiadások részesedése a nemzeti jövedelemből,
- a honvédelmi kjadások részesedése a társadalmi össztermékből,
- a honvédelmi kiadások részesedése az állami költségvetés összkiadásából,
az ország egy lakosára esö honvédelmi kiadás,
az ország egy munkaképes férfi dolgozójára eső honvédelmi kiadás,
a hadsereg létszámának és az ország lakosságának viszonyszáma,
a hadsereg létszámának és az ország munkaképes férfiai számának viszonya,
- a honvédelmi beruházások és az ország beruházásainak viszonya.
(A felsorolt viszonyszámok kiszámításának mócÍs-zcreivel cikkemben nem
kívánok foglalkozni.)
·
A katonai jellegű mutatók, valamint a katonai és gazdasági, illetve demográfiai mutatókból képzett viszonyszámok segítségével a nemzetközi szintű
összehasonlítás már eredményesen elvégezhető.
4
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A nemzetközi szintű összehasonlításkor a katonai jellegű mutatók - különösképpen a naturális jellegű mutatók - egybevetésekor sokkal kifejezőbb adatokat kapunk, mint a viszonyszámok összehasonlításakor. A katonai jellegű
adatok nemzetközi információáramlása azonban - a titkosságukból adódóan igen kis mértékű, és ezen csekély mennyiségű adatot is nagy óvatossággal kell
kezelni akkor, amikor messzemenő következtetéseket kívánunk levonni belőlük.
Ezen problémához még igen jelentős mértékben járul az a tény is, hogy az
adatok nagy többsége a múltra, kisebb része a jelenre és ezek nagyon csekély
része (vagy talán nem is találunk adatot) az, ami a jövőre vonatkozik.
,

A honvédelmi kiadások nemzetközi mutatóinak összehasonlítási problémái

~

•~

Az előzőekben már érintettem, hogy a nemzetközi mutatók összehasonlítása
a mutatók körének tisztázása esetén sem problémamentes. A honvédelmi kiadások nemzetközi mutatóirn is vonatkozik az a· megállapítása, hogy a megfigyelés
tárgyát és bázisát képező adatok kialakulásában olyan tényezők is szerepet
játszhatnak, amelyek valamilyen formában torzítják az adott jelenség valóságos
képét. Annak érdekében, hogy a torzítás valóságos mértékét megállapítsuk, az
elemzésünk alapját képező mutatószámok belső problémáit nemzetközi viszony~
latban kell részletesen vizsgálni. Logikailag helyesebbnek tartom, ha a mutatószámok belső problémáinak elemzését a gazdasági mutatószámok vizsgálatával
kezdem.

A gazdasági adatok nemzetközi összehasonlításának problémái
Az ország nemzeti jövedelme

~

Köztudott, hogy a nemzeti jövedelem a társadalom által egy év folyamán
újonnan ráfordított termelőmunka eredménye, mely használati érték formáját
tekintve az évben létrehozott fogyasztási cikkekből és szolgáltatásokból, valamint a bővítésre fordítható termelési eszközökből áll; értékformáját tekintve az
év folyamán létrehozott új érték. Ebből következik a szocialista közgazdászok
azon álláu;iontja, miszerint nemzeti ·jövedelemnek csak az egy év alatt keletkezett eredeti (elsődleges) jövedelmek tekinthetők. Ezzel szemben a polgári
közgazdászok a nemzeti jövedelmet csak anyagi tartalmú fogalomnak tekintik,
s így a nemzeti jövedelem létrehozóinak körét kiterjesztik az anyagi termelő
szférán kívüliekre is (például: bankügy, biztosítási tevékenység, egészségügy,
szerelés, üdülés, a védelem stb.).
A nemzetközi mutatók kidolgozásánál igen fontos · ezen alapvető eitérést
figyelembe venni, mivel a honvédelmi kiadások nemzeti jövedelemből való részesedési arányának megállapításánál és összehasonlításánál a valóságtól eltérő következtetést vonhatunk le. Tévesen állapíthatjuk meg, hogy a kapitalista
országok a valóságosnál kevesebbet fordítanak nemzeti jövedelmükből a hadikiadásokra, a nemzeti jövedelem számbavételekor alkalmazott igen magas mutató miatt. (Bregelj, szovjet közgazdász vizsgálata szerint, a polgári közgazdászok által számított nemzeti jövedelem kb. .2 5°/o-kal magasabb a mi számításainknál.)

Az ország társadalmi összterméke
Az ország társadalmi összterméke kiszámításánál két mutató is elterjedt (és
használatos), a bruttó é'S a nettó nemzeti termék mutatója. A bruttó nemzeti
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termék alatt az egy évben felhasznált fogyasztási iavak. szolgáltatások, beruhá~
zási javak összegét értjük, beleértve a készlCtck növelésére fordított terméktő~
megct is. A nettó nemzeti termék viszont ennél szűkebb fogalom, mivel az
amortizáció levonásra kerül.
·
·
A szocialista és a polgári közgazdaságtan a társadalmi össztermék fogalmát
eltérően értelmezi. A polgári felfogás szerint, a termékek előállításához fel~
használt anyagok és felkész termékek értékét a társadalmi termék nem foglalja
magába, viszont a külföldi tőkebefektetés nyereségegyenlegét igen. Ilyen felfogás
mellett, a szocialista közgazdászok által számított társadalmi termék részben
magasabb (a felhasznált anyagok és félkésztermékek értékének figyelembevétele
miatt), részben alacsonyabb (a külföldi tőkebefektetés nyereségegyenlege miatt)
a polgári közgazdászok által számítottnál.
A társadalmi össztermék mellett számítanak még ún. belföldi összterméket
is, amely az ország termelésének és értékesítésének végső eredményét jelzi. A
belföldi össztermék és a társadalmi össztermék közötti különbség rendszerint
kicsi.

Az állami költségvetés öss<,kia~ása
Az állami költségvetés a nemzeti jövedelem újraelosztásához kapcsolódik, s
hogy ezen feladatát betöltse, tartalmazza a vállalatok, szervek, lakosság befizetéseit, melyeket a szükséges mértékben felosztja a különféle szervek között
E vázlatos megfogalmazásból is következik, hogy a szocialista országokban mivel a termelőeszközök tulajdonosa az állam - az állami költségvetés jelentő
sebb összegeket koncentrál, mint a tökésországokban. A szocialista országokban
az állami költségvetés a nemzeti jövedelemnek kb. 60-65°/o-át összpontosítja és
osztja fel, míg a kapitalista országokban - a termelőeszközök magántulajdon
jt:llegc és az ebből következö eltérő elvonási rendszer miatt csak kb. 30-3 5°/o~át.
Ezen alapvető eltérésből következik, hogy a kapitalista és a szocialista orSzágok
állami költségvetésének, valamint az állami költsCgvetéssel készített viszony~
számoknak összehasonlításánál feltétlenül korrigálni keU az adatokat ahhoz,
hogy összehasonlíthatóvá váljanak.

A katonai

jellegű

adatok

A honvédelmi kiadások összege
A honvédelmi kiadások összegének tételeit vizsgálva, az egyes országo~nál
jelentős eltéréseket tapas-ztalhattunk. Így az Egyesült Allamok "katonai költség-

vetési kerete" tartalmazza a szorosan vett katonai kiadások mellett ·a „Nemzeti
Gárda és Tartalék Erők" kidásait, a katonai segélyprogram költségeit, a katonai nyugdijilletményeket, ugyanakkor - bár emelkedő irányzatot mutat - nem
tartalmazza a katonai célú tudományos kutatások és tevékenységek teljes, ha·
nem csak egy részének összegét.
Az NSZK katonai kiadásai szintén tartalmazzák a katonai nyugdíjilletményeket, de emellett tartalmazzák a katonai leszerelési segélyeket, a szemelyi
állomány különféle támogatásait (pl. családiház-építés), ugyanakkor igen jelen·
tős tételként az úµ. irifrastrukturáljs kiadásokat, melyek a nyugatnémet és a
NATO infrastrukturális kiadásaiból tevődnek össze.
További példák ismertetése nélkül is megállapítható, hogy a nemzetközi
összehasonlítás érdekében a honvédelmi kiadások összegében is cClszerű kor·
6
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rekciókat végrehajtani, ezáltal az egyes országok honvédelmi kiadásait „viszonylag azonos kiindulási szintre" hozni.

A fejlesztési és fenntartási kiadások

•

~

.

A nemzetközi szakirodalom tanulmányozása alapján olyan következtetésre
juthatunk, hogy a honvédelmi kiadások fejlesztési és fenntartási részre történő
csoportosításakor az egyes országok viszonylag azonos elveket követnek.
A fejlesztési és fenntartási kiadásokat rcdszeresen kimutató, ekmző orszá·
gok adatainál azonban jelentős eltéréseket tapasztalunk a fejlesztési-fenntartási
költségarányt illetően. Ennek magyarázata elsősorban az életszínvonal, valamint
a létszámfenntartási cikkek árainak eltérésével (melyek a személyi jellegű ki·
adások súlyát változtatják meg a honvédelmi kiadásokon belül), továbbá a ja·
vító anya.,_~ok és az üzemeltetési költségek eltéréseivel magyarázhatók. A belső
arányok vizsgálatakor a ne, .1zetközi összehasonlításnál már több problémával
találkozhatunk, azonban ezek nagy része metodikai (az egyes országok csopor·
tosítási elvei) kérdés, melynek nagy jelentőséget csak akkor szabad tulajdoni·
tani, ha „állapot összehasonlítást" (vagyis az egyes szakanyagbeszerzéseket egy
időszakban) akarunk végezni. A belső aráriyok vizsgálatánál a tendenciák meg·.
határozása viszont jelentősebb.

A mutatószámok értékének meghatározásával kapcsolatos problémák

•

A mutatószá~ok értékének meghatározása mindkét csoportnál igen lénye·
gcs feladat, S· mint ilyen, mélyebb elemzés esetén egy sor problémát vethet fel.
Ezen problémák közül az országok közötti összehasonlítás vonatkozásában az
értékek meghatározásának egyik alapját képező tényezővel kapcsolatosak a leg·
lényegesebbek, és ez a tényező az árténye;:.ő.
Az egyes országokban - azok fejlettsége, társadalmi berendezkedése, az
árak értékétől való eltérésében játszott szerepének hatására - a számbavétel
alapját képező termékek más·más értékelést nyernek. A gazdaságilag fejlettebb
és a magasabb életszínvonalat elért Országokban a nyersanyagárak és a munkaCrö
kialakult ára miatt ugyanazon termékek magasabb értékelést kapnak, de maga·
sabb az értékelés annak következtében is, hogy a fejlettebb országokban az
állam árpolitikai tevékenysége is általában nagyobb.
Külön problémaként jelentkezik, hogy a szocialista és kapitalista világ·
rendszerben - az általános elveknek megfddóen - igen nagy eltérést mutatnak
az árak. Szovjet közgazdászok számításai szerint, a kapitalista országok közötti forgalomban, a világpiaci árak mintegy 20°/o·kal magasabbak, mint a
szocialista -táboron belül alkalmazott árak. Ez az áreltérés fokozottan vonat·
kozik a katonai célú eszközökre és anyagokra, mivel a kapitalisták óriási haszonnal szállítják a hadsereg részére a szükségleteket, míg a szocialista válla·
latoknál legfeljebb csak minimális nyereséget engedélyeznek a haditechnikai
termékeknél alkalmazni. Sőt egyes vonatkozásokban még engedmények is szá·
mításba jöhetnek. A nemzetközi forgalomban kialakult árak (koalíción belül)
tervszerű eltérítése a világpiaci áraktól különösképpen a Varsói Szerződésen
í'eliil jelentős. (Ehhez speciális hitelforgalmi kérdések is jelentősen hOzzájá.·
rulnak.)
A henvédelmi kiadások nemzetközi összehasonlításánál, az árszint különbségekből adódó eltérések kiküszöbölése igen összetett feladat, ugyanis az orszá-
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gok közötti árkérdés összehasonlítása alapvetően kettős feladat megoldását kö-veteli meg:
- a termékek árszínvonalában,- vagy a nemzeti valuták vásárlóerejében
mutatkozó különbségek (ideértve az árrendszer· !~ülönbségeket is) áthidalását;
- az országok közötti összehasonlítás elvégzéséhez szükSéges nemzeti vagy
nemzetközi összehasonlító valuta kiválasztását.
A probléma megoldása csak úgy lehetséges. ha az egyes országok gazdasági helyzetét tanulmányozva meghatározunk egy megbízható kulcsszámot, mely
lehetővé teszi, hogy viszonylag azonos áruszerkezet mellett az árviszonyok kiegyenlítődjenek. Ez természetesen megoldható úgy is, hogy a nemzeti valutákat
a valutaárfolyamok figyelembevételével „szintrehozzuk", s egyben a honvédelmi
kiadásokat is ezen szorzószámok segítségével korrigáljuk.
A kapitalista és a szocialista országok közötti összehasonlítás során a
nemzetközi összehasonlítás kulcsvalutájaként alkalmazhatjuk a dollárt, iJletve a
rubelt; egyben a két tábor egyes országainak egymáshoz való viszonyításakor
a rubel és a dollár hivatalos valutaarányát, de ezek a valósftgos viszonyoktól
eltérnek, így alkalmazásuk is ellentmondásokhoz vezethet.
Mindezek nyomatékosan hívják fel figyelmüket arra, hogy az értékbeli
mutatók elemzése során nemcsak a mutatók belső tartalmára, összetételére kell
igen komoly gondot fordítani, hanem az értékelés legfontosabb segédeszközére,
az árakra is.

•

A honvédelmi kiadások nemzetközi összehasonlításának
legfontosabb mutatói és viszonyszáma!
A honvédelmi kiadások nemzetközi összehasonlítása során alkalmazott mutatók és viszonyszámok problematikájának tárgyalása után, joggal vetödik fel a
kérdés, hogy ezek ismeretében van-e értelme az összehasonlítással foglalkozni?
Egyértelműen azt kell válaszolni, hogy az összehasonlítás kérdésével szükséges foglalkozni, csak ehhez ineg kell találnunk azokat a módokat és megoldásokat, melyek segítségével a tévedések, illetve torzítások hibaszázaléka a lehető legkisebbre csökkenthető.
Az egyes országok közötti összehasonlítás során elsősorban a naturális mutatószámokat viszonyítjuk egymáshoz, így:
- a haditechnikai eszközök egyes fajtáinak (repülőgép, harckocsi stb.) a
harcértéket jellemző számnial korrigált mennyiségi adatainak összehasonlítása.
Ez - véleményem szerint - Ugy lehetséges, hogy az egyes haditechnikai eszközöket - vagy a legáltalánosabb típusát - harcászati-technikai jellemzőkkel korrigálva vetjük össze egymással. Ezzel az összehasonlítási móddal - a f<orrekdók
elvégzése után - reálisabbá válik az egyes hadseregek harckészsége technikai
oldalának viszonya egymáshoz;
•
- az egyes fontosabb haditechnikai eszközök és anyagok beszerzési forrás
(hazai beszerzés - import beszerzés) szerinti megoszlása. E mutatószám választ
adhat arra, hogy az egyes. országok milyen arányban látják el saját hadseregüket fontos haditechnikai eszközzel és anyaggal. A vizsgálat során első megközelítéskor eltekintünk attól a ténytől, hogy az országok többsége koalícióban
van, és a koalícióban kialakult nemzetközi munkamegosztás az arányok vizsgálatára torzítólag hat. (Későbbiekben a helyes elemzés érdekében az összeha-
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sonlitásnál figyelembe vett országokat csoportosítjuk a katonai szövetségek szerint.) ;

- a tartalékolás céljait szolgáló anragok összetételének és mennyiségének
rJrP~r,onkénti összehasonlitása. Ez igen fontos mutatója a nemzetközi összeha,;on!ít.-isn,1k, melyet két változatban kell megvizsgálni; egy adott időszakban az
egyes országok miként viszonyulnak egymáshoz, valamint az egyes országokban
milyen tendenciák érvényesülnek az elmúlt időszakhoz képest, és milyenek várhatók nz elkövetkező időszakokra;

'

~

•

- a személyi állomány fdszereltségének összehasonlítása. Az összehasonlításnak elsősorban arra kell irányulnia, hogy megbízható képet adjon az egyes
országok katonai felszereltségének összetételéről (személyi fegyver, védőeszkö·
zök, védőruházat, élelmezési, egészségügyi stb. ellátás), és azok egységre cső
(egy főre - egy nap) mennyi~égéről. Az összehasonlítás során természetesen az
éghajlati tényezőket és egyéb !dalakult szokásokat is figyelembe kell venni.
A honvédelmi kiadások nemzetközi összchasonlítás.inál a naturális mutató·
számok mellett igen fontos szerepet kapnak a viszonyszámok. A nemzetközi
összc::hasonlításnál használható viszonyszámok problémái alapvetően következnek.
az előző fejezetben taglalt számbavételi módszerek eltéréseiből, ezért azokat
ügy kell megválasztani, hogy viszonylag a legmegbízhatóbb összehasonlítási ala·
pokat kapjuk, ezáltal elemzésünk is reálisabb lesz. A javasolt viszonyszámok a
következők.

•

a) A honvédelmi kiadások részesedése a nemzeti jövedelemből, illetve a
belföldi társadalmi össztermékből. A mutatószám ilyen jellegű megfogalmazását
azért tartom indokoltnak, mivel a szocialista országok nemzeti jövedelmének
mutatószámához - a számbavételi alapok miatt - viszonylag reális közelségben,
a kapitalista országok belföldi társadalmi ÖS!iZtermékének száma áll. Hogy
miért? Mindkét adatot felfoghatjuk úgy, hogy az értékesítés oldaláról vizsgáljuk és feltételezzük, hogy az össztársadalmi készletek viszonylagosan állandó
szinten vannak -, illetve az egyes or_só.gok készlet-változása azonos tendenciájú
és mértékű. Ez esetben a nemzeti jövedelem mérhető az értékesítés végpontján
is, a beJföldi társadalmi összterméket pedig alapvetően az értékesítés végpontjáról számítják, s így egymáshoz igen közelítő adatot kaphatunk. Természetesen
a nagy készletingadozások ezen mutatóit is torzíthatják, de egy hosszabb távlatú
idősor kiszámításakor az egyes „kiugróan" eltérő eseteket részletes elemzés alá
vesszük, s ezáltal megállapíthatjuk a torzítások okait. A honvédelmi kiadásokra
gyakorolt árhatásokat - amelyek az egyes országok (különösképp a két tábor
országai) között igen eltérő kép~t mutatnak - úgy próbáljuk elemzésünk során
c!:.ükkcnteni, hogy azonos ártendenciákac tételezünk fel a nemzeti jövedelem és
a belföldi társadalmi össztermék számbavételekor, és eltekintünk a népgazdaság
átlagos ártendenciáinak és a honvédelmi kiadások összetevői árirányainak külánbségttöl. Az így kialakított viszonyszámok már alkalmasak arra, hogy bizonyos mCrtékü elemzéseket hajtsunk végre, illetve következtetéseket vonjunk. le .
Hangsúlyozni kívánom, hogy a „honvédelmi kiadások részesedése az állami
költségvetés összkiadás.iból" viszonyszám nemzetközi összehasonlítás céljai~a való
liasználatút - az állami költségvetés tartalmi eltérései miatt - nem javaslom,
mi\·cl csak igen bonyolult számítások segítségével lehet a szocialista és a kapi·
talisrn országok állami költségvetését megközelítőleg is azonos alapnak teki.ntcni.
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b) Az ország egy lakosára eső honvédelmi kiadás. Igen fontos viszonyszám
a honvédelmi kiadások nemzetközi összehasonlításában, bár a népsúrüség a viszonyszám torzításának irányába hat, ~ így inkább a viszonyszám tendenciájából levonható következtetéseket használjuk fel az elemzés során.
c) Az ország egy munkaképes férfi lakosára eső honvédelmi kiadás. Mint
viszonyszám meggyőzőbb képet ad arra vonatkozóan, hogy a honvédelmi kiadások a munkaképes korú férfi lakossággal milyen összefüggésben vannak, Érdekes következtetéseket vonhatunk le, ha e viszonyszámot kiegészítjük a _munkaképes lakosságra, illetve a dolgozólétszámra eső honvéd~lmi kiadások viszonyszámával. fgy a hármas viszonyszám együttes hatására a honvédelmi kiadások
összege többoldalú megvilágítást kaphat. (Létszámoldalról történő megvilágítás
mellett jövedelmi és értékalkotási oldalról is közvetett viszonyszámot kapunk.
Természetesen az „értékalkotás" összetételének országonkénti kiegyenlítettségét
feltételezve az elmaradt országokat ·a vizsgálatnál nem szabad figyelembe
venni.)

•

.,

d) A hadsereg létszámának és az ország munkaképes férfi lakosai számának viszonya. A viszonyszám a demográfiai mutatókból képezhető legfontt:111::1.hh
összehasonlítási adatokat szolgáltatja az elemzés részére. E viszonyszámot csak
kiegészítik a hadsereg létszám-összetételére vonatkozó különféle viszonyszámok,
valamin·t a hadseregek létszámának összlakossághoz viszonyított adatai.
e) A honvédelmi beruházások és az ország beruházásainak viszonya. Elemzéskor igen jól használható viszonyszám, melynek segits.égével bemutathatók az
egyes országok általános és egymástól eltérő tendenciái. A beruházások - itt
elsősorban építési beruházásokra kell gondolni - alakulása erősen visszahat a
honvédelmi kiadások voluinenére, ugyanakkor lényegesen meghatározza a későbbi évek fenntartási és felszerelési" kiadásait ·is. A beruházási kiadások ilyen
visszahatása miatt, de a honvédelmi beruházások összberuházásokon belüli
szerepének értékmutatóval történő megvilágítása céljából is, szükséges e viszonyszám kimunkálása.
A katonai szövetségek hatása a nemzetközi összehasonlításra
Már az előzőekben is hangsúlyoztam, hogy a mutatók, illetve viszonyszámok összehasonlításánál eltekintek a katonai szövetségek szerepétől. Vajon van-e
hatása a katonai szövetségeknek a honvédelmi kiadásokra, s ezen keresztül a
segítségükkel képzett viszonyszámokra? A válasznál már első megközelítéskor is
azt kell érezni, hogy a katonai szövetségeknek van hatásuk a honvédelmi kiadásokra. Milyen vonatkozásban jelentkezhetnek ezek a hatások?
- a katonai szövetségben vállalt kötelezettségek lényeges hatást gyakorolnak a tagországok honvédelmi kiadásainak nagyságára, a létszámra stb.. ;
- a fegyverzeti rendszerek egységesítésére való törekvés következtében az
egyes tagországok honvédelmi kiadásainak összetétele bizonyos fokig meghatározott;
- a katonai szövetségek tagországai a haditechnikai eszközök és anyagok
termelésében, beszerzésében a gazdasági hatékonyságra törekednek, s ezáltal
mindinkább előtérbe kerül a nemzetközi munkamegosztás kérdése. A nemzetközi munkamegosztás szerepe a haditechnikai eszközök és anyagok területép az
egyes tagországoknak népgazdaságilag előnyös exportlehetőségeket teremt,
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ugyanakkor a már nemzetközileg szabályozott árakon keresztül hatást gyakorol
a honvédelmi kiadások_ összegére is;
- a katonai infrastruktúra alakulásában is igen fontos szerepet tölt be a
katonai szövetség. Az egyes tagországoknak kül'ön-külön nem szükséges - sőt
bizonyos vonatkozásban egyenesen káros a szövetségre nézve - a katonai infrastruktúra minden oldalú kiépítése;
- a katonai szövetség - bár a közvetlen honvédelmi kiadásoknál szerepe
kisebb - hatást gyakorol a tartalékok képzésére és összetételére is. A k.,.tonai
.szövetségen belüli szerződések. vállalások, kötelezettségek meghatározzák a tagországok anyagi tartalékainak összetételét és mennyiségét, ezáltal viszonylag
jelentős százalékban kiküszöbölhető a felesleges tartalékolás, csökkenthetők a
tartalékolás költségei.
Mindezen tényezők a honvédelmi kiadások összegére igen nagy hatást
gyakorolnak, ezáltal az egyes országok honvédelmi kiadásainak mutatói, valamint a már felsorolt viszonysz_:ímok nemzetközi összehasonlítása nem ad reális
képet. Az elemzés következtetéseinek realitása érdekében szükséges az egyes
katonai szövetségek összesített adatainak összehasonlítása is. 1gy igen fontos következtetéseket vonhatunk le, ha a Varsói Szerződés és a NATO összesített ada-:
tait viszonyítjuk egymáshoz. Következtethetünk a katonai erőviszonyok alakulására a naturális mutatószámok összehasonlításával, ugyanakkor reális képet
kapunk a honvédelmi kiadások népgazdaságra gyakorolt hatásáról az összesített
viszonyszámok alapján.

*
E gondolatok összegezése .alapján megállapítható, hogy a honvédelmi kiadások nemzetközi összehasonlítása napjaink időszerű kérdése, mivel e kiadások
egyre súlyosabban nehezednek az országok gazdaságára, a tudományos-technikai fejlődés következtében egyre bonyolultabb, ezáltal értékesebb (tehát drá~
gább) eszközöket foglalnak magukban. ily módon jelentős anyagi elvonásokat
eredményeznek.
A honvédelmi kiadások nemietközi összehasonlítása különféle mutatószámok (naturális és értékbeli mutatók) és a segítségükkel képzett viszonyszámok
alapján történhet. Igen fontos szempont, hogy a katonai szövetségek szerepét az
elemzés során figyelembe vegyük és következtetéseinket ennek megfelelően
vonjuk le. A katonai szövetségek összesített adatainak egybevetésével reálisabb
képet alkothatunk a szemben álló erőkre vonatkozóan.
A katonai szövetségek összesített adatai jelentősége mellett szükséges ·hangsúlyozni az egyes országok honvédelmi kiadásai összehasonlításának jelentőségét
is. Mivel az összehasonlítás - a katonai szövets-égek esetén - már nem történhet úgy, hogy minden ország adatait minden ország adataival egybevetjük.
Ehhez meg kell választanunk azokat a csoportokat, amelyek az összehasonlítás
vonatkozásában figyelembe vehetők. Így a katonai szövetségeken belül három
kategóriát különböztethetünk meg: döntő szerepet játszó hatalmak, középországok és kiegészítő (vagy másodlagos szerepet játszó) országok.
A besorolást a gazdasági erőviszonyok, illetve a katonai szövetségben válblt szerepek és egyéb ismérvek alapján végezhetjük el. A kapott csopÜrtokat,
illetve a csoportokon belüli országokat egymással összehasonlítani már reálisabb, és így az eredmények megbízhatóbb alapot adnak az elkövetkező időszakok !c~adatainak ? meghatár9~ására.
·
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A csapatgazdálkodás rendszere és fejlesztésének
szükségessége, lehetősége a néphadseregben•
K. Tót h Lai o s ale~redes
A csapatgazdálkodás a katonai gazdálkodás szerves része, egyik alapvető
t~rülete. Jelentőségét, fontoss~gát különösen kiemeli az a körülmény, hogy lényegében itt koncentrálódnak, realizálódnak a fegyveres erők felső sziötü vezető
szervei által hozott döntése, rendszabályok, rendelkezésre bocsátott feltételek az
anyagi-technikai biztosítás terén, s ezek hatékonyságát, a központi akarat érvényesülésének mérvét a csapatgazdálkodás rendszere, módszerei, belső erőforrá
sai, automatizmusai határozzák meg. Ebből következik. hogy a néphadsereg
felső vezetésének komoly figyelmet kell fordítani a csapatgazdálkodás rendszerének az állandóan változ'.) körülmények,' követelmények, feltételek objektív
tendenciák figyelembevételével történő fejlesztésére, tökéletesítésére.
A csapalgazda'lkodás rendsz'érének fogalmába a csapatok középirányító
szerveinek anyagi-technikai törzsei, a csapatok (egységek, iritézetek. szCrvek),
valamint az általuk szervezett, irányított és végrehaj;ott gazdasági folyamatok,
tevékenységek, továbbá a. működésüket meghatároZó szabályozók összessége
tartozik.
A csapatgazdálkodás a fegyveres erők különböző szervezeteinek (egységek.
intézetek, szervek, valamint magasabbegységek, seregtestek) rendeltetéséből,
funkciójából és feladatiaból fakadó sajátos gazdasági tevékenység, mely magában foglalja a katonai szervezeti egység alaprendeltetésével összefüggő feladatok anyagi-technikai biz.tosítását, valamint fenntartását, működését szÖlgáló feladat:- és hatáskörébe utalt - gazdasági tevékenységek összességét: az anyagi. technikai (szolgáltatási) és pénzszükségletek megtervezéSét, biztosítását (beszerzését, igénylését, vételezését); az anyagi-technikai eszközök átvételét, szállítását,
tárolását, kiszolgáltatását, üzemeltetését, karbantartását, javítását,. rendeltetésszerű felhasználását; az elrendelt anyagi készletek megalakítását, állandó szinten tartását; a csapatgazdaságok szervezését és működtetését; a csapatépítkezések végzését; az illetmény és bérgazdálkodás, költségvetési előirányzat,, felhasználás, átcsoportosítás szervezését, kifizetések, pénzbevételek, káreljárások, egyéb
pénzügyek intézését; a gazdálkodás számvitelét, elemzését, értékelését; az
anyag- és pénzfelhasználás elszámolását, a gazdálkodás és a technikai eszközök
üzemeltetésének ellenőrzését.

.

• Megjelent a Honvédelem 1174. évi 4. :,zámtiiban.
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A csapatgazdálkodás rendszerére alapvetően vonatkoztathatók a néphadsereg gazdálkodási rendszerét általában jellemző sajátosságok, belső problém:.'ik,
működésbcni fogyatékosságok, amelyek mindenekelőtt a még mindig erőteljes,

•

merev ágazati elkülönültséggel, a szakterületek közötti közgazdasági kapcsolat,
összefüggés, valamint a kellően egységes irányítás, szabályozás hiányából, azaz
a belső szervezetek, folyamatok és tevékenységek megfelelően integráltságának
hiányából fakadnak.
A csapatgazdálkodás rendszere - a gazdasági mechanizmus reformja kapcsán megindult és napjainkban is folyó fejlesztési és korszerűsítési törekvések
credmény•cként - az elmúlt években kedvező irányú változásokon ment keresztül. Jelentős eltolódás következett be - különösen a hadtápszolgálat vonatkozásában - a készletgazdálkodás két alapvető területe
- a saját költségvetési előirányzaton alapuló pénzgazdálkodás (mai értelemben az ún. ,,Önálló Költségvetési Gazdálkodás" = ÖKG) és
- a természetbeni normagazdálkodás között. Ezt mutatják a költségvetési
előirányzat felhasználását jellemző adatok, melyek szerint az új gazdálkodási
rendszer bevezetésének első évétől eltelt 5 év folyamán a csapatok {önálló gazdálkodást folytató szervek) tényleges pénzkiadásainak volumene - a pénzgaz-.
dálkodás körének az új gazdálkodási rendszerre való áttéréssel egyidejűleg már
bekövetkezett jelentős bővülése ellenére is - mintegy -7°/o (.2 md. Ft)-al növekedett és összességében I973-ban megközelítette az összköltségvetési kiadások
50°/o-át. 1
A csapatok összkiadása alapvetően személyi és dologi jellegű költségekre
oszlik. Jellemző, hogy a pénzkiadások áltnlános növekedésén belül az illetmény,
bér és egyéb pénzbeni személyi kiadások növekedésénél mintegy 10°/o-kal nagyobb mértékű volt a dologi kiadások növekedése, mely a csapatok pénzgazdálkodása körének a központi természetbeni ellátás terére történő kibővíté
sére utal. 2
A dologi kiadások terén a csapatok pénzgazdálkodása az egyes fegyvernemi és szolgálati ágak, szakterületek részaránya differenciált képet mutat. Legkiterjedtebb a pénzgazdálkodás kö"rc a csap:.1thadtápban, mely a csapatszinten
felhasználásra kerülő dologi kiadások mintegy 85°/o-át (az MN hadtáp költségvetésének több mint 58°/0-át) teszi ki. Következésképpen, a haditechnikai
jellegű ellátás területén a csapatok pénzgazdálkodása igen minimális volumCnü,
valamivel több mint s0/o.
Eredményesnek bizonyult a csapatok pénzgazdálkodási rendszerének olyan
szabályozása, mely összességében növelte a költségvetési ·eszközökkel való. gazdálkodás önállóságát, azaz lehetővé tették, hogy a központi irányítás által megszabott főbb gazdálkodási kereteken belül a gazdálkodó szervek eszközeikkel
\..iszonylag szabadon rendelkezzenek és a részfeladatok tekintetében saját hatáskörben döntsenek. Feloldásra kerültek a tervezés és a gazdálkodás korábbi feksleges és aprólékos megkötöttségei. Fokozódott a szervek anyagi érdekeltsége
a belső erőforrások feltárásában, a meglevő eszközök takarékos felhasználásúban.
E vonatkozásban különösen kiemelt jelentőségií a korábbi fegyverm:mi és
szolgálati ágankénti tagozódás feloldása, az egycsatornás költségvetési előirány1 Borbély László alez. ,,A csapatok pénzgazdálkodásának :tejlőc1ésér6I". Honvédelem

1973. 6. T. szám.
~

u. o.
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zat-gazdálkodás és pénzellátás megvalósítása, mely általában kedvezően hatott
a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának hatékonyságára, a helyi jellegű feladatok saját hatáskörben történő rugalmas megoldására, a helyi erőfor
rások intenzívebb kiaknázására, vezető államán~· öntevékenységének, kezdeményező készségének kibontakoztatására, az ügyintézés javítására, s eredményei végső soron az ellátási színvonal növekedésében realizálódtak. Ugyanakkor kedvező irányú változást hozott csapatszinten a különbo:.ö fegyvernemi és
szolgálati ágak együttműködésében is a gazdasági jellegű feladatok megoldása
során. Mindez a gazdasági folyamatok integráltságában rejlő potenciális erő
forrásokra, lehetóségekre hívja fel a figyelmet.
Az állandó harckészültség· viszonyai, körülményei között a katonai gyakorlatban is előnyösen alkalmazható pénzgazdálkodás volumenének növekedése,
területének szélesedése mellett ugyanakkor még számottevő a természetbeni
(normákon alapuló) ellátás és gazdálkodás súlya a csapatoknál, különösen a
technikai jellegű szolgálati ágaknál. Bár kétségtelen, hogy ezeken a szakterületeken - sajátosságaiknál fogva - összköltségvetésük volumenéhez viszonyítva
korlátozottabbak a lehetőségek a csapatok pénzgazdálkodásának bővítésére, ennek ellenére magam részéről is Csatlakozom azokhoz, akik úgy vélik, hogy „az
olyan tipikusan fenntartás jellegű felhasználások terijlctén, mint a javító- és fogyóanyagok, alkatrészek beszerzése, a vállalati középjavítások, az alakulatok
önálló költségvetési gazdálkodása körének bővítésére a megvalósultnál nagyobb
lehetőségek vannak."3
A naturális gazdálkodási módszereken alapuló an}'agellátási rendszer ma
már egyre több - elsősorban gazdaságossági, ellátási szervezési - problémát vet
fel az egyes szakterületeken belül.
A központilag tételesen meghatározott anyagnormák nem tudják "rugalniasan biztosítani a technikai eszközök tényleges üzemeltetési viszonyainak, elhasználódási fokának megfelelő javítóanyag, alkatrész szükségletet. Az új eszközökhöz kevesebb javítóanyag szükséges, mint az ugyanolyan típusú, de már elhasználtabbakhoz. Emiatt egyes alakulatoknál bizonyos anyagokból (alkatrészekből)
feleslegek, másoknál az üzemeltetést akadályozó hiányok keletkeznek. Hiányok
esetén az üzemképesség fenntartása érdekében normán felüli ellátásra van
szükség. Ugyanez a helyzet a .sok rendkívüli meghibásodás miatt is. A sok normán felüli ellátás mutatja, hogy a központilag kialakított naturális normák nem
tudják betölteni a felhasználást szabályozó szerepüket. A felhasználási normákat
egyes technikai eszköztípus · öregedésével, elhasználtsági fokának növekedésével
emelni kell, hogy a szükségletek biztosításához megfelelő alapul szolgáljanak.
Ez a normakarbantartási munka, mivel tényadatokon alapul, általában fáziskérdésben van a tényleges szükségletek növekedési üteméhez viszonyítv~.'
A gazdálkodásnak naturális normákon, mutatókon alapuló rendszere - korlátozott hatékonyságú „belső automatizmusai" révén - nem ·ösztönzi kellően a
felhasználókat a takarékosságra, a helyi erőforrások, lehetőségek intenzívebb
kiaknázására, mivel ehhez nem fűződik megfelelő anyagi érdekeltségük. Az
olyan rendelkezések, amelyek a mikroökonomia szintjén tevékenykedők részére
s Borbély László alez. ,.A csapatok pénzgazdálkodásának fejl6désér61", Honvédelem
l97S. e. T. szám.
' Solymosi László alez. .,Pónznormán alapuló· anyagi keretgazdálkodás a páncélos és gépjármű technikai szolgálatnál". Honvédelem 19'14. z. szám.
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merev, minden részletre kiterjedő szabályozást tartalmaznak, a kötelező magatartási normák, az előírások mechanikus betartásán túl nem aktivizálnak a különböző feladatok, problémák önerőből történő megoldására. Ezzel magyarázható lényegében az egyes helyeken tapasztalható „felülről várás" szemlélet, a
probkmák megoldásának súllyal az ellátó szervekre való áthárításának kialakult
gyakorlata.
A csapatgazdálkodás ri.gazatokon belüli megosztottsága (pénzgazdálkodás,
természetbeni norm:.1g:.1zdálkodás), a pénzgazdálkodás területeinek szélesedő,
volumenének növekvő tendencíája a fejlődés újkdetü ellentmondásait hozta
létre. NcvcLctcsen arról van szó, hogy a kö:>:gazdasúgi swbályozók természete
!tossznbb távon nem tűri meg a hézagokat, a felemás megoldásokat egy egys1\;cs rendsz<:rbc tartozó sinkterülcteken, mert nz előbb-utóbb nemkívánatos
jelenségek keletkezésére ad lchetöségct. Az ,1 körülmény, hogy a csapatok anyagi
biztosítása két különböző forrásból, f:.Z alakulat részére jóváhagyott költségvetési
előirányzatból eszközölt helyi beszerzés, val:-unint a központi „természetbeni"
ellátás útján valósul meg - a kialakult gyakorlatot figyelembe véve - eleve
arra ösztönzi a gazdálkodókat, hogy fcladntnik, problémáik megoldásában a
számukra kedvezőbb, előnyösebb megoldásokat válasszúk, s kevésbé legyenek
tekintettel a gazdaságosság minden oldalú tényczi.íjére. Ezzel magynrázható aZ
a gyakorlat, hogy a gazdasági feladat megoldásánnk hntékonyságát a csapatoknál abból a szempontból mérlegelik, hogy náluk ezzel kapcsolatban milyen közvetlen költségek merülnek fel. Az ez irányú előnyök szerzése érdekében igyc·
keznek olyan módszereket alblmazni, amelyek a természetben biztosított eszközök és anyagok felhasználásával, vagy más swktcrülct termeszctbcn nylljtott
szolgáltatása révén (pl. szállítás) náluk (illetve a sznkszolgálati ágnál) kisebb
költsé;ráfordítást igényelnek. Ez az alapja töbhbck között a saját eszközökkel
történő szüllítás „ingyenessége" szemléletnek is.
Feszültségek keletkezésének forrását képezi a különböző szakterületeken
differenciált volumenű pénzgazdálkodási lehetőség. Ez rnagúban hordja annak
a veszélyét, hogy a szabadon felhasználható pénzeszközöket más szakterület
rovására olyan helyi kérdések megoldására csoportosítsák út, amelyekre egyébként az adott szakterület szúkös költségvetési clőir.inyzata miatt nem lenne leheLűség. Az ilyen gyakorlat károsan hat a pénzgazdálko<lúst folytató szolgálati
úgak azon törekvésére, hogy takarékosan gazdálkodjanak, fokozottabban használják ki a helyi lchetöségckct, mert ::iz így keletkezett év végi maradványaikat,
valamint bevételeiket részben vagy egészében elvonják tőlük.
A csapatgazdálko<lús alapvető funkciója betliltésének, a csapatok (intézetek, szervek) alaprcndcltetésévcl kapcsolatos fclacbtok minden oldalú anyagit<:chnikai bizto.'.ításának alapvető kövctdménye: a különböző s:tnkterületek meghíltározqtt egységes cél, feladat érdekében történő, egymással feltétlen összehangolt, koordinált tevékenységének megvalósítása. Az állandó harckt.'.:szültség idö~zakában jelentkező további fokozódó igény és követelmény a rendelkezésre
á!ló <:szközök optimális hatékonyságú, gazdaságos fclhnsználásánnk biztosítása,
a belső tartalékok intcm.:ív kiakn3.zúsa. E követelmények teljesítése indokolja a
csapatgazdúlkodás ki.ilönbözö szakterületein az egymrisnak ellentmondó, egymás
hatékonyságát ncgativan bcfolyásolú, a szakterületek erőkifojtését szétforgácsoló,
fo~zcsségében spontún - nem tudatosan orientáló - módon érvényesülő szabúlyozó rendszerek felszámolását, illetve egységes dvi alapokra helyezését. A megoldás célszerü módszerét jelentheti: a különböző szakteri:leteken folyó gazddl·
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kodás alapvető folyamatai integráltságának további fokozása, szilárdítása; a
gazdálkodás és gazdaságirányítás eizközrendszere közgazdasági alapjainak ni·
lesítése, elmélyítése; a szakterületek koordinált irányítása szervezeti feltételeinek
megteremttise.
Megítélésem szerint, a korszerű adatfeldolgozó gépi (számítástechnikai)
eszközök teljes körű és mélységű alkalmazása, felhasználása megteremti az
alapvető feltételeit a csapatgazdálkodás egysége elvi és metodikai alapokra
helyezésének, maximálisan és csorbítatlanul biztosítva a különböző szakterületek szakmai önállóságát, sajátos igényeinek, követelményeinek töretlen érvényesülését:
- megoldható, hogy a csapatbeszerzés jelenlegi körén túl valamennyi anyagi
e~zköz (anyag, alkatrész, felszerelés, berendezés, műszer stb.) ellátás és szolgáltatás a tényleges pénzgazdálkodás elvén történjen szervesen beillesztve a csapatok „önálló költségvetési gazdálkodási rendszer" -éhe;
- a természetbeni ellátást kizárólag az állománytáblás és egyéb nagyobb
Crtéket képviselő, egyedi központi elbírálás alá eső haditechnika és más fontosabb technikai eszközök vonatkozásában célszerű egységesen fenntartani (1.
vázlat).
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1. vúzlnt

A fentieknek megfelelően a pénzgazdálkodás teljeskörűvé tétele megnyitja
a távlatait a csapatgazdálkodás szakterületei alapvető folyamatai, te.vékenységi
integráltsága megteremtésének, a szakterületek közötti összhang, összefüggés, a
komplex költségtervezés és gazdálkodás, az Cftéknyilvántartás (a fejlett módszereken nyugvó komplex számvitel), a komplex gazdasági elemzés megvalósításának, mindezek alapján a gazdálkodás hatékonysága fokozásának, az ellátási színvonal további javításának. Ugyanakkor jelentősége túlnő a csapatgazdálkodás szféráján is, mert ezen az alapon a néphadsereg központi gazdálkodási
rendszerében is mélyreható változások feltételei, lehetőségei jönnek létre.
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A csapatgazdálkodás egységes elvi alapokon nyugvó szabályozási rendszere
nem jelenti a szakterületek sajátosságainak megfelelő további szabályozók szük~gcsségének tagadását, érvényesülésének hátté~be szorítását, a szakterületek
tevékenységének uniformizálását, korlátokba szorítását. A csapatgazdálkodáS
· integrált rendszere nemcsak lehetővé teszi, hanem feltételezi a szakterületeken
folyó gazdálkodás olyan szabadság fokát, a szabályozás olyan speciális módszereinek alkalmazását, melyek a belső erőforrások további kihasználásának maximális hatásfokát, az. alkotó kezdeményezés kibontakoztatását, a szakmai követelmények maradéktalan teljesülését biztosítják.
A csapatgazdálkodás egységes szabályozó rendszerének kialakítása feltételezi a szakterületeken fol.}'ó gazdasági tevékenység koordinált irányítása szervezeti (személyi) feltételeinek a megteremtését.
A csapatgazdálkodás az alakulatok (intézetek, .szervek) alaprendeltetésének betöltését szolgáló feladat - komplexum (harckészültség magas szinten
tartása, harckiképzés stb.) szerves része. Az ·,,egyszemélyi vezetés" elvéből következik, hogy alapvetően a csapatgazdálkodás komplex - központi szabályozásnak megfelelő - irányításának is a parancsnok feladatkörébe, hatáskörébe
kell tartoznia.s A parancsnok személyének kell biztosítani mindenekelőtt a csa-·
patgazdálkodásnak az alakulat alaprendeltetésével, működésével összefüggő különböző feladatokkal való összhangját.
Ennek érdekében személyesen és komplex módon kell döntenie az alapfeladatokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint a csapatgazdálkodás fontosabb, szakágazaton belüli, illetve szakágazatok közötti kérdéseiben (pl. költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, év végi maradványok felhasználása
stb.). Mindez a parancsnoktól inegfelelő tájékozottságot, jártasságot, közgazdasági szemléletmódot igényel a csapatgaz_dálkodás terén.
vető

A csapatgazdálkodás önnállóságának növekedésével, a hatáskörök decentralizálásával párhuzamosan - mint a katonai élet más területein is - tapasztalható általános objektív jelenség! hogy a vezetői tevékenység sokfal összetettebb, bonyolultabb, időigényesebb· Jett. Ennek kapcsán megnövekedtek a paranc~nokok feladatai, gondjai a, csapatgazdálkodás irányításában, elleÓőrzésé
ben, a rendelkezésre álló erőforrások koordinált, optimális hatékonyságú _felhasználásában. Ez részben a fejlődés törvényszerű velejárója, s mindenekelőtt
azzal függ össz-e, hogy a parancsnokok mindenütt igyekeznek a helyi kérdések
megoldásában élni a biztosított, megnövekedett lehetőségekkel, keresik a helyi
lehetőségek, adottságok intenzívebb kiakn:izásának célszerű módszereit, ·egyes
fontosabb feladatok végrehajtását - az eredményesség fokozása érdekében gyakran személyesen tartják kézben. Mindez jelzi, hogy a parancsnoki vezetés·
ben mindinkább erősödik a közgazdasági szemléletmód.
A csapatgazdálkodás rendszerében megindult kedvező fejlődés mellett
ugyanakkor növekedtek a parancsnoki vezetésre háruló olyan gondok, terhek is,
amelyek alapvetően a csapatgazdálkodás még mindig túlzottan merev ágazati
' ,,Az egyszemélyi vezetés legáltalánosabb elve azt követeli, hogy:
- a parancsnok felsőbb szervek által meghatározott keretek között, egyszemélyben gyakoroljon minden döntési és rendelkezési jogot, minden olyan (politikai, katonai, iga;i::gatási, gazdasági) területen, amely az alája rendelt szervezet
feladataival, működésével kapcsolatos."
Dr. Lantódi József vezérőrnagy, a hadtudományok kandidátusa: ,.Az egyszemélyi vezetés elvének ;fokozott érvényesüléséért"; Honvédelem 1972. 6, szám.
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tagoltságából, a szakágazatok koordinált tevékenysége szervezeti feltételeinek
hiányából, megoldhatatlanságából fakadnak. Negatívan befolyásolja a parancsqoki vezetés hatékonyságát a közvetlen irányítása alá tartozó szakterületek nagy
száma, tevékenységük központi szabályozásának di~:erenciáltsága, gyakran ellentmondásossága, a különböző szakterületeken biztosított eszközök felhasználására vonatkozó még mindig jelentős kötöttségek, egyes feladatok koordinált
megoldásának, a különböző szolgálatok közötti tevékenység központi szabályozásának hiánya.
Az anyagi, technikai biztosítás súlyának növekedésével, az ezzel kapcsolatos feladatok bonyolultságának fokozódásával függ össze, hogy a csapatvezetés rendszerében megjelentek az egész személyi állomány elöljáróiként a parancsadási jogkörrel felruházott hadtáp és technikai helyettesek a.zzal a céllal,
hogy a parancsnok ez irányú leterhelése csökkenjen, illetve a szakterületek irányításának hatékonysága - megfelelő hatáskörű szakvezetők révén - javuljon.
Ugyanakkor az egyszemélyi vezetés elve és módsz<:rei a fejlődés során nem kerültek olyan fokú újraértékelésre, a felelősség, a jog- és hatáskörök olyan
mérvű átrendezésére, mint amit az új heiyzct igényelne. A központi előírások
ban (szabályzatokban, utasítások,bao) meghatározottak továbbra is sok személyes jellegű, át nem ruházható feladatot írnak elő a parancsnok részéie, ami
eleve azt igényli, hogy a parancsnok ezekkel a kérdésekkel személyesen foglalkozzon. A helyettesek beállítása nem csökkentette a parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó szakterületek számát, s így jog- és hatáskörének bővülése
tovább növelte a személyére háruló koordinációs feladatokat is.
A jog- és hatáskör növekedése a felelősség hatványozott növekedésével jár
együtt. Csak olyan mértékben kívánatos a parancsnokok jog- és hatáskörének
növelése, amilyen mértékben biztosítottak részére a vele szemben támasztott
követelmények maradéktalan teljesítésének feltételei. Ellenkező esetben számolni kell a parancsnokok túlterhelésével. illetve azzal, hogy a jog- és ha.táskörök decentralizálásával nemkívánatos jelenségek, tendenciák ütik fel a fejüket, feszültségek keletkeznek, - amelyek az egyébként pozitív rendelkezés hatékonyságát, hitelét nagymértékben lerontják.
A csapatgazdálkodás rendszerében, módszereiben az elmúlt évek során
eszközölt változások, módosítások kapcsán, a csapatok önállóságának növelése
címén több olyan rendelkezés született, amelyek követelmények szerinti végrehajtásának bi,ztosításához nincsenek meg a parancsnokok számára a megfelelő
feltételek. Kétségtelen, hogy a kiadott rendelkezések összhatása az elmúlt évek
távlatában· pozitív tendendát mutat, hatékonyságának realizálása azonban ma
még nem nyugszik olyan szervezett alapon, amely a lehetséges elvárásdknak
megfelelő eredmények .eléréséhez, valamint a további, még intenzívebb fejlesz·
tés, korszerűsítés megvalósításához szükséges.
A költségvetési előirányzat felhasználás, átcsoportosítás, év végi maradvá~
nyok, bevételek terén megnövekedett lehetőségek, a költségvetési előirányzatok
fegyvernemi tagoltságának feloldása, a csapat javítóműhelyek összevonására,
szabad kapacitásuk kötetlenebb kihasználására, a csapatbeszerzésű, valamint a
központi ellátású javító, fogyó és karbantartó anyagok átcsoportosítására kiadot ~
rendelkezések általában kedvezően hatottak a csapatok feladatainak, különösen a helyi jellegű problémák megoldására, a személyi állomány létkörülményeinek javítására. Mindezek azt az egészséges törekvést szolgálták, hogy a
csapatgazdálkodásban lehetővé váljon az alaprendeltetéssel. (harckészültséggel,
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felkészítéssel, kiképzéssel,
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stb.) kapcsolatos valamennyi feladat és

tényező

•

f_igyelembevételével történő egységes, komplex, a különböző szakterületeken koordináltan folyó gazdálkodási tevékenység. A tapasztalatok ugyanakkor
·arra is rámutatnak, hogy a csapatgazdálkodásban eszközölt változások alapján
· nagyobb eredmények is születhettek volna, ha a vonatkozó utasítások nemcsak
az alapelveket, a szabályokat, a lehetőségeket rögzítik, hanem meghatározzák
azon személyeket is, akik a parancsnok hatáskörébe utalt kérdésekben a dönté-st.:k mcgalapo7ott előkészítéséért felelősséggel tartoznak, a végrehajtás szintjén
koordináló hatáskörrel rendelkeznek. Ennek tudható be, hogy a parancsnokok
döntéseiket gyakran önkényesen, megalapozatlanul hozzák meg; az előirányzat
átcsoportosítást az alakulatok tervszerűtlenül hajtják végre (ezt mutatja az odavissza történő átcsoportosítások, az átcsoportosítással csökkentett tételre vonatkozó pótigénylések nagy száma); az anyagi erőforrások koncentrált, célirányos
felhasználása helyett gyakori azok elaprózása, spontán módon történő felhasználása; a javítóműhelyek szabad kapacitásának hatékony kihasználása nincs
megfelelően biztosítva; a szolgálati ágak között az együttműködés anyagi vonatkozásban - ,,szakmai önzőség", szakmai érdekek féltése, súllyal szubjektív
tényezőkre visszavezethető okok miatt - nem fejlődött kellően; a belső ellen-:
őrzés hatékonysága általában nem éri el a kellő színvonalat. Mindezek a tényezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövőben nagyobb gondot kell fordítani
a központi intézkedések megalapozottabb előkészítésére, várható hatásuk komplex módon való felmérésére, 'a foganatosított rendszabályok megtartását szolgáló feltételek minden oldalú biztosítására.
A csapatgazdálkodás egységes irányításának, a szakterületek koordinált tevékenységének szükségességét -· a fejlődés kapcsán keletkezett új ellentmondások, feszültségek hatására - a gyakorlati élet vetette fel, s megfelelő központi
intézkedés hiányában - spontán módon - maguk a végrehajtók alakítanak ki
rá - az adott lehetőségek határain belül - a problémák enyhítését szolgáló átmeneti megoldást. Ilyen célú kezdeményezésnek fogható fel már több alakulatnál a parancsnokok belső utasítás~ alapján tevékenykedő ún. ,,Gazdasági Bizottság" -ok létrehozása, működése. Elismerésre méltó ezeknek a parancsnokoknak. a törekvése, hogy a csapatgazdálkodás terén megnövekedett hatáskörük
minél jobb kihasználása, az erőforrások gazdaságos felhasználása, a helyi .feladatok, problémák saját erőből történő megoldásának elősegítése érdekében
igyekeznek jobb előkészítéssel biztosítani döntéseik megalapozottságát, a végrehajtásban pedig szorosabbá tenni a különböző szakterületek tevékenységét. A
csapatok spontán kezdeményezései tehát jelzik, hogy a· csapatgazdálkodlls al&óbb szintű vezetésének, Í1:ányításának szervezeti rendszerében a fejlődés következtében hézagok keletkeztek, melyek a vezetés hatékonyságát nagymértékben
lerontják, ellentmondások, feszültségek kialakulására adnak lehetőséget.
A kérdés megoldásának gondolata a katonai gazdálkodás hivatott elméleti
szakértőit, művelőit is aktívan foglalkoztatja, s ez ugyancsak megerősíti, hogy
a probléma rendezése sokáig már nem halasztható. A kérdésben kifejtett gondolatok általában akörül mozognak, hogy kell-e? legyen-e? ki legyen? a parancsnoknak anyagi téren működő helyettese. Az alábbiakban idézni sz~retnék
néhány ezzel kapcsolatos álláspontot a megjelent publikációkból:
- ,,a legideálisab);> megoldás egy külön szakterülettel nem rendelkező,
»függetlenített+< anyagi, (vagy gazdasági) helyettes rendszeresítése"6,
a Kardos János vezérörnAgy, Dr. Himber Péter 6rnagy; ;,A parancsnok szerepe
csapatgazd~lkoi.lásban''. Honvédelem 1971, 1, T. szám.
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- .,elképzelhetőnek tartjuk a csapatgazdálkodás irányításának olyan for~
máját is, amelyik nem tételez fel gazdasági helyettest ... Az alakulatok harc~
készültségi, kiképzési és az ennek alárendelt gazdasági feladatai annyira összeforrottak és egymást feltételezik, hogy nehezen képzeJUető el a »tiszta gazda.:.
sági profilú« anyagi helyettes hatásköre ... A csapatgazdálkodás irányításának
megszervezésénél járható út a csapatgazdálkodás végrehajtásában részt vevő
fegyvernemek és szolgálati ágak tevékenységének szorosabb koordinációja".7
- ,,Véleményünk szerint, napjainkban nem az, pontosabban .szólva nemcsak az határozza meg a csapatgazdálkodás további perspektivikus fejlődésé
nek lehetőségét, hogy a parancsnok rendelkezik-e anyagi helyettessel vagy nem.
A kérdés alapvető kritériumát - megítélésünk szerint - abban kell keresnünk,
hogy a jelenleg érvényben levő szervezeti felépítés mennyiben képes a csapatgazdálkodás feladatainak követelményeinek megfelelő teljesítésére. Az elmúlt
évek eredményei és tapasztalatai - még a meglevő problémákat is figyelembe
véve - azt igazolják, hogy a jelenlegi szervezeti felépítés képes a követelrriények megfelelő teljesítésére. Az elmondottakat figyelembe véve, véleményünk
szerint az elért eredmények megszilárdításának és továbbfejlesztésének útjaként
elsősorban a még felmerülő hiányosságok, problémák megszüntetésére vonatkozó
célkitűzéseket és azok következetes megvalósítását kell szem előtt tartanunk".8
- .,Az egységes irányítást a csapatgazdálkodás hatékonyságának növekedése
érdekében meg kell oldani, mivel jelenleg a csapatgazdálkodás nincs megnyug·
tatóan összefogva ... Úgy vélem, a pénzügyi szolgálat vezetöje lenne a legal·
kalmasabb erre, mivel technikailag egyébként is ezt ő végzi." 9
A kérdésben idézett vélemények alapján a megoldis alternatíváira vonat·
kozó javaslatok az alábbiakban csoportosíthatók:
legyen a parancsnoknak egy önálló gazdasági (anyagi) hel}'ettese;
- a csapatgazdálkodás irányítását a pénzügyi szolgálatvezető végezze;
- a csapatgazdálkodás irányítása a fegyvernemek és szolgálati ágak tevé·
kenységének szorosabb koordin.ációja útján történjen;
- az irányítás rendszere megfelel a követelményeknek, a gazdálkodás terén
mutatkozó hiányosságok, problémák felszámolására kell törekedni.
A fentieken kívül a gyakorlatban több egységnél alkalmazott megoldásként
vehető figyelembe a „Gazdasági Bizottság" ·ok létrehozásának a lehetősége.
A probléma megoldásával foglalkozó jelzett cikkekre jellemző, hogy súly·
lyal a csapatgazdálkodás _fejlesztésének, eredményeinek aktuális kérdéseivel
foglalkoznak, s mint problémát jelentő, megoldásra váró kérdésben, a dolog
lényegének mélyebb, komplexebb vizsgálata nélkül foglalnak többé-kevésbé rö~
viden állást, nyilvánítanak véleményt a csapatgazdálkodás egységes irányítása
terén. Úgy vélem, hogy e téma megéri azt a fáradságot, hogy a probléma meg·
oldása célszerű módszerének kialakításához részletesebben megvizsgáljuk a csapatgazdálkodás főbb területei jelenlegi irányításának rendjét, s ebből kiindulva
elemezzük az idézett javaslatok realizálásának célszerűségét, mikéntjét. Félreér·
' Dr. Nyitrai Lajos vezérőrnagy, Dr. Gulyás Kálmán alezredes: ,.Csapatgazdálkodásl
rendszerLink néhány új vonása", Honvédelem 1971. 2. T. szám.
8 Illés László alezredes, Lipták P. András alezredes: .,Hozzászólás" .,A parancsnok
szerepe a csapatgazdálkodásban", valamint a „Csapatgazdálkodási rendszerünk néhány
új vonása" e. cikkhez. Honvédelem 1971. 5. T. szám.
9 Dr. Dobák Dezső alezredes: ,,A csapatgazdálkodás fejlődése és további korszerűsítésének lehetőségei", Honvédelem 1972. 4. szám.
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tések elkerülése végett, a magam részéről bizonyos vagyok benne, hogy a témában gondolatokat, véleményeket nyilvánítók bizonyára még számtalan konkrét
tényt tudnának felsorakoztatni a kifejtetteken kívül. Nem az a célom, hogy
vitassam állásfoglalásaik helyességét, annál is inkább, mivel - megítélésem
szerint - minden egyes javaslat egy-egy lépést jelent a megoldás felé, mindegyik
tartalmaz számos lényeges, megfontolandó gondolatot, s végső soron ezek szintetizálása útján lehetségesnek tartom a helyes megoldás kialakítását.

t
.;

A csapatok szel'vezetében működő, az anyagi-technikai biztosítás (gazdálkodás) csapatszintű feladatai ellátására hivatott fegyvernemi és szolgálati ágak
- szakterületük alapvető jellege szerint technikai, anyagi és pénzügyi jellegű tevékenységet folytatókra csoportosíthatók. A technikai és az anyagi jellegű tevékenységeken belül megkülönböztethető:
- ,,tisztán" technikai vagy anyagi jellegű szakmai tevékenységet folytató
(pl. a pc. és gjmü. technikai szolgálat, a fegyverzeti szolgálat, vagy a ruházati,
élelmezési stb. szolgálat), valamint
- nem „tisztán" technikai vagy anyagi jellegű siakmai tevékenységet folytató, ·azaz a technikai és az anyagi biztosítást (gázdálkodást) a szak-haditechnikai eszközeik harcászati alkalmazásával együttesen, illetve fő profiljuknak
(híradás, műszaki, ABV, egészségügyi, politikai stb. biztosításnak) alárendelten
végző fegyvernemi és szolgálati ágak.
A technikai vagy anyagi jéllegű tevékenységre bontás aszerint értelmezendő,
hogy az adott szakterületen belül
- a technikai eszközök üzembentartása vagy
- az anyagi eszközökkel való gazdálkodás a meghatározó. Az egyes csoportba sorolható fegyvernemi és szolgálati ágaknak közös jellemző sajátosságaik
vannak:
- a technikai jellegűek fö tevékenysége a haditechnikai eszközök üzembentartásának biztosítására (karbantartására, javítására) igénybevételének, katonai (harci) alkalmazásának szervezésére, a technikai állapot ellenőrzésére i-rányul. E feladataik megoldásához saját maguk végzik a szükséges javító, fogyó,
karbantartó anyagok, alkatrészek' biztosítását, tárolását, nyilvántartását, szervezik felhasználását;
- az anyagi jellegűek fő tevékenysége a szakanyagok biztosítására, tárolásának, elosztásának (feldolgozásának), rriozgatásának, szállításának szervezésére,
nyilvántartására, elszámolására, a rendeltetésszerű használat ellenőrzésér~ irányul. Szaktechnikai eszközeik mennyisége viszonylag nem'. szám_ottevő.
Az al;1pvető haditechnikai eszközökben végbement ugrásszerű minőségi fejváltozás következtében mindinkább erősödik azok össz-szolgálati jellege: az
egy-egy harci feladatra létrehozott harci eszközök nem egy gépegységből állnak, hanem komplexum jellegűek; a komplexumon belüli harci gépegységek általában önjáróak, illetve a fejlődés tendenciája az önjáróság biztosítása felé
irányul; a harci gépek és egyéb kiszolgáló rendeltetésű eszközök felépítése öszszetett; az alaptechnikai eszköz különböző fegyverzeti, optikai, elektronikus, rádió, lokátor berendezésekkel van felszerelve.10 Ez a körülmény a koráb&an kialakult, jól körülhatárolt anyagnem felelősi rendszert megbolygatta, ellentmon~
lődés,

w Dr. Bencslk István mk. ezredes, a hadtudományok kandidátusa: .,Gondolatok a
technlkal biztosításl rendszer korszerűsítéséről". Honvédelem 1974. 2. T. szám.
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dásokat hozott létre, mivel ma már egyre kevésbé lehet egyértelműen megha·
tározni · a különböző szaktechnikai berendezésekkel beépített, összetett jellegű
haditechnikai eszközök szolgálati ághoz tartozását.
A haditechnikai eszközök összetettsége, bonyolultsága,. hadrafoghatóságá·
nak, technikai állapotának feni:itartása ugyanakkor maga után vonta az ezzel
kapcsolatos szakfeladatok végrehajtását szolgáló szervezetek fokozottabb önál·
lósulásának, specializálódásának, egymással összehangoltabb működésének, a ki·
szolgáló állomány magas fokú technikai felkészültségének, az igénybevételi,
üzemeltetési előírások, technikai ellenőrzések, javítási folyamatok egységes szabályozásának igényét. Következésképpen, a technikai biztosítás terén egyre kevésbé elegendő és engedhető meg az alapvető feladatok megoldását az abban
részt vevő fegyvernemi és szolgálati ágak spontán egyi.ittműködésére, az egyéni
kezdeményezésre, a jó vagy kevésbé jó elvtársi kapcsolatokra alapozni. Határa·
zottabb, szervezettebb, jogilag egyértelműen szabályozott, egységes irányításra
van szükség.
Csapatszinten e kérdés célszerű megoldását a „technikai helyettes"-i funk·
ciónak, a szó legteljesebb értelemben vett tartalommal történő megtöltése, a
komplex technikai biztosítás megvalósításához, alapvető feladatai koofdinált
végrehajtásához megfelelő jog- és hatáskörrel való felruházása jelentheti.
Természetesen ez nem egyszen'íen a jelenleg funkcionáló technikai helyet·
tesek ilyen jog· és hatáskörrel való fclruházásával azonos. Ehhez a követelményeknek megfelelő ~ magas fokú hadmérnöki (műszaki, technikai) üzemszervezési, valamint harcászat-technikai felkészültségű tisztek kinevelésére van
szükség, akik képesek a jelzett minőségben a szükséges részletességgel, az alkalmazott technikai eszközök többségére jellemző differenciált szakkövctclményekre
orientáltan szervezni a technikai biztosítás folyamatait és irányítani a hatáskörébe utalt szolgálati ágak egybehangolt tevékenységét.
A vázolt „technikai helyettes" -i rendszer kapcsán vizsgálandó a technikai
biztosítás szervezeti rendszere.· E kérdést csupán a vezetés-irányítás szempontjából kívánom érinteni. Véleményem szerint, nem lenne kívánatos arra törekedni,
hogy a fegyvernemek anyagi·technikai szervezeteit leválasztva valami komplex
technikai szervezet kerüljön kialakításra. Elképzelhető, hogy a „tisztán" technikai jellegű tevékenységet folytató szolgálati ágakat (a pc. és gjmű. technikai,
valamint a fegyverzeti szolgálat) csapatszinten a technikai helyettesnek közvet·
lenül szervezetileg is alávonják. Anélkül, hogy ennek részletes boncolgatásába
fognék, megítélésem szerint ez most nem fő kérdés. A probléma megoldása
során a legkevésbé sem célszerű a fegyvernemi és szolgálati ágak szakterületi
önállóságát csorbítani. Továbbra is biztosítani kell, hogy a szakfeladatok a leghivatottabb és szakmailag leghozzáértőbb vezetők útján, a· szakharcászati köve·
telményekkel szoros összhangban kerüljenek végrehajtásra. A technikai bizto·
sítás terén a parancsnok - megfelelő jog· és hatáskörrel felruházott - ·technikai
helyettese útján meghatározott komplex feladatok vonatkozásában érvényesülő
egységes irányítás és koordináció nemcsak az egység harckészültségénck magas
szinten tartását erősíti, ha1i'em kedvező feltételeket nyújt a szakterületeken belüli
feladatok eredményes megoldásához is.
A techriikai biztosítás (üzembentartás) terén vázoltakhoz hasonlóan merül
fel - a fejlődésből fakadóan - az anyaggazdálkodás alapvető folyamatai, tevé·
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kcnységei egységes irányítás.ának, a szakterületek koordinálásának követelménye.
Megvalósítását mindenekelőtt indokolják:
- a gazdaságossági tényezők előtérbe kerülé~e a csapatgazdálkodásban mind
a technikai eszközök üzemeltetése, igénybevétele, a csapatok komplex felkészítése, gyakoroltatása, mind a fenntartás, a pénz-, anyagi eszközök felhasz·
nálása terén ;
- a pénzgazdálkodás hatókörének szélesedése és teljeskörüvé tételének fokozódó igénye a csapatok fenntartási szükségleteinek biztosítási rendszerében;
- a csapatgazdálkodás korszerű közgazdasági alapokra helyezésének, a
költséggazdálkodás megvalósításának feltételét szolgáló fejlett, komplex számviteli és információs rendszer kialakítása;
- a csapatszinten komplexen jelentkező, több fegyvernemi és szolgálati ág
közös erőfeszítése útján megvaJósuló feladatok (pl. anyag- és csapatszállítás,
készletgazdálkodás, tárolás, létkörülmények javítása stb.) koordináltságának
szükségessége.
Lényegében itt is arról van szó, hogy a csapatgazdálkodás egységes elvj
és közgazdasági alapokra helyezése, a sZakterületek - mint egy egységes komplex rendszer elemei - tevékenységének összehangolt irányítása, koordinálá-sa
csapatszinten megfelelő jog- és hatáskörrel rendelkező parancsnokhelyettes funkcionálását feltételezi. Ennek megvalósítása - megítélésem szerint - a helyettes
személyét illetően kisebb gondot jelentene, mivel a parancsnok hadtáphelyettesek a hadtáp szolgálati ágak 'Vooo.tkozásában jelenleg is hasonló funkciót látnak el, felkészültségük is alapvetően alkalmas, hogy hatáskörüket meghatározott kérdésekben valamennyi fegyvernemi és szolgálati ágra kiterjedően lássák
cl. Természetesen képzésükben· ·a gazdálkodás fejlesztésének megfelelően indokolt a jövőben módosítani, közgazdasági oldalát erősíteni.
A kérdés kapcsán itt még kevésbé merül fel jelentősebb szervezeti módosítás igénye, mivel az érintett szolgálati ágak zöme jelenleg is a parancsnok
hadtáphelyettes alárendeltségében. működik. Perspektívában ·vizsgálat tárgya lehet bizonyos szervezeti korrekciók .célszerűsége, lehetősége, ez azonban m·ost
szintén nem lényegi kérdés. A cél elérése érdekében elegendő a fegyvernemi
és szolgálati ágak anyag- és péllzgazdálkodása egységes elvi szabályozásának~
s ezen az alapon csapatszinten az alapvető folyamatok egységes, koordinált
irányítása feltételeinek a biztosítása.
A csapatgazdálkodásban jelentős· szerepe van a pénzügyi szolgálatnak. Gaz.,.
dálkodási és feladatköre egyértelműen kialakított, rendezett. A gazdálkodás vá~
zolt irányú fejlődése kapcsán helye, szerepe tovább növekszik, feladatai bővül
nek, különösen a finanszírozásban, a komplex költség-gazdálkodás irányításában, valamint a komplex számvitel megvalósításában.
A csapatok anyagi-technikai biztosításának három alapvető területén a
fentiek szerint megvalósítható egységes irányítás, koordináció mellett még mindig adódnak feladatok, melyek összehangolását, döntésre történő előkészítését el
kell végezni. Ezek mindenekelőtt a három alapvető terület közötti összefüggésben, illetve az egység más irányú feladataival, működésével (harckészültség,
harckiképzés, erkölcsi-politikai állapot stb.) kapcsolatban merülhetnek fel. Az
ilyen jellegű komplex feladatok koordinálására, a döntések komplex előkészíté
sére célszerűnek tartom - megfelelő összetételben .(pk. technikai helyettes, pk.
hadtáphelyettes, politikai helyettes, törzsfőnök, pénzügyi szolgálatvezető rész-
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vételével - ún. Gazdasági Bizottság hivatalos kinevezését és szervezett műkö
d~sét lehetővé tenni, központilag is szabályozott módon.
Összefoglalva a témában kifejtetteket, úgy ítélem meg, hogy a csapatoknál
felmerült vezetési, irányítási problémák megoldását ma már nem szabad csupán labilis hatásfokú együttműködési kérdésre szűkíteni. A csapatok anyagitechnikai biztosításának, gazdálkodásának rendszerében, feltételeiben, körülményeiben végbement változások, a fejlődés objektív tendenciái a kérdésben hatékony, a perspektivikus követelményeknek megfelelő, a reális lehetőségeket figyelembe vevő megoldást, határozott központi szabályozást tesznek szükségessé.
A csapatok technikai, anyagi, pénzügyi jellegű tevékenysége jól körülhatárolható három alapvető területre osztható, melyeken belüli feladatok egymással
összehangolt vezetését, irányítását, koordinálását, valamennyi fegyvernemi és
szolgálati ágra kiterjedően, meghatározott jog- és hatáskörben: a parancsnok
technikai helyettese, hadtáphclycttcse és a pénzügyi szolgálat vezetője végezheti. A három terület közötti feladatok koordinálására, komplex anyagi-technikai-pénzügyi feladatok döntésre való előkészítésére megfelelő összetételben az
ún. Gazdasági Bizottság szervezett létrehozása indokolt.
A vázolt új irányítási rendszer megvalósításának személyi feltételei a parancsnok hadtáphelyettcse, a pénzügyi szolgálat vezetője személyében lény~gében
adottak, a technikai helyettesek vonatkozásában a képzés megfelelő rendszerének kialakítása útján perspektivikusan biztosítható. Célszerű megoldásnak tartom a jelenleg funkcionáló technikai helyettesek hatáskörének fokozatos kiterjesztését a technikai biztosítás meghatározott feladatainak komplex irányítására,
koordinálására.
A fentiek alapján a csapatgazdálkodás irányítási rendszere az alábbiak szerint vázolható (2.. vázlat).
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Az egységparancsnok
A központilag meghatározott jog- ás hatáskörben teljes és oszthatatlan felelősséggel

~

irányítja a csapatgazdálkodást. Jog- és hatáskörét az alapvető kérdésekben személyében gyakorolja. egyebekben megosztja megfelelő helyettesei
között. Komplex jellegű feladatokkal kapcsolatos döntéseiben, rendszabályok
kimunkálásában megfelelő összetételű „Gazdasági Bizottság'' segíti.
A csapatgazdálkodás különböző fegyvernemi és szolgálati ágak tevékenységi köréhez tartozó' feladatok végrehajtását a parancsnok technikai helyettese,
hadtáphelyettese, valamint a pénzügyi .szolgálat vezetője irányítja és koordinálja.
A parancsnok technikai helyettese

•

A személyi állomány szolgálati elöljárója minőségben, a parancsnok által
átruházott jog- és hatáskörben, valamennyi fegyvernemi és szolgálati ágra kiterjedően, a -központi szabályozásban meghatározattak alapján irányítja és koor·
dinálja a technikai eszközök üzembentartásával, illetve a technikai biztosítással
kapcsolatos alapvető feladatok egységen belüli végrehajtását. Ezek lehetnek (a
teljesség igénye nélkül):
- az egység harckészültsége technikai biztosításának tervezése, szervezése,
ellenőrzése;

- a komplex technikai elk;nörzések, szemlék szervezése;
- a technikai eszközök javításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának
szervezC!se, koordinálása;
- a gyakorlatok technikai biztosításának tervezése, szervezése;
- a technikai eszközök üzemeltetésének, igénybevételének, kiszolgálásának
szabályozása, koordinálása;
- a technikai biztosítás belső információs rendszerének szervezése.
A parancsnok hadtáphelyettese
A személyi állomány szolgálati elöljárója minőségben, a parancsnok álca!
átruházott jog- és hatáskörben, valamennyi fegyvernemi és szolgálati ági-a kiterjedően,
központi szabályozásban meghatározottak alapján irányítja és koordinálja a készletgazdálkodással, illetve az anyagi (hadtáp-) biztosítással kapcsolatos alapvető feladatok egységen belüli végrehajtását.

a

Ezek lehetnek:
- a harckészültség hadtáp biztosításának tervezése, szervezése, ellenőrzése;
- az anyagi és szolgáltatási szükségletek vonatkozásában a pénzgazdálkodás
(költséggazdálkodás) koordinálása, a költségvetési előirányzat átcsoportosítására, év végi maradványok, bevételek felhasználására javaslat készítése a parancsnok felé (együttműködésben a parancsnok technikai helyettesével és a
pénzügyi szolgálat vezetőjével);
- az anyagi és szolgáltatási szükségletek biztosításának, a helyi beszerzé·
sek, vételezések koordinálása;
- az flnyagszállítások tervezése, szervezése, koordinálása;
- az anyagi eszközök tárolásának, mozgatásának, málházásának szervezése,
koordinálása;
- a gyakorlatok hadtáp biztosításának szervezése, koordinálása;
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- az alegységek anyagellátásának koordinálása;
- az anyaggazdálkodás számvitelének irányítása;
a csapatgazdálkodással (anyagi, technikai biztosítással) kapcsolatos gépi
adatfeldolgozás, belső információs rendszer szervezése, irányítása;
- a belső gazdasági ellenőrzés, komplex leltározás végrehajtásának megszervezése, koordinálása;
- az anyaggazdálkodás hatékonyságának elemzése, értékelése;
- a csapatépítkezések, laktanyai objektumok karbantartásának szervezése,
irányítása.

•

A pénzügyi szolgálatvezetö
Jelenleg szabályozott feladatköre a vázolt irányítási rendszerben alapvető
módosítást nem igényel. A csapatgazdálkodás egységes elvi és közgazdasági alapokra helyezésével, feladatai
a szintetikus számvitel szervezésével, irányításával;
a komplex mérlegbeszámolók készítésével;
- a komplex költséggazdálkodás szervezésével, irányításával bővülnek.
A fegyvernemi és szolgálatiág-fönökök (ve:z:etók)

A fegyvernemi, illetve a szolgálati ág tevékenységi körébe tartozó techni·
kai, anyagi jellegű feladatokat a technikai és hadtáphelyettes irányítási és koor·
dinálási hatáskörében kiadott rendelkezések figyelembevételével, az általános
és· szakmai központi szabályozások alapján önállóan és felelösséggel tervezik,
szervezik, irányítják. Szakterületükre vonatkozó, egységet érintö rendszabályokra,
utasításokra a megfelelő helyettesnek tesznek javaslatot.

*
A tanulmány keretében n:em volt mód a csapatgazdálkodás többi, nem kevésbé fontos kérdéseinek tárgyalására, úgyszintén, a felvetettek kapcsán a vezetés és irányítás magasabb szintjein megoldandó feladatok bemutatására. ,Úgy
vélem, ha a vizsgált kérdésekben - félre téve minden szakmai sovinizmust ....
önzetlenül, azaz fontosságának megfelelő komolysággal és felelősséggel, közös
összefogással sikerülne döntésre alkalmas alternatívákat kimunkálni, ezzel jelentős elő~elépést tennénk a gyakorlati élet által sürgető problémák, belátható,
hosszabb fejlesztési időszakra szóló megoldása felé. Ennek reális feltételei lényegében az adott szervezeti struktúrában adottak, illetve fokozatos megtercmtesük lehetősége biztosított.
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A közvetlen honvédelmi kiadósok fejlesztési
és fenntartósi részre bontósa, a költségtényezők,
arónycik elemzése•
Dr. Himber Péter' órnagy, Dr. Sténay István siáiados
A közvetlen honvédelmi kiadások korlátozott nagysága, ugyanakkor az igények
ugrásszerú növekedése arra kényszeríti a hadsereg felsö vezetését, hogy döntéseinek
meghozatalakor igen körültekintően járjon el és a döntéselőkészító szervektől alapos,
részletes és többoldalú elemzésekkel ellátott clőterjesZtéseket követeljen. A döntéselőkészítő munkálatok során a .közvetlen honvédelmi kiadások részletes elemzését csak
akkor lehet megfelelően elvégezni, ha az egyes költségösszetevők dinamikusan összehasonlíthatók; vagyis az egyes költségtényezők tartalmukban azonosak a különböző
számításba vett időszakokban. Ahhoz. hogy az elemzés elvégezhető legyen alapvetően
két területen kell megteremtenürik az ~lemzés f~ltételeit:
- az egyes költségtényezök tartalmának állandóságában.
- az elemzési módszerek egyértelmú meghatározásában.
Jelen cikkünk célja, hogy feltárjuk azokat az elveket, módszereket, amelyek alapján a jövőben el lehet végezni a közvetlen honvédelmi kiadások legfontosabb költségtényezőkre való bontását.
A k6zvetlen honvédelmi kiadd.sok bontási lehet6ségel

A katonai-gazdasági elemzések elvégzése érdekében - az eddigi gyakorlat szerint - a közvetlen honvédelmi kiadásokat két fö csoportra bontjuk: fejlesztési kiadásokra és fenntartási kiadásokra.
A fejlesztési kiadások közé soroljuk mindazokat az anyagi-technikai-pénzügyi
cszközöketi amelyek közvetlenül biztosítják a hadsereg hadászati, hadműveleti és harcászati feladatainak végrehajtását, magas fokú harckészültségét, hadrafoghatóságát.
A fenntartási kiadások mindazok a költségek, amelyek békelétszámú, szervezésű,
anyagi-technikai feltöltöttségű hadsereg működéséhez és magas fokú kiképzéséhez békeidőszakban szükségesek.
Az általános definíciók az egyes kiadási csoportokba sorolás számtalan lehető
ségét engedik meg. A kiadási csoportok részletes taglalása előtt, a legfonéosabb változatokat (azok előnyeit és hátrányait) ismertetjük.
! Megjelent; a Honvédelem lt'lt. évi 2, némában~
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A közvetlen honvúlelmi kiruM:wf.: fejlesztési és fenntartási köliségtényezókre b1,;1t,ísrí1ulk lchets{ycs /!!Íllozalrá:

-

-

a fclhalmoz{u,;.fogyn.sztás bontása,
a költ::;égvetés állami rovntren<lje,
a7, {dlornányt.álJli'd{,
a ncti ó foj lc:-;7,f.ési é::; fenntartási költség,
n. hadrafogh<.üósúg legdöntVhb ,~nyagai alapján

1.örténő

meghatározás.

Néz7,iik ezeket l'({,-1zlelf'sel1hcn:
a) A follinlnwz.'u-;.fogyat-,zt[u, bontásnak megfc\p]i'í meghatÍl.roz/vi.

A fojlc.c:;ztési és fenntartúsi köl1s1\gek folhalmoz:.'Ls„fogyasztiis bontásnak megfelelő
mcglrnt /lrozásakor a nemzeti jövedelem hasonló részekre Lörténő bontásából indulunk
ki. Tchút. a .1temzeti jövedelcrn fellialmozáAi résr.ém~k megAl!n,pít.ásához hasonlóan
határoznánk meg a. közvetlen honvédelmi kin.dá.soknak fojlesztPsi részét., míg a nemzeti jövedelem fogyaszt:isi részének meg!J.llapít~sához hasonlóan a fenntartási részt.
Ezek n.lnpj/1.n a fojlc,;ztési költségek közé sorolnánk n, teehnikai eszközök beszerzési;re,
a tartalékképzésre, a szakm0,i berendezések és felszereléi:,ek beszerzésére, az építési
beruh:izát:iokra és n felújításokra fordított kiadásokat.; a fenntartási költségek közé
sorolnúuk a személyi állomány anyagi, kulturális, szociális stb. ellátását, a tcclmilrni
eszközók, épületek és egyéb hcrendczések üzemcltctésühez, j::wítás:ihoz, lrnrbantar~
tásához sziikséges anyagok beszerzését, valamint rt kiképzési segédeszközöket és
azok üzemcltett~séhez, javításához, karhautart.ásához szükséges kiadásokat.
Milyen eléínyei és milyen hátrányai vannak ennek a módszernek? Előnyei kör.iil
kétségtelen, hogy kiemelkedik a szétosztás cgyszcrlísége, mert a hadsereg - mint
költségvetési. szerv - kiadásait a költségvetési állami rovat.rendnek megfelelően
állítjn. össze ós ebből következik, hogy a „beszerzés" és „felújítás" állami rovatok
összege adná a fojksztési részt (természetesen beleértve a Rpe_ciális importot és építési
bernháztu,t is), míg a többi állami rovat együttes összege a fogyasztási részt. Előnye
még, hogy a beszámolók is ilyen felépítésűek. További előnye ennek a számítási
rendszernek, hogy hostiztihb időszakok kin.dási részeit. köimyen összevonhatjuk és
egymástól távolcs6 időszakokat is viszonylag pontosan összehasonlít.hatunk (legfeJ.
jcbb Arindexszcl kell módosítani az összehasonlítás tárgyát képező időszakok adatait).
Hátrá11yn, n, felosztás ezen módjának: nem ad egyértclmü és pontos választ a
hadsereg fel„ő vezetésének arra a kérdésre, hogy a harckészültség anyagi~technikai
oldala egyik időszakról a másikra milyen arányban növekedett. Miért? Elsősorban
azért, mert. a fejlesztési rész ezen felosztás szerint tartalmazza a felújításokm fordított
kiadásokat is, amely kiadások legfeljebb csak az eszközök eredeti állapotukra való,
vagy megközelítően eredeti állapotba való helyezését szolgálják és lehet, hogy egy
rövidebb id6siakot figyelcrnhc véve bizonyos „többletet" jelent ez az előző időszak
hoz képest, de semmi esetre sem jelent fejlődést egy hossz11bb időszakot figyelembe
véve (még egy ötéves terv viszonylatában sem). Ugyanez az eset a.technilrni eszközök
pótlására töl'ténő beszerzések esetén is, mert ha ugyanolyan m{íszaki paraméterekkel
rendelkező tcdmikai eszközt szerzünk be, mint a helyette kiselejtezett eszközünk
volt új {tllapotba11, akkor hosszabb időszak viszonylatában ebből nem érünk el fejl{)dést; ha fejlettebb tedmikai eszközt szerzünk be, akkor pedig csak a két eszköz
(tehát, a beszcr1.et t 1\s a kisclc]tezet.t eszköz eredeti állapotúnak) különbsl:ge jelentheti
a fojkklé:4, mutathatja a fejlesztést.
b) A k<il(.'Jégvetés úllami rovatrcndje alapján történő meghatározás.
A kölis1:gvet(·.'J állami rovatrendje alapján tört.énő fejlődési mutatók meghat..áro-
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;,Jt.,.;akor nhhr)l indulunk ki, ho;.:;y n.z állami rovatrcnd a költségeket főbb csoportjaira
liou1j;i (ezek n bérek, sr.cmélyi kiadások, működési kiadások stb.), és ezek a főbb
('soportok (tchút a költségvetési rovatok) szétválaszthatók úgy, hogy egyesek csnk
fonntnrt:'1si jl'!legűek, mások csak fejlc::;ztési 'jellegűek. A másik követelmény, hogy
a fojk·szt.<'·si-fo;-;;yasztási kültségrészok megállapítása egyszerű legyen.
A prohk·ma megközelítését cgyszeriíl1bé tehetjUk, ha, eWször azt vizsgáljuk, hogy
uw!y kii\ts(\:t\·etésirovnt vngy költségvetési rovatok tartalmazzák a fejlésztési költst\!t·kd, n fo.ilr')(h\st mutató adatolrnt.
Ft·jJcs7,túü költségeket - véleményünk <>zcrint - csak a „05. Beszerzés" állami
nwa! ,:s az építési beruházás tartalm11z. Miért'1 A „beszerzés" állami rovaton tervez1.iik az iic:c:zcs haditcl·hnilrni anyagot és eszközt, a szakmai berendezéseket és felszerelt:.,wkd, gépeket, m1íszcreket., a műszfLki fejlesztés költségeit stb., ezek mind mngukh:w honlozzltk a fejlesztési költségek voná~ait .
.\ kifHlúsok szét választása rendkívül egyszerű, hiszen csak egy állami rovatot
kell kiemelni az összes kiaclás közli\ éR az a fejlesztési költségrész, míg minden többi
kiad1Íl-l fonntart{rni költség. (Ez esetben eltekintünk, olyan kiadásoktól, mint pl.
künyyt{trfejlesztés, :,,zórakoztató anyagok, amelyek a „05. Beszerzés" állami rovaton
jPl<·ntk('znek, dc volumenük viszonylag állandó és jelentéktelen.)
Ezen felosztási elv alapján a fenntartási költségek közé soroljuk az összes bér
(:S liérjellcf!:ÍÍ, a niiíködési, szolg{dtatási, felújítási kia.dásokat, társadalmi jnttatásokat
t's a kiiliiHWc t:írs:idalmi szerveknek adott támogatásokat.
A módszl'r c1{5nyc, hogy réndkíviil egyszerű a kiszámítási mód. Hátránya első
Sül'lJflll nz, hogy a technikai eszközök kiselejtezése esetén a pótlásként besze1·zésro
kcrii!(i új l'S'l.kiiziik teljes mértékben úgy jelentkeznek, mint a harckészültséget emelő
t1\nyt'z(ík, mely - mint. ahogy azt az „a)" pontban már kifejtettük - hosszabb
idlí.-;zak vonatkoz{u:;úlian csak r1, szinten tartúshoz elegendő és nem eredményez
fcjl{íc!ú;1.
l') Allorn[rnytúLlúk nlapjún tJjrténő meghatározás .
.Az :dlománytúbhí.k ahtpján tört.ünő incghatáro1il.skor a fejlesztési költségek közé
sorolnlwk rnin<luzoknt nz anyagi Uszközöket, amelyek küzvet.Icnül biztosítják a fegy·
verc;-; eriík előtt ú'.ló lm<lúsznti, hadműveleti és harcászati feladatok végrehajtását;
tcl1,'tt frjlcsztési költségnek tekintenénk a fegyveres erl.ík hadrendjének, szervezeti
folépítl:sének, létszámának megfelelő haditechnikui eszközök t'.:s anyagok állományt!dJla ~zerinti szitksl'glctcinek Liztosítását, u. műszaki fejlesztési költségeket, a norrnAk a!,1pjún mc:gllatározott csapat, hudmliveleti és központi tartalékok folhalmo·
zúsút, az t!píté:.,i Lel'ul1ázá:-;ok útján létrehozott katonai objektumok rendszerét.
F,:nniartúsi költs('.gck közé soroln{mk a héke létszámú - szervezésű, anyagi·
1(;drnikai c_,:c;zkiizökkd feltöltött fegyveres crGk béke i<lő:,,zakbani működéséhez, állandó hat'(·készii!tséghen való tartásához tiZükséges kiadásokat.
Ezt~n fo!osztúsi mód már kétségtelen, hogy a- hadsereg fejlődését, pontosabban
a liarvkt!szliltsl';J; nnyagi-tcclmikai oldalának növekedését mutatja. Az ily módon
kialakított köllst~sz,'\tyálasztúR már tükrözi egyes id{.íi,;zakok minl.íségi és mennyiségi
vú!t(,Ú1~ait {n, vúltozáso1rnt. ez· esetben csak a lm<lrnfoghatóság oldaláról nézzük),
ugya1J:,kkor a hard::(:szültség auyngi~teehnikai biztosítottsú.gának összcg:.zerű megúllapítús:l esetén (krmészctcscn ewn szúmílás clégg,; elvont és számtalan szubjektív
{·:-; ol1jektiv téuyez\;t tnrtalnrnz, mivel tühb adatot egynzerLÍcn csuk becsülni lehet)
H frjl(·szü'::-;i költbég(~k haln10zúsávnl mcgáll:ipíiható a fejlettségi színvonal is .
.\ f',.-lo;,ztits ezen módszerének hátrányai cl8i5~orlnll :thból származunk, hogy itt
sem szurjiik ki a fej!t)~zt<:~IJűl a tcelmikai eszközök egy.-:zen'i pótlását hiztosító kö!t~

s1:gd;t'!.
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Felmerülhet problémaként az is, hogy a műszaki fejlesztési költségek azon része,
amely később nem ölt testet semmiféle technikai f:szközben vagy hadianyagban,
felszerelésben, mennyiben szolgálja a hadsereg hadrafoghatóságának fejlődését,
ugyanakkor az építési beruházások kö-L.ött is van Jlyan beruházás, amely a harckészültség biztosítását csak közvetve segíti cW. Ezen költségek szétválasztása rendkíviil nagy munld.val járna, ugyanakkor feltételezhetjük, hogy ezek hosszabb idő
szakok vonatkozásában kiegyenlítik egymást, s így a fejlődési mutatóra nincsenek
lényeges hatással.
d) Nettó fejlesztési és fenntartási költség meghatározás.
A nettó fejlesztési és fenntartási költség meghatározásakor fejlesztési költségnek
neveznénk azokat a kiadásokat, amelyek a hadsereg anyagi-technikai ellátottságának, felszereltségének, létszimánnk a megelőző időszakhoz képest magasabb szintre
való emelését hiztosítják. Fenntnrtási költségnek neveznénk azokat a kiadásokat,
amelyek a hadsereg technikai ellátottságának, f,ilszereltségének, létszámának a megelőző időszak szintjén való tartását biztosítják. Úgy érezzük ezen meghatározások
után szükséges közelebbről megvizsgálni, hogy mi tartozik a fejlesztési költségekbe
és mi n fenntartási költségekbe?
A fojlcsztú;i költségekbe soroljuk:
- az új technikai eszközök beszerzését, amennyi hun azokat nem a kiselejtezett
eszközök pótlására használjuk, illetve azon a mérMkc11 fölül, amely mértékig az elhasznált eszközeinket pótolják, kiegészítik,
- n tartalékolás céljaim beszerzett anyagokat és eszközöket,
- a hadsereg létszám növekedésének költségkihatását (tehát az előző időszakhoz
viszonyított létsz1ímtöbblet ruházu.ti és élelmezési költségeit, illetményét, elhelyezési
és egyéb költségeit),
- mindennemű berendezési és felszerelési tárgyat (bútor, szakmai berendezés
és felszerelés, gépek és műszerek stb.), arnelYeket nem pótlásra szereztek be, illetve
a pót!ásrn, Lcszcrzctt rész_ kivételével,
- az építési bornházásolrnt (tekintettel arra, hogy az építési beruházás pótlása
több évtizedenként töL'Lónik, így a teljes Ö8Szegct fejlesztésnc~ vesszük).
A fenntartási kölüit\gekbo soroljuk:
- az ellmsználódott technikai eszközök pótlására beszerzett eszközöket,
- az összes javító, fogyó, karbantartó anyagot,
-- a hadsereg létszámának előző időszakhoz képest változatlan szinten tartásához szükséges kiadásokat (élelem, ruházat, illetmény stb.).
- a pótlásra beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakat, gépeket, műszereket stb.,
- a folújítá,si költségeket,
- a kiképzési segédletek és anyagok költségeit,
- a nem tartalékolás céljaira beszerzett üzemanyagokat,
- a különböző szerveknek adott támogatásokat.

A hadsereg kiad:isninak felosztás,ikor ezen módszer allmlmazása egy :,or problémát vet fel, ugyani.':I a pútlásr,i beszerzett technikai eszközökből - ha azok u1iíswki
paraméterei 1wm cgyernck meg a kiselejtezett eszköz eredeti miíszaki parc1métercivel
- esetenként, kell olclöntcni, hogy medJig fejlesztés és meddig pótlás; a 1étsz11mfejlesztéR kilintlL81dt ré::,zlctcsen kel!enc kit,zárn ítani; részletesen kellene kinrnnktt!ni
n hctcndczósi tárgyak pótlására ós új Lcszerzési részre való elhatárolását..
A foh,ctctt lll'oblémák ellenére is ezen módszer nllmlmazása a legalkahuasabb
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a frl.siíbb vezetés tájékoztatására, mert az ilyen módon kiszámított fejlesztési költség
fr-;~,1,l'husonlítúsa az előző időszak hasonló adatával adja legpontosabban a fejlődés
mut:itöját. Az egyes hosszabb időszakok (ötéves tervek stb.) összehasonlításánál
itm11:telten ki kell munkálni a fejlesztési költségeket, illetve az egyes évek adataiból
a kiilónfélc halmozódásokat ki kell szűrni, illetve az egyes évek adatait korrigálni kell.
Pl.: a, létszámváltozás hatását már az ötéves tervek összehasonlításakor. A technikai
eszközök beszerzésénél ezen probléma élesen csak évtizedek összehasonlításánál meriilhl't fel, amellyel most nem foglalkozunk.
e) A hadrafoghatóság legdöntőbb anyagai alapján történő meghatározás.
A hitdrafoghatóság legdöntőbb anyag{Li alapján történő meghatározáskor fejleszié::ú költségeknek azokat a kiadásokat tekintenénk, amelyeket a haditechnikai eszkfr
zök és anyagok beszerzésére, valamint a tartalékolásra beszerzett anyagokra fordítunk. Ez esetben csak awkat az eszközöket és anyagokat tekintenénk fejlesztési
költségeknek, amelyek a hadsereg hadrafoghatóságát dönt&n befolyásolják, s így
a hnrckészültség anyagi-technikai oldalának jelentős, döntő részét képviselik.
Az ezen módszer segítségével megállapított, egyes időszakok fejlesztési költségeinek összehasonlításából képzett mutatók változása a hadsereg felső. vezetésének
részére egyértelmű választ ad a harcászati, hadászati és hadműveleti feladatok végrehajtású.hoz szükséges anyagi megalapozottság változásáról. Fenntartási költségek
közé imrolrnínk ez esetben: az összes-bér és bérjellegű kiadásokat, a technikai eszközök
üzemeltetéséhez, javításához, karbantartásához szükséges kiadásokat, a. felújításokat,
a szolgáltatá.sokát, a nem haditechnikai eszközök beszerzését (gépeket, műszereket
stb.), a műszaki fejlesztés költségeit, az építési beruházásokat stb. Tehát több olyan
kiadást is fenntartási költségnek tekilltenénk, amelyek alapvetően fejlesztési jellegűek
(pl. gépek, műszerek, berendezések és felszerelések, műszaki fejlesztés, építési beruhá~
zás stb.), azonban ezen módszer alkalmazása alapvetően elérné célját, vagyis a harckészültség anyagi-technikai oldalának viswnylagos fejlőését alapvetően tükrözné.

Ös.szefoglalva, javaslatunk a közvetlen lwnvéddmi kiadáaok fejlesztési éa fenrúar.tdai
költséatényezókre való bontására a ki>vetk"ezó:
A hadsereg kiadásainak bontására több· módazer alk:a.lmazása lehetséges. Ezek
közül el:-iősorban azokat igyekeztünk megvizsgálni, a.melyek a harckészültség a.nyagit,echnikai oldalának fejlődését mutató szám kialakítására alkalmasak, hiszen a közvet len hoilvédelmi kiadás elemzésénél, mintegy „hatékonysági mutató" a harckészültség rmya.gi-technikai oldalának fejlődésére utaló szám.
A megvizsgált módszerek közül, azok előnyeit és h.á.trányait figyelembe véve
a. legpontosabb mutatónak a „nettó fejlesztési és fenntartási költség meghatározás"
alapján képzett mutatót tartjuk, hiszen ezen mutató a technikai fejI6dés mellett a
létszám fojlődés „forint kihatásait" is mutatja, s így valójában az összkiadásból azon
részt hirtu.lmazza, amely a legszorosabb értelemben vett fejlesztés.
A yyakorlati alkalniazá.sra a módszer viszonylagos pontossága és alkalmazásának
egyszerűsége miatt ,,A költségvetés áJlami rovatre:ndje alapján történó meghatározás"-t
tartjuk legi,ulokoUahbnak. A költségvetés összeállítása minden tervid6szakra vonatkozóan" állami rovatrcndi bontásban is megtörténik, így egyszerű eszközökkel, különöticbb munka nélkül hozzájutunk ahhoz a mutatóhoz, amely tendenciájában képes
megmutatni a hnrckésziiltség anyagi-technikai olda~nak fejlődését.
'l'ekintettel arra, hogy a javasolt módszer szerint a. költségvetési rovatrend egy~
ti:t.er1'í 1:Hoportosításával juthattll}.k el az elemzés alapját képező költségcsoportokhoz,
sziiks1\~es a, végső döntés előtt költségvetési rovataink tartalmi feliilvizsgálatát elvé7 Ilonvédei,'m
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gezni. A tartalmi felülvizsgálat során megállapíthatjuk, hogy a javasolt szétosztási
forma után a fenntartási kiadások között marad egy pár tipikusan fejlesztési költség
{pl. a csapatépítkezés a 03. rovaton található), ugyanakkor a fejlesztési kiadások között találkozunk néhány fenntartási költség jellegű beszerzéssel (pl. a kiképzési lő
szerek, a haditechnikai eszközök alkatrészeinek folyamatos javításhoz felhasznált
'része a 05. rovaton szerepel). Mindezek megszüntetése érdekében javasoljuk a költségvetési rovat és tételrend olyan jellegű módosítását, hogy az egyes költségek a megfelelő
költségvetési rovatra kerüljenek. Javaslatunk végrehajtását egyszerűsíti az a tény,

hogy:
- a csapat.építkezések a 03 rovaton eddig is külön tételen szerepeltek;
- a kiképzési lőszerek mennyiségét k,önnyű módszerrel meghatározhatjuk;
- a haditechnikai eszközök alkatrészeinek tervidőszakban felhasználásra tervezett részét eddig felbecsülték, ugyanakkor ha a tényleges felhasználás jelentősen
eltér a tervezettől a költségmódosítás a következő tervidőszakban végrehajtható. A
részesedésének alacsony hányadára való tekintettel az ilyen jellegű módosítás nem
okozhat alapvető problémát. a fejlesztési-fenntartási arányokban.
A fejlesztési és fenntartási kiadások

főbb

csoportjai

A közvetlen honvédelmi kiadások elemzése érdekében nem elégedhetünk meg
azzal, hogy a fejlesztési és fenntartási kiadásokat ·meghatározzuk, hanem meg kell
állapítanunk azokat a főbb jellemző költségcsoportokat, amelyek egyértelműen mutathatják mind a fejlesztési kiadások, mind a fenntartási kiadások belső, tartalmi
összetevőit, valamint azok változását. Az ilyen jellegű csoportosítás érdekében javasoljuk:
1. A fejlesztési kiadások

főbb

csoportjai legyenek:

a) haditechnikai eszközök és anyagok beszerzése, ezen belül: hazai gyártású haditechnikai
eszközök és anyagok beszerzése, speciális import útján beszerzésre kerülö haditechnikai eszközök
és anyagok. (Mindkét csoportot tovább bontjuk szakanyagcsoportokra, melyek a jelenlegi elvek
szerint:
- különleges technika.i eszközök,
- repülőteclwikai eszközök,
- fegyverek,
- lőszerek és robbantó eszközök,
- lövegek, aknavetők és egyéb speoiáliS berendezések,
- speciális járművek,
- speciális híradástechnikai eszközök,
- speciális műszerek,
- speciális átkelési eszközök
- speciális gyógyszeripari termékek,
- légzésvédelmi eszközök,
- speciális könnyűipari termékek,
- egyéb speciális vegyipari termékek;
b) polgári jellei,rű technikai eszköz beszerzés, ezen belül: szakmai berendezések és felszeré·
lések, megmnnkáJó gépek, műszerek és egyéb berendezések, polgári import útján beszerzésre
kerülő gépek és műszerek, polgári import útján beszerzésre kerülő járművek, egyéb beszerzósek;
e) ,,M" tartaléklJeszerzések, ezen belül: .,M" tartalékoláa céljaira beszerzett ilzem11.nyng,
élelmiszer, ruhl1zat, gyógyszer, vegyszer, egyéb anyag;
d) műszaki fejlesztéirekre fordított kiadások, ezen belül: kísérletezés, knto.tl1s köH>1ógei,
mű.szaki fejlesztés költségei;
e) építési beruházó.sok, ezen belül: ku.tonai célú beruháuisok, szociális-kultmé.li>1 cólll
beruházások, lakásberuházások;
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2 .•\ f.>11nt,Lrt:,si kia<l:u,oli: fi,bb c,,u1J,Jrtj1ti lrgyenek:
u) n l'Y•·m/•!yi /illornií.ny l,',lkmiturU1.sávnl lrnpi::solatos ki11dások, ezen belül:- bérek 6s bérjdlPgíí ki,ubsuk, ruházat, élek,m, eg6szsógügyi kiadások, kulturális kiadó.sok, egyéb személyi
jellt•gií. ki:i(H·,uk;
b) miH:ü(ltcll:.~i, javítási és egyéb fonntu.rtúsi kiadások, ezen belül: haditechnikai eszközök
nlkn.til",,,, i, li,tJill•chnilrni ('szközök folújításn, egyúb ipari jellegű felújítás, ópltőipari jellegű fel·
újít/1H, inr!:,I lan ft·m.itnrtús, irndafenutartás, üzcnm11y11.g, tfür.elöanyng és energin költség, szállítási
kölb<'·g, J;:,;11oűdíjak, k:\rl6rítések, t•gyéb szulg,\ltutúsok díjai (postadíjak, bérleti dljak stb.),
egyl"h ,1u~·11gok é:; kiaditsok;
,') Uizn,l.h1 kik<:1,z-'si költségek, ezeu lJelül: kiképzéi,i segé<le1:1zközök beszerzése, kiképzési
J.... z.. n·k, ,,,._,,,;11 kiképzési 1myngok, ko.tomü elő t'.:s utókópzé;:i költsógoi (MHSZ támoga.té.sa),
''l.'v,·i.,11·, _Jsi: .. ··pzt·.~i k<Jltfiégl·k (1·1j kiképzési reudszerll műswki alakulatok Ól!. a lüI Építő Du.ndú.r
t.ir!H'_''.·'I ,1,.a) •

. \ j:1-va::;\aluk üsszeállításánál figyelembe vettük azt a 1:1zempontot is, hogy tt
I\I:1~_var .N(i1\l1a(foercg hosszabb távlatú terveinek elkészítéséhez minimálisan hasonló
id/,,;zak ndataim van szükség, - az ilyen jellegű követelmények kielégítése csak úgy
tiir!l·11l1ut, l1a a Lázisadatokat rendszerezni tudjuk- a jelenleg rendelkezésünkre álló
ad:dokh(il a j,wasolt (.'Soportosítás 1960-tól teljes l,iztonsággal, 1950-60 között pedig
el{\; n:1gy pontos:::.ággal megoldható.
_.,.
A frjlcsztési-fcnntartási kiadások nagyságát megba.tá.rozó

tényezők

A kt}zvctlcn ltonvé<lclmi kiadások főbb tényezőinek- tehát a fejlesztési és fenn1artú;;i batL'tsoknak -- mélyreható elemzése csak úgy valósit,ható meg, ha az egyes
té11yczt'.ík lw\:-;(J üs~zcfüggéscit, valamint egymásra gyakorolt hatásait részletesen
1111·gv iz,;g,'d jnk.

A fojlet>zté~i-fcnntartási kiadások nagysigát Számtalan tényező határozza meg,
Hlt'lyl'k kö:.dil a, legfontosabbak:
- n kii:.wetlen honvédelmi kiadások abszolút nagysága,

- a fejlesztL'.:,;i irúnyelvek és azok anyagi-pénzügyi kfüatásai, vonzatai,
··- a U:rvid,:íszakban n, hadsereg elé kitíízöLt föladatok Végrehajtásának szükségletei (létsz;úm, KZCl'VCZet stb.),
•
- a sze11télyi áltomány elért életszínvona)a, valamint a tervidőszakra tervezett
JJÜvdwdésc,
-~ az árak \'[dtozása.
Tcnz1észetet'len ezen önswvout téuyeziik részben közvetlenül határozzák meg a
fojle.-;zté.-;i-fer111tartá:;i kiadások nagyságát, részben kö.wetetten, áttételeken keresztül
(pl. a kitűzött föladatot olyan eszközzel oldjuk meg, amely a tervbe vett eszköznél
mag11:·ml,b i\z.umeltetési költséggel jár, emeli a költségeket stb.).
Az cgy<-·s té11yczűket közelebbről megvizsgálva megállapít.ható, hogy a közvetlen
l1onvéddrni kiadúsofr determináló jellege alapvető, hiszen a teljes összeget nem töltheti
ki ;,;t:lll :\ foniltnrt:u,i költsl'.g, sem a fejlesztési költség, ugyanakkor a technikai fejleszt é.'i :-ö{'nl 11H:het a fonutartás rovására., így n, két tényezőnek- n, fejlesztési és fenntartá;-;i ki:1di1:--11ak - a kö1,vetlon honvédelmi kiadásokon heliil kell megt.alálni az adott
t1:rvi,!."í.-;z;1k cdj,1inak megfddó optimális arányú.t.
Kl:hl·gtl"leu t('•ny, hogy n, fejlesztési irányelvek ~1:1 azok auyugi~péuzügyi kiii.atásai a fo1111t,1rl{wi k(jJt fü'.gek nrúuyúnak csökkenését idézik elő, mivel a maga.sabb technilw.i para1u1':l1;n·ldwl rendelkező eszközök nagyobb értélmagysággal, így nagyobb
H1'dly:d l1ntnak. Ez a ti::uy nzonL1m nem egyoldalúan l1atározza meg a fejlesztési:
fonul. 1 i"I .'u-,i kiadltsok arányát, VA.gyis a technikai cszkt'izi"jk beszerzésének növelését
7•
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nem lehet fokozni, hogy a fenntartási kiadásokat a minimálisan szükséges szint alá
vigyük. Egyben jelenti azt is, hogy nem lehet a teclmikai beszerzések miatt jelentős,
a harckészültséget veszélyeztető létszámcsökkentéseli:et v_égrehajtani, vagy a kiképzési feladatokat elmulasztani azzal az indokkal, hogy 11 hadsereg rendelkezésére bocsátott keretből fenntartási kiadásokra a jelentős értékű technikai beszerzés miatt nem
jut összeg. Ez azonban a probléma egyik része csak, mert a technikai eszközök beszerzése, a technikai eszközök állományának növekedése általában a hadsereg létszámának emelkedését idézi elő. A modern nagy értéket képviselő technikát meg kell
óvnunk, melyhez tnennyiségben is, de szakképzettségben is nagyobb létszámra van
szükség. Az üzemeltetést kiszolgáló és kisegítő személyzet, a segédeszközök és beren. dezések működtetéséhez szükséges emberek, mind-mind a létszámnövelés és ezen
keresztül a fennta.rtá.si kiadások növekedésének irányába hatnak. A technikai fejlő
dés azonban a kiképzési követelményeket, a m1'.íködtetési, üzemeltetési költségeket,
ezen keresztül ismét a fenntartási költségeket, r öveli.
A tervidőszakban a hadsereg elé kitűzött föladatok megvalósításának anyagipénzügyi vetületei a fenntartási költségeket érzékenyen befolyásolják. Az elvégzendő
feladatok ugyanis nemcsak azt jelentik, hogy technikni eszközöket kell beszerezni,
rendeltetésszerű működtetésre kész állapotba tartani,, hanem üzemeltetni, javítani
kell és a működtetéséhez szükséges állományt ki kell kéJJezni, a technikai követelmények alapján előírt üzemeltetést, gyakorlatokat el kell végezni. Mindezek a fenntartási
költségek nö"ekedését idézik eI6.
Nem hanyagolható el a fenntartási kiadásokra ható tényezők közül a személyi
állomány már elért életszínvonala, valamint az ország lakosságának életkfüülményei,
annak várható alakulása a tervidőszakban. A hadsereg SzeIIJ.élyi állományának életkörülményei erősen befolyásolják az egyes feladatok elvégzését és ez a hadsereg
szempontjából lényeges. Ugyanakkor alapvető követelményként kell leszögezni,
hogy a hadsereg személyi állományának életszínvonala nem maradhat el a hasonló
társadalmi rétegek életszínvonalától. Így ezen tényező terhére sem szabad indokolatlan csökkentéseket végrehajtanunk a fenntartási költségeken belül.
Végezetül a legfontosabb tényezők közé soroljuk az árakat. Az árak szerepe az
1968. január l-én bevezetésre került új gazdasági mechanizmusbah nagyon megnőtt.
E frázisszerű meghatározás önmagában még nem magyarázza azt a tényt, hogy miért
foglalkozunk e témával külön. A hadsereg részére biztosított keretek volumene a tervidőszakban meghatároz9tt, a kormány által jóváhagyott. E keretek meghatározásakor az adott időpontban érvényben lévő árakat veszik figyelembe, illetve az egyes
t.ermékeknél, termékcsoportoknál különféle szempontok alapján meghatározott tervárakat.
·
Az árprobléma kétirányú, mert elsősorban a minőségi fejlésztés, a különféle
fegyverzeti rendszerek és rendszertechnikai eszközök belépése jelentősen megiiövelték
az egyes katonai egységek és alegységek felszerelésének költségeit, ugyanakkor
a hagyományos eszközök árváltozása is jelentősen emelkedett. Ezen árváltozás
alapvetően eredményezi azt, hogy ugyanazon keretből lényegesen kevesebb eszköz
szerezető be, mint 10 évvel ezelőtt.
Ezért lényeges, hogy az árak szerepével a. terv előkészítő munkálatai során jelentőségének megfelelően foglalkozzunk. A népgazdaság egyes ágai (az ipar, kereskedelem stb.), sőt az egyes vállalatok is komoly orőket csoportosítottak át az árelemzés
területére, amelyek nemcsak egyszerű felülvizsgálatokra hivatottak, hanem komoly
árstatisztikai elemzések, árprognózisok elvégzése alapján a vállalatok termékeinek
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árváltozási irányait is előre jelzik, illetve az árváltozási irányokra javaslatokat teszm~k.
!,,mert ·okokból „szűkre szabott" anyagi és pénzügyi kereteinket nem tehetjük
ki váratlan árváltozási tendenciák hatásainak, ezért a terv előkészítésekor a szükséges
árelcmzési munkákat a hivatott szakembereknek el kell végezni. Alapvetően milyen
szempontoknak kell ezeknél a munkálatoknál érvényesülni?
A tervezéskor felhasznált árak megállapításánál
- az adott időszak áraiból koll kiindulni (bázis ár),
- figyelemmel kell lenni a népgazdaságban várhatóan érvényes ártendenciákra
(főként a nem központi intézkedés alapján érvényre jutó árváltozásokra),
- gondosan kell elemezni azokat a lehetőségeket, amelyek kereteinket ároldalról
védhetik (pl.: szélesíteni azon termékek körét, amelyek árait rögzítjük és így a tartó-,
i;:íl.,n jelentkező áremelkedési irányzatot a tervidőszak folyamán korrekciós tényező
ként érvényesíthetnénk),
- reális tervezési árakat kell meghatározni (nem szabad ugyanis kényelmi szempontból magas árakat megállapítani, hogy abból terveink megvalósíthatók legyenek,
mert a magas árak feladatainkat csökkentik az adott kereten belül; ugyanakkor
alacsony árak megállapítása esetén a keretösszeg felhasználásakor az adott összegből csak feladatunk egy részét valósíthatjuk meg, így a tervezésnél már olyan tervet
állítunk össze, amelyet anyagi szempontból nem valósíthatunk meg).
A felsorolt tényezők önmagukban is bizonyítják, hogy egy-egy terv elkészítésekor
a több tényező együttes hatására kialakított közetlen honvédelmi kiadást optimálisan
szétosztani a fejlesztési és fenntartási kiadások között csak úgy lehet, ha azok kölcsönhatását, valamint különféle szempontokat figyelembe veszünk, többszörösen megvizsgálunk, elemzünk. Ezért a tervkészítéskor több variáns elkészítése elengedhetetlen
feltétel, sőt követelmény.
A téma aktualitását aláhúzza a hamarosan meginduló V. ötéves terv részletes
elkészítése, elemzése. Jelen időszak a felkészülés, a tervtanulmányok készítésének idő
szaka, tehát indokolt, hogy esetleg kisebb módosítások bevezetése a tervek elemzésének területén is tnost történjen meg. '
Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fejlesztési-fenntartási költségek bontásának általunk javasolt módszerét elsősorban a kiszámítás, a költségszétválas.ztás egyszerűsége indokolja, ugyanakkor hosszabb távon a viszonyszámok igen szemléletesen
mutat.hatják a fejlődés ütemét. A további költségbontásokra vonatkozó javaslatainkat annak a célnak érdekében tettük meg, hogy a kés6bbiekben egyértelmíi lehetősé
get biztosítson az egységnyi költségmutatók elkészítéséhez.
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A Magyar Néphadsereg gazdasági szerződéseinek
megkötése•
Dr. Németh Kdlmán alezredes
A gazdálkodási és gazdaságirányítási rendszerben végbement fejlődés következtében jelentős változás történt a szocialista szervezetek szerződéses kapcsolataiban is.
1968. január 1-ét megelőzően alkalmazott gazdálkodási és gazdaságirányítási
rendszerben a szocialista gazdálkodó szervezetek tevékenységét főleg a tervutasítások,
a hatósági árrendszer, a kötelező beszerzési-értékesítési előírások és az általános szer• ződéskötési kötelezettség határozták meg.
Ennek megfelelően korábban - a vállalatokra lebontott terv alapján - mindegyik vállalat köteles volt szerződést kötni. Most e kényszer csak a Kormány által
meghatározott termékek tekintetében terheli a szállítót, A szerződésköteles termékek
j('gyzékének a közzétételéről az Orsziigos Tervhivatal elnökével egyet~rtésben min4en
évben az Országos Anyag- és Arhivatal elnöke gondoskodik. Szerzödési kötelezettség
terheli a szállítót például az egyedi nagy beruházások célját szolgáló termékekre, a
gyógyszerekre, a haditechnikai termékekre, szolgáltatásokra és egyes hadfelszerelési
ákkekre.
A gazdálkodási és gazdaságirányítási ·rendszerben beállt változás következtében
fokozódott a szerződések szervező szerepe.
A szerződéseket nemcsak a terv teljesítése érdekében kell megkötni és teljesíteni, hanem azért is, hogy a gazdálkodó szervezetek ennek révén biztosítsák maguk
számára a legkedvezőbb gazdasági eredményt.
A szűk körben mozgó kivételektől eltekintve - amikoris a szerződések kötése
kötelező - a szerződések létrehozása a feleknek nem jogi kötelezettsége, hanem a
piaci viszonyok követelméqye; annak biztosítéka, hogy a szállító termelvényeit elhel;ezhesse, · a megrendelő pedig szükségleteit fedezhesse. Ezért a szerződések döntő
gazdasági szerepe a szükséglet kielégítés biztosítása.
Az új gazdaságirányitási rendszer - a szocialista szervezetek egymás közötti ügyleti kapcsolatai fejlesztése céljából - több új szerződési formát vezetett be a központi
szerepet betöltő szállítási szerződések mellett. A szocialista szervezetek a kapcsolatok
jellegéhez képest szabadon választhatnak a különböző szerződési formák (szállítási,
raktári beszerzési, vállalkozási, a külkereskedelemben a bizományi és az ügynöki, a
mezőgazdasági termék értékesítési, fejlesztési, kutatási stb.) között. Az a cél, hogy a
szerződő felek gazdasági i1egfontolásból olyan konkrét szerződést kössenek, amely a
· gazdasági mozgás közvetítésével a legalkalmasabb.
• Megjel~nt a Honvédelem 1975. évi 1, számában.
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· .\ .'...'.<lzdac-i'tgirúnyítás últah'tnos rcforntj.'LVal

egyidejűleg

korült sor a Magyar Nép-

i,
··1·1:'.~ gazrl{dkodásának kor:>zcríi.:.f1('R(!rf', l's ennek megfelelően - fokozatosan :1·/., ·11:"tl!ú c·sr1patgazd1í.lkod,ís bcvezdés1\re. Ezfrt a központi szervek gazdálkodási hat:·," 1;:irt'·lic 1..:1.rtozó szerződéses ügyek intézése mellett egyre nagyobb jelentősége van a

J,;::;,/p- (·.,"l n.lsó,;zint.íí gnzdálkodó szervek, egyszóval a csapatok és a szocialista szerve!!:1_1.1lasúgi szer1.ödéses Jrnpcsoln.tn.inak.
,'-iz!-rződési kötelezettség terheli tehát a szi'tllítót n népha<lsereggel szemben - az
Or:"1.:'1 '!0R Anyag- és Árhivatal elnöke által meghatározott szerződéskötcles termékeken
!Jdiil - - a, hwlifeclmil:ai termékek, valamint az olyan hadfelszerelési cikkfk vonntkozdsá/,111,, r11,irlyd ;uiwíri /orgnlomban nem kaphatók.
Ez adúrlik aLLól, hogy a honvédelem mint alapv,...tő célkitűzés, nem lehet kcres/,1:(\1·l111i ,,ita tárgy:t. Enuck ellenére a gyakorlatban előfordul, hogy a népgazdaságnak
;1zoknn a területein, ahol a kereslet túlsúlyban van, a kedvezőbb helyzetben levő váll,d:11" a:1. erő pozíciójából tárgyal. Nem köt szerződést még olyankor sem, amikor rend:-:zc·n·~ állandó kapcsolatról van szó. Főként a monopolhelyzetben levő vállalatoknál
p:r:dwri, hogy ragaszkodnak a rendelések indokolatlanul korai feladásához, vagy a
.,,z:íllít{tsi lrntiíridők indokolatlanul hosszú idejéhez; esetleg két-három évnél hosszabb
11:tl ttridűl1öz is. Előnyösebb helyzetük kihasználására utal, hogy az említett vállalatok
:'tl!alúl1:H1 nem igazolják vissza a rendelést n jogszabályban előírt vagy a megrendelő
últal kért időben. Sok esetben még azoknál a termékeknél sem, amelyek szerződési
külell'zettség ah tartoznak. Ritluíbbrm, de előfordul, hogy a szállító - helyzetét kilinszn[t!Yíl.. - jogellenes kikötfseket alkalmaz. Több perben tapasz.talható volt, hogy
l'J.Q-'-t'/IY vállalat a maximált árat túllépi, vagy különleges körülményeire hivatkozva
jogi•ll(•n,~scn folúrakat számít fel.
iÍ.ltalAbrrn mcgálla_pítható, hogy a szállítók törekednek arra, hogy olyan szerző
d/·,;!, kó;-;scm~k és olyan feltételeket vállaljanak, amelyek a gazdasági eredményt tekint \'e nagyolJb hasznot ígérnek és kevesebb kockázattal járnak. Ez a törekvés sok
e,;L'LIH·n - a jogszabályok által megengedett keretek között - gazdasági szernpontluJI indokolt. A nagyfontosságú honvédelmi eélokat szolgáló megrendelések teljesíl(\;/·t t'..~ azok föltételeit azonban nem lehet alárendelni ezeknek a törekvéseknek. A
nt':pliad~t·reg megrcn<ldóscinél a sziikséglet, a minőség, mennyiség, választék, határidő
r.;tl,. k(:rtlésc szigorúan igazodik a kiképzési felada,tokhoz. Ennélfogva a megrendelés
\'i,;:..::1.antns[túsának (;s a megrendeléstől eltérő tartalmú iga.zolásoknak a lehetőségét
jog::·w.alii'dlyal korlúlozni kellett.
~\ tapaszt:.lnlok azt bizonyítják, hogy a szerződések megkötésénél egy sor jogkt."rdt'~, sok C'sel ben jogvitn vár megoldásra.
}:,..ú·t o cikk kl'rC'téLen a termfkforga1om legnagyobb részét lebonyolító, a népl1ad:,;L'n·µ-l1en ifl leggyakmlihan előforduló szállítási, vállalkozási, bizományi szer:ződé
i,;t:k 1t1(·gkötl':,;l'vcl, módosításával és megszűnésével kívánok foglalkozni, - figyelemmel a jogszab[dyok által is kiemelten kezelt honvédelmi érdekekre.
A sz.c1·z(}cfosszcgéssd és az ebből eredő igények érvényesítésével kapcsolatos kérd/·st·kd C'!,!:Y rnúsik cikklJcn ismertetem.
7/'1 ('k

A szállítá1,i

szerződések

megkötése

A :;z;'tl\ílási szcrz/..í1lé:,,ekct az időközben több rendelettel módosított 10/h)66.
(1.1 1:).) Korm. számú renclelct. szabályozza. (A legjelentősebb niúdosításokat a 46/
1Uti7. (X J. 5.) t~s a :15/H.17:L (XII. 24.) Korm. számú rendeletek tartalmazzák.) A kor~
mt111yr1·11d{'lcthen fogbltak s1.eriut a súllítási szerz(:rléR rendeltetése,'hogy előmozdít-
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sa azoknuk a szükségleteknek a kielégítését, amelyek a népgazdasági terv célkitűzé
seit megvalósító gazdasági tevékenység során jelentkeznek. Szállítási szerződést csak
::izoeialista szervezetek, vagyis az állami szervek (vállalatok, trösztök, állami go.,zdaságok, 11 szövet.kezetek és a szövetkezeti szervezetek, szövetkezeti szövetségek, központok, továbbit a tárSmlalmi szervezetek) és azok vállalatai köthetnek.
A sz,íJ!ítúsi szcrzőtl1!.<i alapján a szállító köteles a szerződésben meghat.árowtt
terméket a kikütött. J.lsóbhi irlőpontlmn vagy időszakban átadni, a megrendelő pedig
átvenni és úrút megfizetni. A i,zállító kötelessége, hogy a megrendelő szükségletét
korszeríí, jó rninőségíí termékkel kellő i<lőben kielégítse; a nwgrendelő kötelessége
pedig, hop;y kell() időben gonrl.oskodjEik tt szükséglet helyes felméréséről és ennek alapján tegyen megfelelő inh~zkcrh:seket. Mindkét föl kötelessége, hogy n. szerződés megkötése, trljesít(;,;c Hot'<Ín kcz<lcményl'1.ően éR egyiittműködően járjon cl, figyclemLÓ
Yt~ve a népgazdas[Lgi érdekeket, a tú.nmdulmi tulajdon védelmének és gyarapításáriak
követelrnónyét, továbbá a sziikségleteket és n, nHísik fél feladatait. A szállítási szerzí)dúscs jogviszm1ybun 1t feleknek olyan gondosságot kell kifejteniük, n,mely a HZOciulista szervezetektfö nz adott helyzethcn általában eldirható.
Szállilrí8i

szerződés

létrejötte

J„ szerzú<h:,; Jéf.rejötté1wk legúltal[rnosahh esete, hogy a felek a szer-.i:;ődés lényeges
tartaln1ában 1negúllapo<l11ak.
A Hzerződés léuyeg,~s tartalmát képezi: a szolgAltahis tárgyának meghatározása
1tiennyiség, mini.ís(\g 1\8 vála8zték szerint:, a teljesít<is ideje és - megegyezéses árformáhn t.nrtoz.ó tn111ék esetén - nz ellen.'lzolgáltfttás. Természetesen a szerződő felek
c:t.cn k[viil Pµyd, kikiitö:.,t is tehct11ck, mint például: a szerződésszegéshoz fúződő
szank<..:iúk, minű:-.(';gi bizonyítváuy szolgáltatása, jótállás, csomagolási mód.
A gyakorlaLhan nemegyszer előfordul, hogy a felek a szerz6dés megkötésekor· a
szerz6dés lényeges tart.almút nem határozzák meg kellő módon és emiatt csak a szerző(lés teljt'sítéso sor{m deriil ki, hogy az árban, minőségben, vagy más lényeges feltételhen nem jött létre közöttük megegyezés. Ennek következménye az, hogy a szerző
dés létre sem jün éfol késedelmes vagy hibás teljesítés esetén - ha a megrendelő a
terméket átvesz.i - nem i'dlnak be a szerződésszegés következményei. llycn esetben
a felek közötti jogvitát a, bíró:,ág az adás-vétel szabályai szerint rendezi,
.A mcg1íílapudlls a követke::.ö módun jöhet létre:
·- a Rz{dlító 11 1ut·gr~11delé:-;t, igazolja.,
·- a megrendelő a szállító ajánlatát elfogadjft, illetve a.z ajánlatnak megfelelő
megrendelést tesz,

-- valnnwlyik fél 1-:;zerző,Mstcrvczetet készít és azt a másik fél neki.aláírva visszaküldi.
Az oknuínyszerííség és 11 bizonyíthatóság ér<lekébenH.jogszabály írásba foglalást fr
elt'.). lift azonban az ír,í.slidíst:gct a felek elmulasztják, ti szerzl>dés nem érvénytelen.
J\fégis ajánlatos, hogy a SZ(·rzíidést írúshn foglalj,ík mert ezzel elejét lehet venni a kév
sőbbi vitú.Jrnak. :-;z{)\Jdi :,;zer:1.ődt'seknél ugyanis a felek gyalmm anyagi következményekkel is júrú JJi:t.0nytalansúgnak teszik ki magukat.
Előfordul, hogy a felek szerzódési nyilatkozatai nlbfrnek. Az eltérös két itla1wsetc
az, hogy a szállíü) nem akar :,;zcrző<lni, vagy uuí.sként akar szcrzí5dést kötni, mint
ahogy a megrendelfí akarja. (Például n szítllító nem tmlja vál!alui a rnegrcn<lelő által
m('gjdölt sziillítúsi határidőt, a sz:íllitó más min{íségct, vagy válnsztt:;kot ajánl.)
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l ly0.11kor a felek között vita keletkezik, ;i tnelyet rendezni kell. A rendezés módja tekintet t'bcn lényeges különbség van u 1;zc1·zűdési kötelezettség alá nem eső és a szerződési kötefo::lftsirJ alá esö termékek forgalmazásánál .
.lfa n. száliítót nem terheli szerződési kötelezettség, a megrendelőnek egyoldalúan
ni1tt'::; joga a bírósághoz fordulni a szerződés létrehozása iránt. Ugyanez a helyzet a
~zerzűJ.t'si nyilatkozatok eltérése (véleményeltérés) eseMn is. A felek mindkét esetben
C'Sak közös megegyeZ.éssel fordulhA.tnak a bírt'Jsághoz (v1tgy esetleg a vitn. eldöntésére
hat (,c.:ki.Jrrd rendelkező más hatósághoz). rz úgy történik, hogy a nyilatkozatban
ali'twt ik 11H1gnkat a gazdasági bíróságnak. Ebben megjelölhetik, hogy milyen kérdéslH'n k,'.nl(·k düutl$t a bíróságtól, a Líróság csak erre nézve hozhat ítéletet. Ha viszont
ilyen korlt'tto;i;ú kikötést nem tesznek, a bíróság ja _;osult a felek között fennálló valamennyi yéfc1r1énrcltérés eldöntésére, ami mindkét félre kötelező.
1\fe~jegyzcn;lű, hogy a szerződési kötelezettség ahí nem eső termékek vonatkozási'1lian is rnn olyan kivételes eset, amikor a szerződés létrehozása iránt a bírósághoz
lehet fordulni. Xevezctesen arról van szó, amikor a szerződő felek huzamosabb ideje
szcrzüdéscs kapcsolatban álltak, a szállító azonban ezt a kapcsolatot egyoldalúan
11wg,-<zri.kította. Ebben az esetben a bíróság a népgazdasági érdekek és a felek méltá
11yo8 érdekeinek figyelembevételével, a megrendelő kérelmére a sZerződést létrehozhatja.
Fcln1crül a kérdés, hogy mi a teendő, ha a termék nem esik szerződési kötelezettség
nlú (::s n megrendelő honvédségi szerv nincs a szállítóval huzamosabb kapcsolatban,
n. nH'grcndclt termék pedig a kiképzési terv teljesítéséhez nélkülözhetetlen. llyenkor
nz a szabály, hogy ha a megrendelő már mindent elkövetett n szerződés megkötése
(·rdek(~bcn ,':s a szerződés rnég1,em jött létre, az 1ttNVK Anyagtervezési Csoportfőnök 4
~(u:hc7. lwll fordnlniu. Egyúttal közölnie kell, hogy milyen termékre, milyen célból és
11H:lyik v[Lllalattal (szövetkezettel) kíván szerződést kötni és mit tett a szerződés létre
hoz;'tsfi, ér<lckt'bcn. Közölnie kell továbbá azt is, hogy a vállalat milyen indokkal
tagntlta rne;; n szerződést. Amennyiben a megrendelő szerv igénye alapos, az MNVK
Any,1gtC'rn.·zési Csoportfönökség jár el a szerződés létrehozása iránt, adott escthen a
sz:'dlító alapító (felügyeleti) szervénél.
1\z clőzdckbcn foglult,aktól eltérő a vita eldöntésének módja, ha a szállítót szerző
d(8külési kütclezr:tlség terlteri. Az eltérés már az ajánlattételnél megmutatkozik, mivel
t~ szúllító a megrendelő felhívá.sa alapján köteles ajánlatot tenni, vugy awnnal szerző
déstcryezctet küldeni. Ha a szállító e felhívásra annak vételétől számított tizenöt
napon 1Je1HI nem tesz ajánlatot, (nem küld szerződés tervezetet) és ennek indokait
nem küzli, a bíróság \'ele szemben és az állam javára napi ezer forintig terjedhető
pt'nzbír~ágot szahhat ki.
~\z ajánlatra, a megrendelésre vagy a szerződéstcrvezctre annak kézhezvéte
léti.íl J-iZÚ1uított t.izenöt nap alatt kell nyilatkozni. Ha a szállító a határidő alatt a rnegrem.Jeh\;re nem válaszolt, a FJzerző(iés a megrendelő által kért tartalommal hallgató
bgu.-.;nn lét.rejön .
4

4

4

4

.:l /dd:, a tizc11[,t napos

határidő

helyett lwsszabb vugy rövidebb

határidőben

is rneg-

á l!a J//i1llwl 1u1 l;.

,':Lu,:lídú;küli:si kötelezettség köréLen a szúllíió a szerz6dés megköMsét C"sak akkor
tagadhat.ja meg, lm bizonyítja, hogy a szerződés teljesítésére nem képes, vagy a szerződl·s P/rtcné a 11Cpgazílnsúg érdekét. A gyakorlatllan előfordnlnnkolyanesetek, amikor
n. ~z/dlító a sz«•rződés rncgkütését nem azért tagadja meg, ille16leg utasítja visHza az
aj:\nl itot, HJC'rt mrnak teljt>,:ítéi-;t·re rn•ni képes, hnneni azér1-, mert eset.leg egy jobb
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üzlet van kihtúshau, Yug_v k(:nyelntcR.'i(:gi szemponl<,k figyclcmhcvt:tclévt'l titrgynl.

ll;vc;1 cs;teldwn :1'.I. ,:rdPk1:,lt !1onYt~d?:~.i mcg:c~1~cl6 szf r~ne~ - ~· jogi ,k<p~i.cie_1et igé?~·hevddevel -- kell tu:::zcrzodeRrcvalo kot elez.{'S mrnt pe . md1tarna 0, b1rosagn,ll. A b1rosilg lefolytatja a hi?/Jttyíbíst, s ennek sori'tn rneglmllgltja a ::;z{11lító foliigycleti Rzervt:t
is. ~z,Sles köríí himn~rítáci Nc<lrn~n)'Cként diinti el, J·ogy a rnegt.agadús olm valób:m
fpnrníl!-c, vagy c·,::.npán nrról van flzÓ, hogy a szállít{, ki almrja mngát. vonni a kötC'lezcttc:<\; nlól, vagy Jvpcn ,.taktikai" Ct:lok vezérlik (pt:lcl/rnl: i<Wnyerés).
Ha a szúliító akar Rzerződni, de a megrendelést a megrendelő által kívánt tart.tlo111V,l dt!.:rően igazolja (példú11l nuí" hat.ári<lőt kíván), a felek kötelesek az álláspontok pg_yer.tett~'ll·t mr.~kíRérrfoi. H11 ez nem VC'Z<'t eredményre, a mcgromlolő köteles
a,v!,titt 1,t Y;1!nmén_?•lt({rr'st trtrt11l1na~ó ~1-~•ihttl~oz:~~;'t :lkii;d~s1től, illet,·e, h,o~z{H\r]~ezéRt:lol ~zanuluLt: 10 nap alatt.
a szallito egy1deJtt ertes1tesevel - a birusag clt: tL•rjeszteni. Hn C'zt. nem tf:szi, a 1,:zerz/)dés a szríl!'itó nyila.tkozu ~·a szerinti t::irtalommal jiin
!iitre.
ErnlítPHPn1, hogy a hom·é(lclc111, n1int al:i11·:r1 ;; érdek, nem lehet kereskedelmi
vita tárgya, czérl a kormány n. hadit.uc·lmiL:ai rnrr,:1;Lck és szolgáltatások be,lzerzéscit,
illct()h,~ nz: ilym1 h:rrnékckrc vonaLkoz(J szerz:6rlt'·-:d;: k· i-rejütt.ét külön jogszn bályokkal
biz:to,;ít.ja. A szerződl:sküté:-,i kiit elezett~ég kerc .t'·n lw!ii \ r,. hadiicclmi/.:ai termékek és a
lw.dfd~·,;,1.:rcli:si ci/..:/;e/.: szííkdJb, S/>t'1:i,íti.'11;w>Jwrtot k/p('~n, llyenkor az clőbbicktiíl eltérően, ml!..sként alakul rt Pzcrzfírlésküt,:si yita re11dcz.1:-,/·11l'k módjrt.
A 3/19űS. (Tg.1;1.3.) ÜT. «z.'ll,tll ut,1,;itA>1 .'2. ;;z(u,1ú mcll,',]dotóben foglultuk szerint, liuditei:lrnilmi terniiJkuek 6;; 111.olg,lltut:'t,;"Jrnuk rninősüluek mimlazou ki)sz- és félké,;z {fPgyvcr, lőszer,
r1.·,ncl,lo,;-led11,ilwi, l1irn,!Ct„Leel111ik:1i, lokáturtechuilrni, n·1iül.:',teehnikai, gépjó.rniü műszaki, ve·
g) iv(•d,·\n,i ,:,, 0µ;\,,9.,c;(·.~li)!yi) i.,•n,iékPI:, il\d(jJeg Cz(•k alkatré,;zei és javítri.sai, amelyek közvetlenül
,rnµ;y l.i.izvet.vo le frµ;yvtmi,; t~·Kti.1ldnk, tovtthlJt\. n Flpeciitlis kiilkt>reskedelem céljait szolg,Ujúk,
<is 1,o!g.',l'l forgalouiha 110111, vugy edak küli'm t,ngcdéllyel kl-'riilhetnek.
lJ.adfelK1:erci(:.~i cil;_k1!ek miu(),;il[u(•k mindazok, n jdle~Uknél fogva kizó.n'.,]ug n fegyvl'l',-·s
t0:,tüld,.•k n\,;:,_(,,·u gy{u'i.olt, polg:í.ri furgal,m,h:.\ 1·0ndszere::1eu lH'n1 keriilii te1·mékek, amelyeket
c.'Ht~{ ez1·JL sz(·1·vpk /'l·,;1(:re szúllitunak.

Jlyen f''il'1 hcn 1l. szúllít1't-;i t.zt·rziídé,;clm)l Hzóló rendelet 13. §·ú.ban foglaltakat
n küvetke:úí (•th:rt'·sekkd kell alkalmazni:
n) Va,::n(:11:t1eltúré15 esetén a :1048/18f\O. (J. ~0.) Korm. számú hat.ározat 1. pontjúnnk (j) !;,·krz<lése szeri11t a s;;dllitó köteles a megrendelőnél a Yita. rer,r.lezé:;éL ntcgkíst~rdni, enuck erednH~uytdeHségo cseth1 pedig küteles a vitát a vélcrnényclt.ér<\'lt,
tarbdnwzó n:vi!at.koznt clkiildé;;dől, illet.óleg hoz:zár:rkezésétől számított 15 napon
"hcliil a rncgnmddő c~gyidejú t;rtesitósével d(jnü:s V(~geU a bíróság elé tcrjcs:t.tc1li.
A sz{dlít/, rnnhsz.t,{i,;a esc•tt~11 a szerz{;dt~s a mcr;ru1rldt, Hyilat.kozatúhan foglalt tartalonnHnl jiin !dre.
Nem alkalmazható ez a szahú.ly ablmu az csd,ben, ha a szállító a megrern.lelé,lheu
fogbJtalmt yif,sznutasítja, illetőleg nem akar szerződni. Ilyenk01• a lwnvédsélJi mer;- rcwlel() szan indíthat a 1swrzód!.:s lt':trehoz1.isa ir1ínt pert.
h) A ho.ditccluiik:1i terrn<'.kt:"kt'n belül i:-i van klilönbség a véleményoltérés. tis'.lt.Azúsr1 vonatlrnzásAhan, ha Ú11. /m !0.~aMJ luuz.ittdwifoi cikkről vau s:::ó. A :-l380/10G7.
(,XL :2.) !{ünn. szú1nú !mUtrozat, (1) lwlwzdése :-:zerint az eltérés abban úll, hogy h11,
a. vl·h!111é11yr-·lt,:rús kii.,irólag lial{Lridlí (plítliaLil·idi;) Yagy ütemezé1,d viL.íkm 11yil·
v{rnnl nir;g, a :,zúllít/inak ne111 a hírú.,/11.flmz, hanem a felügyeleti szervéhez kvH tlönt1::i
Y•\-!dt. ford1tlnia .
. \ fontoo;nlib h:ulit(!(·huikai l'ikkt·k kiJn'.t n liouv,\lelmi mini;;;ztcr ,·.,-; a l1diiµ:yt1li11i:.;zt.er úllapítj,t 1nPg. Erről a néphadserei:r érdf.'l.:::eh, 1uegrendelő szerveit. uz MNVK
.·\11y11gtpn·czl'·:-;i C:-;nport főrt\iks(~g 1{1jl·koztatjn.
1
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ítcni, hogy t;, ltatáridö vita is véle.ménycltérésnek minösiil, és ha a felek
lmlnak, a.kkor - n. fontosabb haditechnikai cikkek kivételével a h:tf:';rid(; Yiti'drnt a f<zcrződéskütcles, illetűlcg haditechnikai termékek szerződési
(·11il

11ir·;:.r1'.:!':(·zni 11rrn

vi1,íir:•_ ir/lnyndó :-zaliúlyok szerint kell intézni .

. \ f-:,,1,ú- (:s G-é_pipari :i\finis7Jérinm n. :::zerz/J(lési ügyek egyszerűsítése és a szcrzi)d/-...i yiJ:í_k rsiikkcnttisC érdekében megállapodást kötött a Honvédelmi Minisz-

•

h'·r:11111111al. Ennek megfelelően kcrUlt kiadásra n 67001/1967. KGM számú utasítás,
11wly szerint n. szúllítási szerződéseknél 11 véleményeltérési vitákat valamennyi szerz/)d/-,..,1;:;:,f(·le.c: ternit~krc vonatkozóan - n. KGM felügyelete alá tnrtozó szállítókkal
J.Ji!(·n 1 h c-zerz(í(]r'.sr.él - ugyanúgy kell clhír.ilni, mint a haditechnikai termékekre.
J<: nH·g;'tl!n_podi'.1:-;sal, illetőleg utnic:;ítással a Kohó- és Gépipari Minisztérium vállalatai·
foJ,; .-;z/.l('."cbh körl,en terjesztet,c fo n, szerződési vita. .eWterjesztésére vonatkozó
kiitck;,:d[f.:éget..
L:'tt:-;z(,lng ,·állnlatait hátrányosabb helyzetbe hozta más minif;ztérium alárendeli s1:~ébc tartozó vállalatokkal szemben. Ez a hátrányos helyzet valóban
L'~ak 1:'ltszóhlgos, mert az egységesebb gyakorlat azt bizonyítja, hogy a KGM vállalatai ,'·s n Jl(~J)hadscreg megrendelő szervei szállítási szerződéseinek megkötésénél
u. fd<'k rriszl;n'.íl nem áll fenn annyi jogbizonytalanság, mint a más minisztérium
nL'1rcndPlts{:glho t-a.rtozó vállalatokkal kötendő szerződéseknél. A szállítási szerződtisckkcl kapcsolatos levelezések és a gazdasági bíróságok előtti szerződési vitás
ügyek is azt mutatják, ,hogy a két minisztérium ilyen irányú megállapodása helyes
volt. Ténylegesen elősegíti a felek között a szá.llítási szerLő<lések megkötését. Az ügyek
lcli<myolítúsát n1cggyorsítjf'L 11záltal, hogy a feleknek a szerződések visszaigazolásánál,
illetőleg a véle1nónyeltérési nyilatkozatoknál az összes szerződéskötési kötelezettség
nL't cs/) tcnnékek vonntkozásában egyfeleképpen kell eljárniuk.
A szerződés módosítdsa és megszüntetése
A szcrzCdések megkötésével kapcsolatos probléma körében merül fel a szer:,./;drisek módosításának, megszűnésének, valamint a póthatáridő megállapításának
kú<lésc is. Amennyiben a gazdasági viszonyok időközben megváltoznak, vagy
hasonló cgy(fö ok azt kívánja, helye van a szerződés módosításának, vagy megszün.-.
t d,"~t:uc.·k. .A ~zállítúsi szerződésekről flzóló kormányrendeletben foglaltak alapján
1l felek a szerződést /,:özös megegyezéssel módosíthatják, vagy megszüntethetik.
lla azonban ez a tolje~ítési határidő után következik be, a módosítás, vagy rneg·"Ziillldés n, Rzorzőtlést szegő felet a szerződésszegés következményei alól nem men•
t(~.-;íti.

f

Az: {u·szím·.onal stabilitúsa érdekében, szerződésmódosításkor - · a 35/1973.
(XII. 24.) 1\1'1' számú rendeletben fogfaltak alapján - a szerződé::iben megállapított
úrat 1.::lizü:-. megegyezéssel csak akkor lehet fölemelni, lm
jogszahú!y, 11emzctközi szerződé::,, illetőleg hatósági rendelkezés ezt feltétlenül
indokolja; rngy
nz. Arlw.t:ósúg remlelkezésc, intézkedése lehetővé teszi; vagy
:t .c.:zcrz/51Mskötés után olyan tény, .vagy körülmény következett be, amelyre
a f-Zt·rzGdt:s rncgklitésckor az udott helyzetben elvárható gondosság mellett
c:m lelidctt szú111ít.ani, .s amely folytán a szcrz6désben megállapított ár
:1 .-;zúllit ,) l,inyegcs 1\;,; jogos érdekeit sérti.
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Itt jegyzem llleg, hogy ugyruwz a' rendelet - természetesen mew.·gy('Z(,'."'t'c;
úr.formába tartozó termékkel kap(•solatban - kötclez6vé tette az ár kiahikíLir.hal
kapcsola.tof! adatoknak (az árvetésnek) a megrendelő részére tiirtén6 eltízeh•s hc~
mutatását, illetve átadását.
A szerződésnek az árra vonatkozó rnódosítáRát írásba kell foglalni és nieg kell
jelölni azokat a tényeket, illetve köriihnényekct, n,rnclyek fiZ úremel6st IPhctfJv,~
illetőleg indokolttá teszik.
_
Amennyiben a megrendelő úgy látja, hogy a szerződét'! fenntartására, illetőleg
teljesítésére nincs sziikség, a t.el)t"',.sítési határidő ekítt a szerződéstől elállhat. ll_vcn
esetben azonban köteles a szállító ezzel kapcsol1ttos teljes kárát rnegMríteni.
A szerződésmódosítással k:ipcsolatos rendelkezéseket értelmezi a LCgfrJ.,/ihh
Bíróság Gazdasági Kollégiuma. Tanácselnöki Értekezletének 84/1973. Si'.ÍLIHÚ 1í.\l,i-1.
foglalása is, mely szerint:
·
,,a. szerződós - kellő idüUcn történt - módosításához az a joghatús fű:dldik, hogy a. SZPr,:ó,1{·:,
eredeti tartalmáni. visszatérni mAr 1:!.•··,u lehet, {,13 az esetleges szerződésszcg{lst R módog(1.ot t tartalom szerint kell olbirálni. A k,í„i,dehnes tf'ij'",;.ft9,:ihez fűződő jogkövetkezmények tehht ri::11.k a
módosításban meghatározott új határidő sikertelon el1;.eitivfll ó.llhu.tnak l)o. Lónyegób{'n t.>hút
a szállítási szerződést a. teljos(tfai határidő vonatko1.á.sában csak annak kjárta. elütt },,Jwt.
módosítani".

A szel"'Lődés mó<losítású.nak, megszüntetésének, felhontáRának, vagy a felek A\1 nl
felbontani kívánt szel"'Lődés fenntartásának joga megilleti a bíróságot is. A bíró~:'tg
- bármelyik fél kezdeményezése alapján -- a szerződéskötéHi kötclezcU.ség kür0n
kívül is módosíthatja a szer.z.ődé::it, hn: a felek jogviszonyában a szerződéskötést küvetően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekeit
sérti.
l~lőfordulhat olyan eset is, hogy a szállító a.zért nenl tud kötelezett<;{gúH"k
határidőben e~eget tenní 1 mert kormányint'ézkedés alapján más irányú gazdílH:i~i
tevékenységet kell kifejtenie, vagy olyan sürgős egyéb feladatot kap, amelyet a uwg-_
kötött szerződés rovására is teljesítenie kell. Ilyenkor köteles - az érintett lll('grO:ndelő bevonásával - a· szállítási szerződés rl1ódosítását megkísérelni. Ha az nem
vezet eredményre, megfelelő kielégítési sorrendet kell megá1lapítania, és egyben
köteles a megrendelőt a szállítási póthatáridőről értesíteni.
A póthahlridóról a kormányrendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik. ).~szerint,
aki késedelembe esik, köteles a teljesítésre haladéktalanul póthatáridőt vállalni.
A póthat;íridő-vállalás elmulasztásához a. jogszabály szankciót nem ír elő, ezért. a.
másik .fél saját érdekeinek megfelelően - kérheti a bíróságtól a póthatáridő megállapítását. A nem megfelelő póthatáridő közlése esetén a megrendélő határidővit.ái
indíthat.
Ha a szállító határidőre előreláthatóan nem tud teljesíteni, a kormányrendelet
51. §-a alapján ---, a szerződés.Szegés következményeinek elhárítása vagy enyhítése
érdekében - · a teljesítés akadályáról a megrendelőt ún. a.kadá.lyközlési nyilatkozatban értesíteni kQteles. A póthatáridő vállalás az aka:dályközlés során is történhet.
A vállalkozási szerL.ödés megkötése

A vállalat.ok vállalkozási szerződéseit a 44/1967. (XI. ö.) Korm. számú rendt:let
szabályozza.
A szerződést kötő felek e szerződés típusnál is~ csak szocialista szervezetek lehetnek.
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..\ :cszcrzűdés alapján a vállalkozó köteles létesítményt, illotőleg egyedi gyártású
tcrrndz1•t cl\)úllítani, vagy valamely dolgot feldolgozni, átalakítani, megjavítani
rn.;.ry rnunldtval elérhető más eredményt szolgáltatni; a megrendelő pedig köteles
a f-;r,r,lg(tltatúst átvenni és a díjat megfizetni. Ki kell tehát emelni, hogy a szocialista
Hzcrv('zclck közötti termék előállítására iránvuló szerződés csak akkor minősül
dl!ulkoztisi szcrzödésnek, ha a termék egyed'/, g),ártású. A tömeges gyártású termék
Pl,:;,rnítúst,rn iní.nyuló megállapodás szállítási szerződésnek számít .

'

•

,',,',:cr:-:Méskölé8

A szcrzódés a felek akarat,ának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
A szerződés lötrejöttéhez a feleknek a lényeges, valainint a bármelyikük által lényeg<·f-nek lllinősített kí!rdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály, illetőleg alapfeltételek rendeznek.
A ·1·ál/(1lkuzrí,/;i s::erzödés létrejötte
~\ki y{dlalkmd1si szerződés kötésére ajánlatot tes..z, (megrendelést, szerződés
t('J'\"('Zdd, kii!rll.

ajánlatához 30 napig kötve marad. A megrendelő azonban nyilata vállalkozónál felmerült költségek megtérítése

L, 11.:d :tt. n fzc•rz{ídés létrejött6ig t11,·ll1·1t. - Yif-:-w,·onhalj1t.

Ha ;i felek ahbun állapodnak meg, hogy a vállulkozó díj ellenében részletesen
kid<ilgozolt ajúnlatot küld a megrendelőnek, akkor az ajánlati kötöttség időtartama
lifJ nap.
·
,\ Sí'.:dlít i'1si szerződésekhez hasonló rendelkezés, hogy a felek a szerződéskötési
Yita eldönl1'.se végett közös megegyezéssel a bírósághoz, illetve a szerződésből eredő
v i1 a cldüntésC;l'c egyébként hatáskörrel rendelkező más szervhez fordulhatnak
,",':.;,_ r.:údiiöl.:ütf:,,ú kötr.:lezettsé.g

A y{dlalkozúsi szerződések körében is .van szerződéskötési kötelezettség. A szerz/.ídt~sküt<~s sz.ubályai egyébként a vállalkozási szerződésekkel kapcsolatban ·lényegc-;Pn c·gyszerííhhek, mint a szállítási szerződéseknél.
H,~ a. y(tJ!alkozót szerződéskötési vagy ajánlattételi köte_lezettség terheli, - idel·l'l H! aí'.t az. e.-;ctet is, ha a szerződés megkötésére az állami vállalatokról szóló 11/1967.
(V. U.) Kor111. számú rendelet 24. § 1.1-lapján ntasítást kapott., - a megrendelő felsz,~litús,i alapján köteles 30 napon belül ajánlatot tenni, vagy a megküldött szerződú;i tervezetet. aláírni.
A 30 w1pos hatcíridőt r1, felek vagy az alap/eUételek eltérően is meghatározhatják.

A nillalkozú a szerző<lé8 megkötését csak akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja,
lwgy <t szerz6~lés teljesítésére nem képeR, vagy az sérti a népgazdaság érdekeit .

•
•

;\ szcrzű<léskötési kötelezettség esetén a vállalkozási szerződés csak akkor jön
lí;t n·, lm nz njllnlatru, illetőleg megrendelésre a másik fél válaszol. Tehát ha a vállalkozó a uic'gren<lclésre nem válaszol, a szerződés nem jön létre {u. hallgatás egyenlő
IJt:!1:egyezés elve nem érvényesiil). Ilyen C8etbcn az, akinek a javára szól a szerződési
kiitt kzet.tst'g, a bíróság előtt a másik föl ellen a szerződés létrehozása iránt eljárást
iwlíl hal.
·
1
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r-A

szerződés

mlxlositása és

megszűnése

A felek a szerződést megállapodással bármikor mód0'-Íthatják, megszüntethetik,
vagy felbonthatják.
·
Ha a vállalkozó a szerződés megkötésére köteles volt, - ugyanúgy, mint a szíl.1lítási szerződéseknél - a bíróság, illetve a vita eldöntésére hatáskörrel rendelkező
más szerv a létrejött szerződést a népgazdaság érdekében módosíthatja, megszüntetheti, felbonthatja, vagy hatályában fenntarthatja. A megrendelő pedig a szerződés
kötéstől bármikor. elállhat, ilyenkor azonban köteles a vállalkozó kárát megtéríteni.
Meg kell említeni, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket a kormányrendelet
nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyv XXXV. fejezetét, valamint az általános
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A vállalkozási szerződések körében, - ezek legfontosabb alapfeltételeiként kell megemlíteni az építési, technológiai szerelési és kutatási-fejlesztési szerződéseket,
illetőleg e szerződések megkötésével kapcsolatos lényeges kérdéseket.

Az építési

szerződések

me<Jkötése

Az építési szerződés alapfeltételeit az 5/1968. (IV. 6.) ÉVM számú rendelet
melléklete S7..abályozza.
Az alapfeltétel szerint az építési szerződés olyan vállalkozási szerződés, amelynek
alapján a vállalkozó (a kivitelező, a generálkivitelező, az alvállalkozó) köteles
építési-szerelési munkával elérhető eredményt szolgáltatni, a megrendelő (az építtető, alvállalkozás esetében pedig a generálkivitelező) köteles a szolgált.atáRt átvenni
és a díjat megfizetni.

Az építési szerződés lélreJötte
Az építési szerződés általáLan a vállalkozási szerződés szabályai szerint jön
létre, de különbség van az ajánlati kötöttség idejében. Ez ugyanis a válialkozási
szerződésnél ismeretes 30 nap helyett 60 nap.
Ha a 1-negrendel() ajánlattételi felszólitásban közli, hogy több .vállalkozótól
kért ajánlatot, és egyben megjelöli az ajánlatok elbírálásának ·időpontját is (ún.
versenytárgyalás), a vállalkozó az ennek alapján adott ajánlathoz a megrendelő
által közölt elbírálási időpontot követő 30 napig kötve marad.
Szerződéskötési

kötelezettség

:f.píté8i szerződési kötelezettség áll fenn:
- egyedi nagyberuházásoknál a kormány által meghatározott körben, vagy
a kormány által felhatalmazott szerv kijelölése alapján;
- ha a vállalkozót az alapító szerv utasítja.
A szerződéskötési kötelezettség körében az alapfeltétel előírja, hogy a szerződés
kötést a megrendelő kötdes kezdeményezni, Pontos határidőket szab a vállalkozó
és az alvállalkozók szerz()dési nyilatkozatának megtételére. Véleményeltérés esetén
egyeztetést ír elő. Ha az eredménytelen marad, a vállalkozó (alvállalkozó esetében
a generálki·vitelező köteles a vitát a véleményeltérést tartalmazó nyilatkozat hozzáérkezésétől számított 30 nap alatt a vita eldöntésére hatáskörrel re:adelkező szerv
elé terjeszteni. Ha ezt elmulm;ztja, a szerződés a megrendelő nyilatkozatában foglalt
ta.rtalomnml jön létre.
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:\ \'i1Halkozó a UilJhlotmnnlrn eh·égzését ~ szükséghez képest a szerződés módo:=:íLh:;'. uiún -- nem faga<lhatja nieg. Többletmunka a kivitelezési doknmentációlian ,c.;zr:replű, dc it költségvetésben egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben fel,·ctt. rn1rnka. /'. szerződésben kikötött vállalkozói díjat a többletmunka miatt módosHnl!i kell.
A pólrnun1m elvég1..ésére a vállalkozó csak a szerződés módosításct vagy újabb
szl~rz(;dt·s alapján köteles. Pótmunka a kivitcle1.ési tervdokum~ntúcióban nem
szcrqilií munlrn.

Technológiai szaeltsre vonatkozó

szerződés

megkötése

A tcchr!ológiai szcrclüsck vállalkozú:?.i alapfeltételeit az 1/1968. (IV. 22.) KGM~
XL\f-J'\P1\f számú együttes rendelet melléklete szabályozza.
,\ szcrzűJr':.':I megkötésére ,Utalában a vállalkozási szerződésre vonatkozó jog~zalii'tlyok ir.í.nyadók .
.,\ ~zerződéskütési kötelezettség körében a szerződéskötési eljáró.s a megrendelő
nyilatkozata aJnpján indul. A jogszabály meghatározza a feleket terhelő nyilatkozattétc•li .W,ntúridőkct (ideértve az alvállalkozókat is). A szerződés hallgatólagosan nem
jijn létre. Ha az előírt egyeztetés sikertelenül végződik - eltérően az építési szerd)d,'.."e:krc vonatkozó előírásoktól - a megrendelő köteles a vélernényeltérési nyilatkozn t kézhezvételétől r,:;zámított 30 napon helül az illet~kes hatóság elé terjeszteni
n vit1'lt.

A l.;utatdst·· fejlesztési tei.:ékenuségre vonatkozó

szerződés

~gkötése

A lrntatitsi· fejlesztési tevékenységre létrejövő szerződések áltn..lános feltételeit
az 1/IOüS. (I. 11.) Országos l\IűsZaki Fejlesztési Bizottság Elnökének számú rendL'lett~ szab:'tlvozza.

·

A kutat[tsi.fcjlesztési tevékenységre kötött szerződés nem önálló szerződés
típus. llyen túrgyban vállalko::ási szerződést is lehet kötni, ha a kutató.fejlesztő
SZ('T l'Vi'..Ut bizonyos eredmény elérésére kötelezi magát. Az ilyen szerződésre a 44/1967.
(XL G.) Korm. szúrl1ú rendelet és a Polgári Törvénykönyv Hzabályai lesznek irány•
ad()k. Lehetséges azonban, hogy a kutató-fejlesztő szervezet neln köteles valamilyen
ercdnu':11yt produkálni, köteles ellenben a rábízott ügyet ellátni és a megbízó utusíL't~ai l'li'.ednt és /Jr<lekében megfelelően dolgozni. Ilyenkor a Polgári 1'örvénykönyv.
JH:k a Jt)eg;Lízúsról szóló 474-483. §·a lesz irányadó.

A ~-~Cí::.Üd{s 111cykötése
~\ i-:zcrzl)rlés meg-kötí!séro a jogszabály írásbeli alakot ír elő. Az ü.jánlati kötöttség
i,h•j,~ UIJ nap. A szcrzc'.kl6skötésre irányuló tárgyalások során a bármelyik fül tudornú.-;;'mi jutott., és jogi oltalomban részesíthető megoldás vagy módszer folhaszná·
lús.'tra 1! músildd kíilön megállapodás hiányában nem jogosult .
•\ i,;z(;rz,Jd1~s 11\nyegcs feltételei:

n) a kutatús.fojleszté» tárgya,
li) :i klje,;ílési habiri<lő,

•

\') .tz

dlenszolgáltatás, valu.niint a
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d) :-1.erződéssel kapcsolatos jogi oltalorulian részc8Ít,hctő szellemi ulkot{u;ok k:tr(>
lioz/t,'<IÍr:l éH felhasználására vonatkozó kéríMsek n1eghntúrozása.
A felek ezenkívül más feltételeket is lényegesnek rninősithctnek.
Meg kell említeni, hogy a 10/1973. AH utasítás rendelkezé.,:1c értelmében n. szerzddt'si kiitelczett.ség kiterjed a haditeehnikai termékek műszaki' fejlesztésére.

A s::crzödé.s módosítása és megszüntetése

A szcrzőtlf.s módosítARániil és megszünletésé11él az álta)lLnostól eltérő k<.ivolkcző
szabályok t'rvl'nyeRülnek:
a) a felek a szerzödést felmondhatják, a felmondási idő G hónap,
b) n szerzddés mcgszűuése e8etén a kutató-fejlesztő szen•ezct jogosult a díjra
vagy arányos részére, kivéve, ha a megszűnés neki felróható,
e) a szerződés rnegszűm~sekor az eredrpényt vagy részeredményt a, megrondrlö
rendelkezésére kell boC'sát.rni.
A külkereskedelmi bizományi

szerződés

megkötése

A hizomáuyi szerződést a 32/1!)07. (IX. 23.) Korm. számú rendelet szabályozza.
Bizományi szerződés esetén a belföldi megbízó, - amely csak szocialista szervezet lehet - külkereskedelmi vállalatot vagy külkereskedelmi tevJkenység folytat8.sára, feljogosított más v,Ulalatot megbíz azzal, hogy a javára a megbízáslxm
foglalt fr,l~ét('lekkel ltilkereRkedelmi szerződéi:;t kösRÖn.
A bizományi szerződés létrejötte

A Rzerződéskötést bítrmelyik fél kezdeményezheti. A bizományos köteles bZerz(.klést kötni. A szerződés megkötését·c1:1ak akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja,
hogy a szerződés teljesítésére nem képes, vagy a szerződés sértené a kiilkereskcdelrni
politika központi irányítása körében kiadott rendelkezéseket.
A megtagadás oka felett keletkezett vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik.
Ha. a bizományos nem akar szerződést kötni, a bíróság - sikertelen egyeztell!:ú
eljárás lefolytu.tása után - a megbízó kérelmére létrehozhatja a szerződést.
A bíróság: a f!Zerződést a szerződéskötési kötelezettség alá eső termékekre a felék
kérelme n,~lkUl iR létrehozhatja, ha ezt n néphadsereg érdeke indokolja.
};gyébként a szerződés létrejöhet a felek egyező szerződéses nyilatkozatával;
nevezet.csen, ha. a felek a megbízást szerződésbe foglalják, az egyik a másiknak
ajúnlatot tesz és azt a másik föl elfogadja.
A kormányrendelet. szerint a bizományos a megbízúsra köteles 15 nap ulat t.
válaszolni. A megbízó is kötelPs ngyrmilyen határidőn b_eliil a bizományos ajánlatúra
nyilatkozni.
· Ha a bizoniányos a megbízásra határidőben nem ad választ, a szerződés a megbízás szerinti tartrdommal létrejön. (A uyilatkozat-tétel elmulasztása tehát a szer·
ződési ajiínht elfogadásúnak minősül.) A bizományos ajánlatára. adandó válasz
clmulasztásáuak azonban szer.1.i.idés keletkeztető hatálya nincsen.
A mcgLiz{) szer,;Ödési nyilatkozatát l'.Bak a külkereskedelmi szerz6dés létrejötte
előtt., illetve addig vonhatja visRza, amíg a bizományos a külföldi szerződő félhez
kiif elez6 11yilatkozatot nem iutt~zelt. A rneghí:t.ás visszavonása eset.én a rneghiz1)
foitdes a bizományos kiiltséµpit. megtéríteni.
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A l:f,:,.r:.·,)d/s módosítása és

megszűnése

~\ felek a szcrzű<lé:::.t közös megegyezéssel módosíthatják, vagy megszüntetlH'tik, kÍ\'('.-n:. ha a i;zcrződés~ a bíróság.a felek kéreline nélkül hozta létre .
.-\ 1Jírús1ig a népgazdaság érd~kében a szerződési kötelezettség körén belül
a sz.t·r;:/)fl(\st, mádosíthatja, vagy megszlintetheti.
J·'.g-y('bktint a

szerződés megszűnik:

a RzcrződtSs

teljesítésével,
- hn, a bizományos a megállapított feltételekkel a külkereskedelmi szerződést
llCIH tudja megkötni,
~- a külkereskedelmi szerződés megkötésére kikötött idő ered,úénytelen eltclt(!nl,
· - a fckk közös megá.llapodáRával,
- a bírósági határozat által történő megszüntetéssel,
- a nicgbízó által köz~lt azonnali hatályú felmondással.
-

A megbízó a szerződést csak a külkereskedelmi szerződés megkötése előtt, illeaddig nz időpontig mondhatja fel, amíg a bizományos a„ külföldi félhez
J;:it1·lezű nyila.t.kozat.ot nem intézett. Ilyen esetben köteles a bizományos költségeit
tőleg ('Sak

Hwgtfrít<•ni.
Szerződési

•

alapfeltételek

A szállítási és vállalkozási szerzddésekről szóló kormányrendeletek felhatalmuz{u;t adnak szerződési alitpfeltételek kiadására, ezért a téma keret,én belül egy
pár szóval e kérdéRsel is kell fogfalkm..ni. A szállítási és vállalkozási szerződések
körében vanuak egyes (kogens) rendelezések, amelyektől eltérni nem lehet. Így
elsősorban az együttműködési kötelezettségre, a kötelező szerződéskötésre és a
szerződé,:;,:;zC'gésro vonatkozó szabályoktól.
Vi:,;zont vannak a jogszabályban olyan rendelkezések, anrelyek meghatározzák,
hogy nz alapfeltételek, illetve a felek ménnyiben térhetnek el a kormú.nyrendeletektől,
illetőleg e rendeletek kifejezett eltérést engedélyeznek.
A kormányrendeletektől való eltérésre és az alapfeltételek készítésére azért
vall szükség és lehetőség, mert a kormányrendeletek elkészítésénél a külön.böző
:,w::ululll'tk, termékek, szolgáltatások egymástól eltérő sajátosságaira természetesen
nem lehetett tekintettel lenni. A gyakorlati élet azonban megkívánja az alapfeltételek létoRítés~t, amelyek ézekre a különlegességekre figyelemmel vannak.
Az rrlapfeltételeknek tehát az a célja, hogy a felek részére megkönnyítsék
a szcrz6clések megkötését. Ha ugyanis a szóban levő termékre, szolgáltatásra (vál·
lalkozásm) alapfeltételek vannak, a feleknek nem kell hosszadalmas, minden rész-·
letkérdésre is kit.erjedő szerződéseket kötniük, hanem elégséges, ha csak a legfonto!:iu.Uh kérdésekben állapodnak meg, egyébként pedig az alapfeltételekre utalnak.
Ilyen körülmények között tág tere nyílik annak, hogy az alapfeltételek minél több
részlctkúrdést rende7..zenek. Ennek következtében a szocialista szervezetek és a honvédségi rncgrendel6 szervek munkáját nagymértékben meg lehet könnyíteni, és
eúlt.al el lehet hárítani az abból származó vitákat, hogy bizonyos kérdések rendeZ(isére a szerződéskötésnél a felek nem gondoltak.
Az alapfeltételeket a szállítás, vállalkozás tárgya szerint illetékes miniszter
az érdekelt miniszterekkel egyetértésben állapítja meg is teszi közzé .
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Ha az érdekelt tárcák között vita meriil fel az alapfeltételek megállapításánál,
a vitás kérdésekben a Legfelsőbb Bíróság elnökének álláSfoglalását kell kérni.
Az alapfeltételek meghatározzák, hogy hatályuk niely termékekre, illetőleg
szolgáltatásokra, és mely vállalatokra, esetleg egyéb szervezetekre terjed ki.
Az alapfeltételek diszpozitív jellegűek, ez azt jelenti, hogy az abban foglaltaktól a szernődést kötő felek - szerződéskötési vita esetén a bíróság is - eltérhetnek.
A néphadsereg megrendelő szerveinek figyelmét külön szeretném felhívni a
Kohó- és Gépipari Minisztérium szállítási alapfeltételeire (70080/1970. KÖM számú
utasítás), amely szerint a KGM szállító vállalatai a honvédségi megrendeléseket
a kormányrendeletben előírt határidő helyett 30 111ip alatt igazolják vissza.
A vállalkozási al.apfeUéleleknél érdemes megemlíteni, hogy a csekély értékű vállalkozási szerződésekre - eltérő megállapodás hiányában - a Polgári Törvénykönyv XXXIV. fejezetének a szabályai az irányadók. A csekély értékhatárt a felek
általában az alapfeltételekben szokták meghatározni.
A bizományi szerződüeknél a felek - az alapfeltételekhez hasonlóan - hosz~
szabb időre szólóan meg nem határozott ügyletekre bizományi keretszerződést
köthetnek.
Meg kell említeni még, hogy az alapfeltételek ·a rendelet kogens szabályaitól is
eltérhetnek, amennyiben az eltérés a ·külkereskedelmi szerződésre irányadó jog
rendelkezései folytán indokolt.
E cikk keretében igyekeztem a három fő szerződési típus megkötésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos legfontosabb kérdéooket összefoglalni, abban
a reményben, hogy az a néphadsereg gazdasági tevékenységében közreműködő
szakemberek munkájához hasznos segítséget nyújthat.
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A hadigazdaság és a katonai gazdálkodás
kapcsolataiban kialakult nézetek•
Dr. T h ü r mer Gyula alezredes, a hadtudományok kandidátusa
A közelmúltban mind a külföldi, mind 11 hazai szakemberek körében élénk vita
alakult ki a hadigazdaság és a katonai gazdálkodás elméletének egymáshoz és a had~
tudományhoz való viszonya kCCdésében. A vita tárgyát a katonai gazdaságtan tudond.nyterüktci önállóságának és a tudományok rendszerében való hovatartozásának
tisztázása és eldöntése képezi. E problémakörön belül a vizsgálódás irányai ·a következők:
I._ A katonai gazdaságtan rendelkezik-e azokkal a kritériumokkal, melyek alapján
önálló tudományterületnek minősíthető;
2. A kato_nai gazdaságtan tárgya alapján a hadtudomány önálló tcrüÍet-e, vagy
a kf)~gazdaságtudomány ágazata;
3. A hadigazdaságtannak és a katonai gazdaságtannak milyen az egymáshoz való
,·iszonya;
4. A hadsereg gazdálkodásának 'elméleti problémáival foglalkozó tudományterület jelenleg használt megnevezései (a fegyveres erők gazdaságtana, katonai gazdas:igtan, hadsereggazdálkodástan, csapatgazdaságtan) közül melyik elfogadása és alkalJUJ.7ása indokolt?
A szakirodalomban a vázolt kérdésekkel kapcsolatban ez ideig számos álláspont
ismertetése jelent meg, melyek közül a vitában uralkodó nézeteket - legjobban, - a
következők tükrözik:
A. Lagouszkij vezérőrnagy, a hadtudományok doktora, a „Fegyveres erők gazdasága" címíí cikkében, - amely a Honvédelem 1970. 10. számábnn megjelent, - felveti és indokolja, hogy:
- a hadtudományon belül felmerül egy külön tudományág lCtrehozásának szük·
ségessége, amely felölelné a hadseregben folyó gazdasági tevékenység elméleti kérdéseit és tanulmányozná a hadseregépítés ez irányú problémáit;
- a hadsereg gazdasági kérdéseivel foglalkozó tudományterületet a „fegyveres
crók gazdaságtan"-ának célszerű nevezni;
- a hadigazdaságtan és a fegyveres erök gazdas:.'tgtana - a tárgyuk, tartalmuk
közötti lényeges különbség és jelentőségük alapján -, a hadtudomány önálló területeit
képezhetik.
Ezen a vitaindító álláspont sa/tóban történő megjelenése után, a „Vojennaja
Mlszl". hasábjain sZéles. körű véleménycsere bontakozott ki, amelyben ez ideig részt

vett:
.. Megjelent a Honvédelem 1972. évi 3. számában.
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ny. czrede8 a közgazda.c;ágtuni tudományok kandidátusa szerint:

a frgyv('f!'s •irők gazd1u;úgtana., önAllú tudoJUányterületként való minősltése már régen beiirf'tt prublúma. A Lngovt:lzkij vezérőrnagy javaslatának aktualitása abból a szükségAzeríísógből ered, hogy le kt·H küzdoni azt a szakadékot, amely az állam ,',Ital a fegyveres erők feltöltésére,
fenntnrMsárn., a csapatok harckiképzósórf.' biztosított hatalma.s anyagi eszköz mennyisége, és
ezek m1gyobb hatAf'fokú, gazdaságosabb fdhasználási módjának tudománfos kutatási súntjfl
között kialakulL,

A fr-gyvnes erők gazdaságtana mint tudományterület. - csak akkor fog önálló elméleti
jdleggPl rf'ndelkezni, ha tanulmányozása és oktatása nem általánosságban, hanem a fegyvernemek és szolgá!ati ágak sajátost:lágainak megfelelően történik, Ellenkező esetben elkerülhetetlen
tíz át,feiJ.é,i a h11.digaztlaBágtan általános tlbnóletével.
]Gír<lf.:-ikí'nt mf'rül f,:>l ki fogja n fogyvcrcs nők gazdaságtanának elméleti kérdéseit oktatni?
Céls7.nün,•k l:'ttszik uz ilyen irányú kópzú,; biztosítása érdekében az akadémiák politikai gazdnságtan tim:-mikót át.c1zervczni politikai gazdMágtan ós hadigazdaságtan tanszékké. Ezekre a
tanHvkkel,re kell bízni a hadigazdaságtani képzés kérdéseinek kidolgozását és oktatását. Ezek
réRzvételével a killönböző tnnH7Íikek állományából ki kell jelölni megfelelő szak és kőzgazdaRá.gi
képzettsf,ggel rPndPlkező tiszteket 1\ fpgyveres erők gazdaságtana elméleti 6s gyakorlat,i kérdé·
Hf'ino·k J.:idolgozi\i;iÍl'f\- és oktatú,;Á.ra.
A tá.volabbi perspektívában meg kell vizsgálni az egyetemek mérnök-közgazdász fakultásain a katonai közgazdászok képz6sének megszervezését. A katona-közgazdászok igen pozitív
szer~pet t.ölthet.nóm•k be a katonai gazdálkodás tudományos megszervezésében és a rendelkí'ZÓt<ro á:Ió es7.közök kiha.sznált't.si hutúsfokának növelésében.
A jliv6r,i vo11atkozóan még igen sok munka vár a kr.idigazda-Bágtan és a fegyveres erlJk gaz1la.súgtanu úgynever.ctt „sávhatárainak" éi; a hadigazdasági-katonai gazdálkodási képzés Wmatikájttwik kidolgozása területén.

G. Pjodomv tnrtalékos alezredes a Hadtáp és Szállítási Akadémia politikai gazdaságtan tanszékének megbízott professzora, úgy ítéli meg, hogy:
·
,, ... i).(uí'.a van Lagovszkij ·vezérőrnagynak amikor azt bizonyítja, hogy a hadigazdaság-tan
mellett ki kell ulnkltuni n fegyveres erők gazdaságtanát mint önálló tudományterületet".
Ne1n jmk1kult it szerzőnek azon törekvő.'*' melyből kitűnik, hogy a fegyveres erők gazdaságt1mán11k tárgyAt, tartalmát, feladatait, csak a. hó.ború előtti időszakra. korlátozza.. Célszeríinek
látszik a feg;. v,TP.'I erők gazdaságtanának kutatási határait a háború időszakára. is kiterjeszteni,
amikor Ü• a liwl.~eregek társadalmi.gazdasági lónyege teljes mértékben.megmutatkozik. E tudományteriiki ! ut,até.sa tárgyának ilyen „kiszélesített" értelmezése semmiképpen sem teazi meddővé a luidigu,:rl1tmigtaut, ugyan11.kkor a. fegyveres erők gazdaságtanát pedig nem olyan tudomá.nny{i. t(·;izi, amely ismétli a hadigazdaságtan elméletét. Fordítva a. tudományteriUetek kölcsünfo; kapcBolatának igazolása, a. köztük levő kölcsönös összefüggés visszatükröződése lesz.

A. Pn:.;,_;1rrov 1. o. kapüány a közgazdaságtani tudományok doktorának az a nézete, hogy:
no.gy 1'..rd<'klúdésre tarthat számot az a javaslat, mely egy sajátos tantárgy - a fegyveres
erlik gazd,1.s1igU11uinak - lótrehoz!Ulát indokolja.
A. L11g(i\'.~%kij vt>zérőrnagy ó.lhi'lpontjáb6l ügy tűnik mintha két hadigazdasági tantárgy d111,',\(iti tis ullm\umzott - bove:r.P.tésére lenne szükség. A ,;zerző által kifejtet~ álláspont ilyen
inínyú t',rtdnu.'z.'·,iu u:wnban nem he-lyes. A hadiga7.Ja:,1ágtau mint határterületi tudományág azzal
it Raj1aos,-;i:ig)'al n,urh•lkezik, mely o1zerint k,'1t kitpcsolatos krükt a gazdaság 6s a fogyveres
,:-·rGk - rukon viszonyu.it tanulmúnyuzza.
Fbbli! ,, ;;aj1ho.~ságból erndően megvan a !f'hetősóge annak, hogy a közgazdaságtauból ki-
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,,l,1~.:~·ln11 katonnl proU!étw\iuHlt ,,J,,111:-.,··.,;,\vd út lchi,t 111c1111i
,ln ·Í·_:tnn l<!rlilet,•írlil i~ Jm!lii:i;azdns:ígi yj,.;zonyokra.

,i

politikai grtzr{u,;i'tg!.1111

:J 11.:l,;.~·, 11yhi 1:c;,.:rúo1r1:J!I :',lLbjJOntjn az. hogy:
1;,,J,,1,1(,1,yo,i l·,1 1ní'tsznki .-,!(ír,•l,nlad,'1.'I lo'n1~·•''-'''""!I 11u•irv1íl1,,ztn1ju ,\-s ho11yol111t-1,'~ 1,,,1-<:,.i n
1,:id: :·1·rol:•:";gi J1t"uLKn11'd,11t. A hadign/.(l.i-.:.',c,:i ,.j,,,.'-!,,t Jr,(,,· ne•,,, l;.irl 11t,,:é ,'1!1:1t ,.,.,n•, n ;_;111,,Ju,J,:..'.i

1><,I · r,,•i.',[ {-, a 1'•rmelo:.'l húhnri'1.,; vi,;zo11y0k kli/.iitli ü•h>.,lott ,1l111d; 1, n1ilrn:',1,y,,·1(, _;,,.,1. '.\n)'j"i11kl)nu
l·,··•ií•:·i;,,!,1:-1igt,,11 frlndntu., hogy a f,•gyv,:r•·-~ t>i·ük éJlÍlÚt..,inek --- tuJ.u1111Í11y1,,ri1lelú!Je t.u.1·\,uzú
v-,·, i,' ,,,ji 1, t i.~zt úz1.a .
.. \ k;;,vv,·re» Prűk gazdns{igo." túinújtl.ról szúl6 ,~ikk r,'•f<:élel:<•,~(''1 i""l"'''h•t,j 11:, nll,nl,11,11ntt. 1011.Pt i «Jk fü in'ir1ynit. Ez<·k közű tnrtozik tt j\,gyvr>rn•,i,b;_,'J'\>);: i;:izd,· ':_:., ,,.'_:,:. .'---; 1_;.,;·.d.1°,,\,i 1,1,',,!.,.
l'.•·1,· n1, lu·itfriumrd, n sznbvfl11;:,,.~ítlts, Rz ell,íl{t>J, a l.ü.d,:L.c·tlé,:, ,t j;,v,c,':,;, ,, ,·L:.:, ~\::; :,U,. pi-.,:,;:
i,.,:;. l·::s,Tlj kt>ll venni ll cikkbei, u. kúrd,j,;,ik újszl>l'Li ft.lvd,;,;,',1, ,.',;, u~.L u gyakod,ili l,t•111lrnwi{~j,-,I,,
"'"' lJ_,.-d mng,íru. vontu. nemc,;inl, 1t gaz<lus,í.g kúrrlés,·iv,~l fo[!!11lknzó kntuV,k. l1ll1H'tH 11, t!•n•,-7.ÓR,
f'. '-'.,';\"crwt ú;; HZ Rnyugi-tm:liHilmi bi1.tosít1\.s kél'(\(·~;,•ivP\ foghlkoz,í r.:;:•!:orlal i >17.!lln·mht>,·,,]:
1i; .. , 1111.'·t is.
'.\7iJLd,'rnPll,:tt JICln ldiP.t ,:gyct érteni n ,;z,,rzDitt-k nzun juvn,;bt:,v11l, hogy,, lmJtu1Luu1.'ct,yu,1
,:!iil •·'.,'.Y !:>IJ•!ci.'tli" tudo1núnyteriileteL kell lútrdwzui, a11n•ly folülduo', a /qJy<·o-. 3 ,.,-öf.; gu::dd1,,Í{ii
.. ,·1.-, 1,;1:/;/111 !: d1m'frti f;,.:rd(sdt és ta1wlmJ11yozuri a /<'(Jyvcrc.~ é-r/Jk ,éµitdsén,-l,, ga;;das<ÍJi 1irobl,!111ú-it.
f, "~ov.-,z!dj wm~rCrn1tgy ó,lt,al a fogyv.-•n•s erők guzilas!lgln11,í.nnk túrgykOréb,, Horolt pt',!d,\k
il:., H 1nótlou vnló tftnulmányozk;a julentőa almdúlyoklm ütküzuc•, mivul n. J;•gyvn,,,1 ,ir<>k t,'<1111,i ,,, i ,'.,g t1nyngi liiztosít{t,;11, n gytÍ.rt{1s, f~ pénzügy stb. fot (Í11 fölmerülő kérdésd{ 11cm vizsgo'dlmt.úk
J;i,"',r(,Jai; csak (l l111dsereg tevékeuységfnf'l szempoutj{1Lól.
!!

1

Jfnzic.-;onyko vezérőrnagy álláspontjának ltelyességét ~ következő púldAkon
J:,·rt·:..::1,l iil bizonyítja.:
- VPgyük a fi•gyverrendszerek lótrehoz,l,iwal összefüggő gaz<lu!lági 1,roUlo.'•mú.kat. fome!t,,gy ,·zt·k nmgukb,i foglulj.\k 1\ kóltsl·g( k éH 1t;1, ;iU:rt emdmúnyek miud,m idős,mkra vontttk,mi d(•1ii:,/•s,'·t, kezdvn a mintvpóldányok kidolgozl\;;ú.töl, a gyúrtáson, e1lát1íson lwresztül a
f.·t.;,vv,·rz<'l,i renrh<zerből tül'léuű kivomh,ig. l{ővetkezésk6ppon, az új haroi technika lótro hozá:,:,11:ik gazdn,;/igi kérd0,wit nem i;zabiul csak a frgyvere:,i erők bel,:;ő tnvóke11y.t:1l'g6nok llZ('mpuntj.'Lh,\l vá.~;~,·,1,,i,
vag-y vq;yük nz nnyagi 1•szkiiz-l.trtal.:,kokat, mnelyek a httJsereg ellát,'t,;ii,nak 1\z ulapjM
l.,'.•p,·~.ik. KDunyű nwggyózűr.lui arról, hogy ezt tt. kór<léfJt ugyanúgy nem lehet chJzigetelton, iigyik
vn;:_v 11,1bik ,w:l'\TH br-liil viz.~glllni. Hiszen a tnrLaLíkok mcnnyii:iégc békében ·u.z orszií.g gaz<la,i',.:_d. 11. l,Ab,,1·ú 11H·gkez<.lú.,;ekc,r pedig u. termolós szóttelepítósóm,k.lehotőségeitöl függ. l\linúl
l)()11yul10lLnl,li 1, t,•1·mdé1-1 n hi\!Jorú nwglwuh\>tekor (különöi:iPn atomfegyver alkalmm,:á.qu..eset.én),
'<llJu't! iui_f,;yohb 1l j(•knt0sége 11r. uuyag.i (•szközök időbeni felhalmozás,í.nuk.
1, :1·::,

1

lly,·u k~lc,;üHéi:1 fiigi:;ő;i()g mellett az anyagi eszközök optimlUis tartalólmiunk meglutt>im1.,'v,c'd, l,i1.:'trólug- komplex módon -

uz ipllrnuk u. haditermelés fejh:•sztéai

lohetőségPii1vk

ús u.

J<·;,,n·,,r,·s l'l'Úk itHyagi :szliki;\:g!d( inek ligye1Pmbev6telúvel, valmnint uz ipar fc:lkészítésóro fa;
1

!l

111rtnlúkok J',•11ntai't1ísúrn fordított kült,,ég1;k ös,.;zehnsonlítás.l.vRl állu.pítható nlf'g. l<~ZL'lm.:;J sukb1\ 1i„1,y„lu1LabL o. közlr·kccl,:i! kér<ll·se, rniv,•l egy,.;Úgt•,; rendszer biztosítja u Jmt1mui é.':I u 11épgu1.dnd10 „z/tllító.solmt. A közlekt:dési eszkijzök korszorűsítésúnek és a. azlllllt!Ífl meg1~zervc:l,~sl\u,ik
,·µ(._~,,. foly,unata i~ n,.',pgo.zdas;\gbnn megy vógLe. n. haclser1°g e.~uk megrenddtíkéut szeropol.
,\·1, i,;uwrktctt p.:;Jdák „Jég meggyözötiu bizonyitjúk, hogy az alapvl!t,} h111liyw.-:d11súgi l.:,rr,l,!"' 1., t "'-''" frhl'I !~<dolgozni - mlu l~"c,',,1,é mt·yolduni -· w: orii:Wy gazdasági, lel«-tJs, 1yeinek figy,,fr11,l.i1:.L',I, !,, ·1,.)/:,il. Az 0lyan ptób,íJ]rn7/1.s, hogy u h.o.dig,1z<lusági pro!Jl6n,fi.lu1.t a luldsen1g bdső fovlikt•JJy1Ig,',i,, k -~Zl'lllszóg(,höl viz:;g-Alják csuk be>1zűkü\,'.-,-,1:A"l [,; t,~yol,lalú dl'tuzúshez ypzotue, arnl vi:,zuui

w·111

t',•!,·111<' 11wg n (]ial,·ktikm-1 rnúds.t.,;ruc•k,
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A 1,1.,", l ,"/,:Y nz ,•gy1k vugy másik jallJW:iCgL,ől helyes kúv~tkeztei.úseket vönjunk lt: az 1i.wk·
;,~, s, hogy vú..,g1'tljuk m1ig o. tölJLi jdemiógekkel való kölcs,Jnői; kapcsolatát és kölci;önös függ,:,.
,;ét.. Az dP111.t.i':.,; tdjei;...,égé1wk é1, sokoldalW:l:igámtk e. ki)vetelménye - lenini követelmény, a11)('ly
1rn·góv,iic1. az elméleti ét1 ii gyakorlati szakembereket a t6vr · 'sektől és a hibák elkövetésétől.
'l'djeii(,n nyilvánvaló, az ilyen hozzáállM előfelt6tele annak, hogy a hadigazdasági problémákat
cgy,;Cghen ós u.z or1,zág gaz<lu.iiági lehetű/:!Ógeivd öt1szefüggésben vizsgálják, hiszen amint mondják a Jia,<l.-;tlreg gazdasdgi problémáinak tulajdonképpeni gyökerei az „általános" gazda;;,i.gba.
fonódull.k, amely ugyanakkor az anyagi alapjukat és ellátásuk forrását képezi. Ez objektíve Rzűk
ségessó teszi, hogy fogyvt>res erőink építése és ellútú...,u. minden kérdését az álla.mi gazdálkodM,ml
szervPs (i,;,izefüggl,,;ben és egységben vizsgáljuk. Ily módon, gyakorlatilll.g lehetetlen a harligttz·
da,;ági problémákat két önálló ágra - hadigazdt\.l:!IÍgra és külön a fegyveres erőkön beltili gazdaságra - bontani.
Ugyancsak nehéz egyetérteni- Lagovszkij vezérőrnagy azon állításával, hogy a fegyvere.<,
Prők gazdasága hasonlóképpen tükrözi a vizagált kérdések tartnlmát, mint ahogy az „iparga1.daság" a „közlekedésgaulnság" meghatározza a kérdések azon csoportját, amelyeket az ipar
és a közlekedés működése érdekében kell kidolgo,1ni. Ebben az esetben aligha lehet szó analógiáról, mivel az ipar ús a közlekedés a népgazdaság alkotó rószeit képezik, amit nem mondhatunk
el a fegyveres erőkről."
Az ipar, a közlekedés és a fegyveres erők - gazdasági tevékenységük jelleg,i nlo.pj{Lu nem azonos kategóriába tartozó foga.hnak, így lényegüket tekintve sPru lw1>0ulatosak. Az iparra
és a közlekedésre az a jellemző, hogy belső gazdasági ei'Öfo.~rúsaikra tármulzkodva tevékenykednek,
sajút ö-núlló ágazati gazdasággal rendelkeznek. Az ipart.ól ~s a közlekedést-öl eltérően a fegyvPr,:s
erők viszont nem ren(lolkeznek saját I.Jelső gazdas,í.gi eröforrássul ói. működésüket az ország
nópgttZ{lttsága hiztmiftja, :!Giv11tke1.ósképpen, mivel a fegyveres erőknek nincs önálló gazdaságit,
Pl.,;l"t. a t<.,gywr,·s eríík gazdai-iá.gát nem lehet ágazati gazdas{tgnak tekinteni.
A h,tdigaz<laságta.n nemcsak a guzdasági potenciál kutatására k?rlátozódik, hanem ft•Wleli
u fHgyverHs erők gazdasági biztoHításának összes problémáit békében és háborúban, bcleértv" ,t.._.
anyngi ós fochnikai ellátást, a s~llítást stb. A hadigazdaságtan tárgyköróbe tartozó proLlémák
szétbontásn két önálló ágra, illetv8 két önálló tudományterületre aligha fogja ulősegíteui a hadigazdasági kutttiások fejlődését.
Új tuduuuí.nyterületc;\-- létrejótte nem adminisztratív akarati tevékenységek része, lmLár a
gyakorlathfln flZ ilyon lehetőség sincs ki)'fil'Va. Az új tudományterüle~ek lótrchozását a megé!'útt
foUételek hívjúh ,'·lelre és a tudomány fejlődése teszi lehetővé olyan esetekben, amikor felmerül
új dolgok, 1 . yak megis.iuerésének és a kapcsolatos jelenségek kutatásának a szükségessége.
Ilyen ért.-1, wlJcn a fegyveres erők gazda.sá.ga minőségileg nem új dolog,
A hiuligazduságtau a fejlődés folyamán lényeges változásokon nient keresztül, felmerültok
olyan bonyolult problémó.k, amelyeket csak mélyreható ós sokoldalú tudományos vizsgálatok
alapján leluit helyesen megoldani. Tehát a kérdésnek a lényege nem egy új tudomúnyterülr~t
létreho;,,ú;m., lm.nem a konkrét hadigazdasági proL1ómák viZHgálatainak ehnélyítése é.~ kis:ll,li:HÍ·
tése, a tmlornányos ós technikai fejlődés eredményeinek legteljes(•bb felhaaználáfm célj,íLól u
hadsereg lwrektípességének és harekéHzültségének fokozása érdekében.
•
Szükségtchm bizonyítani, hogy korszerű-viszonyok között mélyreható gazdasági ismcrd,•kkd kt>ll rendelk,-~.11i a vozotési törzsekbe beosztott tábornokoknak és tiszteknek. Ilyen irányú
ismeretek nélkül ma már lehetetlen elvégezni az olhatúrozások műszaki-gazdasági elemzését., do
nerneHttk a ltuditcclmik(l,. terülutén, hanem még a harcászatban, u hadműveleti művószetlwn r':s a
ha.dA~:r.atbnn iwn,. A hadigazdasági képzésnek az általános dmóleti kérdések mellett fi.•l };..,\l üldui
a fcgyvcrne1,wk, _i,zolgáluti ágak proliljhnak megfelelő alkulmazott problémákat ii;. E:r.en hívl1l
i]yPn k!Jr<lús,•k miut az űzemgaz<laság, a hal'ci techniku u.Jkllillutzáija., üzcuieltetéi-ic é~ javítú,m,
,:,mpatgazd1í.lkod,· ; gu:r.<laságtana, különböző hadigu:r.dasági számvet6»ek inútlsZl·rLAmt l<Z•'rt'J"'l·
j»u a ti.~zti fViskolltk és katonai akadú,uiák tematikai programjaiban.
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·KiJ\",·U.;,•//.,képpr•n itz elsőrPmlÍÍ fohuh,t 1wrn új tudonuínyterület lét1'l'·ho:,,lucm, hanem a knto1wi tn11iJJ1<'·~,,t,,J.J,,:u a lwrligaz,l11s:í.gi k,ipzl·8 lwvczetóse, fojkszté:w éti enn('k érdekéhcll n hncliga;,,111,:',_r.o:i t1msz,jkck megszervezése. Az illetékes tudományos erők és trmszúkek feladata - a.
hn,ligazdnc:,ígi d111{.Ju1, úi; n,·. alkitlrnazott problémák kidolgozáRa, továbbá az érintett 1:1zaktant.>'irgyakr,11 Ldiil a J1,1digazdo.sági kérdések alapos tflnulmányo:r.ása.

J/. f,'/wl!.·ov ezredes a hadigazdaságta.n kandidátusa, docens szerint:
,;ziik,,1·,g \·uu u frgyvercs erőkön bfllül a gazdasági kutatómunkára, mint az olyan t11domú-

11yo~,,n 11wgalnpozott irAnyít6 tevúkcnysúg fdléLdére, rnely arra irányul, hogy a legmagasabb
hure<"•rl,'·k,·L a kggaz<lns,',gosabb eszközökkel és módon úrjük ol. Ebből a szempontból a „fegyverp,; ,·rúk gnzda.~t'tgtnnúr1c1." vonatkozó javaslat nem kritizálható. A, Lugovszkij vezérőrnagy álláspont,ji',vnl kapcsolatos hozzászól,\1,mkbnn kifojtet.t támogai.ó véhimónyek nem voltak hiábavalók,
rnnt. mn~uk ut!Ín vontak míhi'rny elvi Pilenvctést mint például;

- A fpgyvercs criSk :;zükséglote, fogyasztása hasonlóan más fogyasztáshoz dválasztha.t11tlan n'·n0 am,ak az egységes gazdnsi'lgi folyamatnak, melymik kiindulópontj1i és mPghatározó
ll"nyPz{ije n tormolés. Ez hozza I,;tr1a az új termelési i<zükségleteket, ösztönzi és kifojleszti a ter11u·l{:,;i f„Jyiimatokat,. A hadsereg fogyaszb'tsa, mint társadalml-li>r11wlúsi visw11y nem képezheti
Pgy saji'it.ofl tu<lunulny tárgyát, c:,;t n('lll lehot megfateni a tcrnH'M:s elem~íse nélkül. lly,•n oldn.lról
"Z l'/U'nri'mt beletartozik ii politikai gazdaságtan ós a hadig1izda,;tigtan tárgyába is.

- A fogyvel'eS erők gazdaságtanának tárgya keveréHfl a különböző gazdiilkodá,ii tevékeny·,\·i;cl,m·k, mdycknok miudegyikóbcu a gazdasági viszouyolmt 11.z adott közgaz<la"ági tudomá11yqk {11 gnz<lus,igi tervezé,;, pénz-, munkaerő-, szállíMsi- stb. gaz<lú.lkodás) tanulmányoz.zÁ.k.
A frgyvPrPs erők fogynsztúsábau sajátos ruódon újra termelődik o. iál'sadalmi termelés gazdasági
vi.~zonyaiuak ruinden formája és oldala. }:; viszonyok általános törvényszerűségeit a hadigazda·
·;,'1gLflll, r1z l'gyc1:drntonai gazdálkodási tCvékenység során megjelenő problémáit pedig a közgazd,b,Í.gtan funkciomílis, vagy ágazati részei tanulmányoz:,.á.k. Így tehát a „fegyveres erök ga.zda~i1;:l ,11,,'11mk'' ,;zük,aiig.,,;.~,:g1, elesik mivel nem szük!fflges az ös112es konkrét katonai gazdálkodási
prnl,l<,iwikat „egy totG" ulá hozni, mivel ebben az esetben a hudigazdllBágtant megfo~ztanánk
11111111k l...Jwtűség{,Lől, hogy saját tárgyával foglalkozhasson.

A vita M.rgyút képező problémával kapcsolatosan - korábban vagy más kiadvá.
11.vokban megjelent - lengyel, szovjet, magyar szakérWk állá.-,pontjai közül figyelem·
rt•

rnt:lt.úak r1

kövelkezők:

W1rdaw Stan/ácwicz lengyel szakértő könyvében azt írja, hogy:
a katonai gazdálkodás ~ nugy,/tltalánosságban - a fogyveros erők keretei között folytalotl gazditi;úgi tuvúk,my.súget ós ennek a uépgu.zdasággal való összefüggéKeit foglalja. n.1agáhan .
.-\ fi•gyv"l'I'" (•rök kPrdei közfüti gnzdti1:1úgi tevékenység igen sokoldalú é,-1 bonyolult folyamai,
·\ !',·!s:.,·r,·li·~, a fr•gyv,,rzd, a fenntartf1;;hoz tizi.i.lrnéges nnyngok {,s c;w.közi.ik beszf'Pzésóvel kapcsolnto.~ ld•rd,'·.~d.Lül kezdve, 11 raktározási, !L7. ellátási, a javít/isi, a karbnntartási rendszereken át,
1tz"lwak a kikép11:{,.'I, vagy az aktív harct,•vékouy.'IÓg alatti idha:.;znúl.ísiiíg mindent felölt·I

'l'1•rJJ1,'.::.;;,;o,l,•sen ii katonai gu.zdií.lkodtl.;; folyamatai bókóbeu, a fokozott harekéHzülLllég
{,.'! n l11íbon'1 körüln,ónyci küzütt egymástól 1ninős(1gileg is különböwek. Mindegyik
1·sdl,,·u a1.,mha11 a lmionai <loktrürn alapj!ln - Rlllúlynck egyébként az állam véddmi politikája
is al,í. vu11 n·n(kl>'P - kinlakítutt katonai gnzdálkodás szüksógletl'i jeh,ntŐ,; lrn.ttlssal vannak miud
a hid)<Jl'1Ícl gazdi'dlwdits km1ci•pciújAra, mlull n. hudigazt1a.~ágtun L'lmfduti proUlémH.iuak uz ,í.ltu,l,í,,,i:,Ít,·1,;,:ru.
idú.,-1.aki"t!mn

,\ kgyv,·n·,-; erők kerutei küzötti ga1.dusági folyamatok ös~zcgr:,zés(,nck tu<lomáuyus Altalá·
1w.~i1.{,,;;\.t, kéJH'ZÖ viszonylagosan öt1ú/lú kutonai ya;c.du!!áy-i, 1'/mdet frtezr!s.Jrlil azonban még nem bes::<'!!,,·lii11/:. De az ilyen d111éleL ('gyes ele1,,ci - a tapfls1.talati vii.Ygálatok {'.s a katonai gazdálkodás
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·w.111:rnai /igni P1~,dmr'•nyei Rlapján már kirajzolódnak. E szakmai diszciplinó.k és a hadigazdw;,(gtan fü;s7.,.függé.-1('i eMg szóif'A kürűek. Így például: az ellátás gazdálkodás elmczéseit, a katonai
1w./dUtih1i kt'írdtÍflt>lmól ke7.di, am('ly1ikkt>l - a hadiipar problernatikája elemzése során - a hadigazdaságtan is foglalkozik. Igen lényeges kapcsolatok jönneh létre az alkalmazó hadigazdaságtnu és a katonai gazdasi\gi tervezés között is.

A katonai gazdálkodás jelenségei, valamint a különböző tudományterületek közös t1tHulmáuyi ohjektwuait képeúi kutatá1:ii Ctllok lehetővé tPszik felállítani azt a tézist, hogy a hadiyazdasáyU.m alkotja az w.~zekötő kap,w1t a közgazd<i11ági ludom1Í11y és a hadtud-0-mány, valamint a kntonai grmUlságlan közöU.

A. Korn:11ienko vezé-riírnUf/!I, a közgazdasági tudományok doktora, profeHszor,

megálla.pítáRai a.lapján:
uz állam egyik legfoutosabL ·intézményében - a fegyveres erőknE:l C!lapatgazdálkodá.'> fo.
lyik. A c>1apatgazdálkod!UI magába foglalja a csapatok élelmezési és anyagi ellátásának szerve•
zetét, az anyagi biztosítás minden ágazatát (fegyver:r.et, üzem8.nyag, szállítás stb.) elhelyez/isi
körletek fenntartását, pém:ügyi ellátását, az egységek csapat gazdaságát stb. A csapatgazdálkodás mind hékl,bnn, mind pedig hábor~s viszonyok között folyik. A csapat.gazdálkodás biztosltja a csuput mechanizmus normális fimkcionáláo1át btik1ís 6s háborús viszonyok között. A c1:mpatgazdálkodú.s helyzete a csapatok harckészségét, a személyi állomány fiziku.i állapotát, a csapattílet általáuo!l fPltét.efoit uagymértékbHn befolyásolja.

A csapatgazdálkodás ig1-m nagy jelentősége köVfitkeztében jött létre ez az új sp<>ciális, koukrút
tudománytnüfot - u- csapatgazdálkodás tundy l'('ndcltctésónek megfelelően - konkrt.':t közgazdaságtani tudományág.
'

A font isrnertetett kérdésekkel kapcsolatban természetesen nálunk i13' vannak a
hadseregben folyó gazdálkodás elméleti kérdéseivel foglaJkozó különböző nézetek a
tudományterület létezésével, megnevezésével, a hadigazdaságtanhoz való viszonyával kapcsolatban. Ezek a következ5k:
1. A hadigazdaság-tannak, - mint a hadtudomány önálló területének, - tárgyát
képezi a ha<lHereg építésének, fenntartásának valamennyi gazdasági és gazdálkodási
problémája.
2. A katonai gazdaságtan* - a hadtudomány önálló területe-, mely a hadigazdaságtan és a közgazdaságtudomány határterületein alakult ki és inagában foglalja a
fels6 szintíí gazdálkodás· problémáit, valamint a csapatgazdálkodás béke és háhorús
kérdéseit.
3.- A hadigazdaság.tannak tárgykörébe tartoznak a hadsereg gazdálkodásának
fölső szintű problémái is, a csapatgazdálkodá..ci kérdései pedig a hadtudomány önálló
területét alkotják.
A külföldi és hazai álláspontok összegezése alapján le,·onható.olya.n következtetéR, mely szerint:
- a katonai gazdaságtan rendelkezik azokkal a kritériumokkal, melyek alapján
a hadtudomány önálló területének lehet minősíteni;
- a hadigazdaságtan és a katonai gazdaságtan tárgya összefüggő, cgymásha
kapesolúdó egységet alkot, amit a kölcsönhatás jellemez;
• A muwar kaümai értelmulí uóló.1' (teri~et) aurint; ,,Katonal l:(IUldaságtun II lmdtudom:\.ny Bzern,H r(·sze;
a 1tyalwrlati flet, a I.J(•kL,gazd:\.lkodáa, a csapatgazdálkodá.s tudománya; kutatja - a népgazdasághoz lul!!onló, .Jti
s1,Jato, j,,lJ„g1l ga1.dálku<lá11i ttivéktinyH,;11:ek - mint a tervezés, beszer1.é11, ellátás viszonyait; a tartalékkti11zé11 módjait;
a norma ga1.d{dkud(rn és 11.z anyUJóti frdekeltsél!; elvének üvé11ye~Qlósét ;a vezetGs (szervezée) kénléeelt: a népgnz,ln,1{1ggul
l..i„1,H,•H kapc~ul:,tok11t stl.J. (NPm awuns a hm.Jigaz<las;lgt,uu111I, mely II hatl{rnzatl vezl•tt.'s tudománya)."
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- n. knt01H1i gazdaságtanuak, - mint a hadtudomány ünálló tf·tül eténck, - tárgyát képezik rniml a felső szintű gazdálkodás, min~ a. csapatgazdálkodás kérdései.
Vdernényern szerint, a vií.zolt problémákkal lrnpci:mlatos álláspontok kialakításán!ll nH:g sz(uno~ tényezőt kell értékelni. Így például, figyelembe kell venni az adott
orsz1í.g és hadcJercg gazdaságának méreteit, azok cgyuuíshoz való arányát, a nemzeti
jüveddemből n közvetlen katonai kiadások mértékét, a fegyverzeti rendszerben az.
irnport eredetű lrnditechnikai eszközök és anyagok rószesedését.
Tnpa!;ztalatok azt mutfitják, kis országokban ezek a tényezők rendszerint úgy
ulalwlnak, hogy elégségesnek bizonyul ii lu1dscreg építésének, fennti.utásámik, fegyvere:,,; ktizdc1cmrc niló felkészítésének és háborús szüks0gletei biztosítá~ának gazdasági
és gaz.d[tlkodási kérdéseivel egy tudomány területén belül foglalkozni.
A kia.Iakult nézetek értékelése és saját kutatási eredményeink összegezése alapján, n tárgyalt kérdéseket illetően, az alábbiakat l'ögzíthetjük 1
A Magyar Néphadsereg béke- és háborús gazdasági kérdéseinek tauulmányozása
egy indomúnyterülct keretében megoldható.
A ha,ligazdasági és katonai gazdálkodási kérdések egymásba való kapcsolódása,
kölesönlmtása., valamint n sajátos viszonyaink alapján nem indokolt ezeknek a prohlé1náknak két önálló tudományterületre történő sziítv1íla.Hztása. A hadsereg küls6 és
Lclflti gazdasági kérdéseivel foglalkozó tudományterületet célszerű „hadigazdaság- és
kato1iai g:1zdálkodástan"-nak nevezni és a harltudomány önálló teri.iletének rninősí

t,cni.
~ tudom{myterület elméleti kér<l<isci oktatásának fojle:-.,,;tése érdekfihen, indokolt
a j<'ln1ilegi hadigazdasúgi, - katonai ga.zdálkodási képzés tematikájának és szervezeti

fclt.étPleinek

IL

felülvizsgálata.

GS1szerű11ck

látszik, hogy lt politikai ga.zdasági tamizékek a hadigazdasági problé-

111úk é:-; a lrntonai gazdálkodás általános kérdései oktatásánnk bázisai legyenek.
Törekedni kell arm, hogy ii tan:,;zékek szakterületüknek megfelelően, - terv-

szeríí in'myítús mellett, - fokozottabb 1rnírtékben foglalkozzanak a katonai gazUftlko<lús cl111életi és gyakorhti problé1náina.k _oktatásával.
.\lí·g kellene tc1·cmtcni a közeljövőben 1t mérnök-közgazdász-képzéshez hasonlóan, 11 küzgnzdas{1gi egyetem keretében, n 1rntona-közgar..dász-képzés feltételei_t. Ez a
me:.{olclús jclcittőseri elősegítené it hadsen~g 111aga:=;ahb képzettségíi gazdasági ::izakern hcrigényéuck kielégítését, a kett6s képzettséget igénylő beoszMsok ellátásához
szUkséges kúdcrek beiskohí.zásímak lehetőFJégét.

*
A ic!111a vitAj,i lll(;g uinc::1 lezárva. Az icJmcrtctdt álláNpontok tanúsága szerintit'
katonai g-azcl.ts1ígtan t}1domán:v elméleti kérdéseivel ka11esolatban még w1,ámos problé1wl tisztAI.úsrn nir. l~gy n:lern, hog-y a most közölt nézetek hozzá segítik Azakemben·inhL a vilií l1a ,·aló bckapcsolOd,í.tdwz és a.. hazai viszonyninkatfigyelembevevőállás
JJOJ1tok kia lald1 :'t;,;'dioz.
/•'dh11,,·;.;11úll iroúu/om
1. .\. l ,n/.(uv„zkij: A k•gyvere:; l'l'Ük g,1z<la:;(1ga
\',, j, ·imuj ,e~! is:d 1 070. l. i;z. (1lo11vL•dele111 1\l70. 10. HZ.)
2. 1\1. ,O..:ifmau: :'.'IIPg1\rc~t p]'()hléma Ü,; megoldúmhmk 1·11.jni
\' ,wuuaja ;\J iszl 107(). \1, i:,;z.
·
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:1. (1. l?jodorov: A fegyveres erők g11.zdRS!l.gA. töryénys7..erűségének felismerése
\'ounnajt1. l\1i.izl 1970. 8. sz.
.t. 1~oz.'mrov: A hadigazdaStígtan oktlltásának M.rgya, tartalma és folépitéae
\'of•nnaja. Miszl 1971. 4. sz. (Honvédelem 1971. 10. sz.)
lí. A. 1\1 uúcsenyko: A hadigazdasági elmélet átfogó fejlesztése
Voonnuja Miszl 1971. 8. sz.
ü. M. Oladkov: A hadigazdaságtan kiü.lakulástl.nál
Voennaja Miszl 1971. 10. sz.
7. Waolo.w Stankiewioz: Hadigazd.aságta.n. Varsó 1970.
S. A. Kornyienko: A hadigazdueágtan, mint tantárgy
V oe1maja Miszl 1966. 8. sz.
9. Katonai értelmező szótár (tervezet) ZMKA. 1909.
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Katonai gazdaságtan metodológiai kérdéseiben kialakult vi:a
összegezése•
Dr. T h ü r mer Gyula a[ezredes1 a hadtudományok kandidátusa
A „Vojennaja Miszl" hasábjain az elmúlt két esztendőben élénk vita folyt a
katonai gazdaságtan tudományelméleti kérdéseiben.
A vitát A. LAGOVSZKIJ vezérőrnagy a „Fegyveres erők gazdasága" című cikkével váltotta ki, amely a Honvédelem 1970. 10. számában is megjelent. A szerzó
elképzelése szerint a katonai gazdaságtant1 a hadigazdaságtan elmélete mellett mint
a hadtudomány önálló területét, illetve mint konkrét gazdasági tudományágat. hasonlóan az „ipari gazdaságtan hoz", a „közlekedési gazdaságtanhoz" kell kialakítani.
Véleménye szerint a „hadigazdaságtan" és a „katonai gazdaságtan" értelm~zésében lényeges különbség abban van, hogy _a hadigazdaságtan elmélete azokkal a kérdéscsÜportokkal foglalkozik, amelyek az ország háborúra való felkészítésére és a háború egésze gazdasági biztosítására terjednek ki, míg a katonai gazdaságtan a hadigazdasági kérdéseket csak a fegyveres erőkön belül vizsgálja.
Világosan kirajzolódik itt két hadigazdasági tudományterület - az általános és a
kapcsolódó - koncepciója. Az első láthatóan mint a gazdasági tudományok egy sajátos része, míg a második mint ·a hadtudomány egy sajátos fejezete van figyelembe
véve.
A vitaindító cikkben tárgyalt szempontok szerint a katonai gazdaságtan tárgyá ·
hoz tartozik a fegyveres erők anyagi-technikai bi7.tosításával kapcsolatos létező objektív jelenségek, feltételek és körülmények sokoldalú komplexuma, valamint az ellátás, a beruházás és más a hadsereg sajátosságaival összefüggő gazdasági tevékenység.
Ehhez kapcsolódnak a katonai szervek részére meghatácozott szervezeti, technikai, gazdálkodási viszonyok amelyek az anyagi és pénzügyi szükségletek jelentkezését,
alakulását, valamint az elosztás folyamatát szabályozzák. (A fegyverzettel és a haditechnikai eszközökkel való feltöltés, a fenntartás és üzemeltetés, a tipizálás, javítás,
szállitás, anyagellátás és irányítás.) E kapcsolatok egy része belső jelleggel bír, mások
azonban túlmennek a katonai szervezetek határain. Például: a fegyverkezés területe
felöleli nemcsak a haditechnika üzemeltetését és tárolását, hanem annak létrehozását
is; a szállítás és a katonai gazdálkodási folyamatok irányítása ugyancsák nem maradhatnak teljes mértékben a fegyveres erők sajátosságai.
• Megjelent a Honvédelem 1972. évi 9. számában.
' Katonai gazdaságtan = Fegyveres erők gazdaságtana,
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J,;z.Pn okok afapján a katonai gazdasi'lglan tárgya, awklmn a, !-!í'.Íéráklian, melyek
a l[u·:-iadalom gnzdá!kodá:;;i folyanwtaival lmµesolalosak, kikerül 11, hadsel'eg: keretPil1iil.
A szprző véleményének iisszegezésekor négy alapvető mdok emelhető ki,
amelyek nliitúnu1s:;tjúk a katonai gazdaságtan, 'mint :sajátos tudományterület kialal·iMsának :szüh,é(/f'i$Ségét. Ezek a következők:
1. A hadserng fojlesziéséhe.,.; és fenntartásához szükséges anyagi és pénzügyi
kerciek rohamosan növekednek a lehetőségek korlátozottsága mellett;
2. a fegyveres erők bonyolult gazdálkodási tevékenysége meg követeliaz ezirányú kutatások egységes metodológiáját;
3. A hadtudományi problémáknak más - a népgazdaságt.ól eltér/) - kulalfÍ.HÍ
módszerei vannak. (Pl.: a gazdaságosság és a harckészültség követelményeinek összevetése.)
4. A katonai gazdaságtan elmélete elmarad a gyakorlat mögött. Ez gátolja a
hadsereg rendelkezésére álló aÍiyagi é!'! pénzügyi eszközök védelmi célokra
történő hatékonyabb felhasználását.
A szerző 1.íltal vázolt problémával kapcsolatban több ismert szovjet katonai és
közgazdasági szakember kifejtette álláspontját, amelyeket a Honvédelem 1972. 3.
számában ismertet.tűnk.
A szakértők álláspontjainak tanulmányozása alapján rnegállavítható, hogy a
vita középpontjában a katonai-gazdaságtan tudományterületi önállóságának léijogmmltsága állott. A véleménycserék eredménye képpen ebben a kérdésben kétféle irányzat
alakult ki:
- egyes szakemberek szolidaritást vállalva a szerzővel szükségesnek tartják
az új - a konkrét katonai gazdasági problémákkal foglalkozó-, önálló tudományterület létrehozását;
·
- mások szerint a hadigazdasági tudomány két részre való felosztása (ha<ligazdaságtan és katonai-gazdaságtan) módszertanilag helytelen és gyakorlatilag célszerűtlen.

Az álláspontok összegezése

A vita során kialakult nézeteket a közelmúltban a „Vojennaja Miszl" szerkesz~
összegezte és az ·ezzel kapcsolatos értékelését szerkesztőségi cikk keretében
a lap hadigazdasági rovatában közzétette. A vita alapját jelentő problémával kapcsolatos álláspontjuk megalkotásánál Marx azon tételéből indultak kí; mely szerint
a gazdasági folyamatot ·a t,ermelés1 elosztás, a csere és a fogyasztás képezi és e folyamat meghatározó része a termelés. Ha a termelést mint társadalmi viszonyt vizsgáljuk (és ez a gazdasági tudományok feladata). akkor - mint V. I. Lenin megállapította - az 11 elosztás" és a ,,fogyasztás" elvesztik minden önálló jelent6ségükel,
és csak mint technológiai folyamatok maradnak meg.
Megítélésük alapján a katonai igények kielégítése a fogyasztásnak egy sajátos
formája, amely szervezeti típusát tekintve ugyan a nagy gépiparéhoz hasonlíthat.ó,
de mégis a lehetőségek nem termelő felhasználását foglalja· magába. Ezért a hadsereggazdálkodási szervezete, amely alapvetően fogyasztási jellegű, magában hord bizonyos - a népgazdaságra jellemző - ágazati termelési vonásokat. Példá.ul: az anyagitechnikai ellátási rendszeren keresztül megtörténik a társadalmi tequékek egy részének elo1:1zlúsa .
.h:zen ohjekt.ív okok miu.tt a. hadseregen belüli gazdasági viszonyokat (elslhmrtősége
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llunvedd,•m

lian_ nz í.'los:t.lú:-;i l':-; fogyaszbi:-;i vis.i;onyokat) nem lehet 11 társadalom gazdaRági --ten111:l,'si Yiszonvaitól elszakít Ya Yizsgálni.
_,/ s.:crkr:szt,5s/y vélw1,Iuy1.~ s:::.criut n katonni termékek termelésével, elosztásáva.l
t'.i:-; fi,~yasztá:-úval ka_pcsolatoa Yiszonyok t,anulmányozáAa /L lmdigazdit:,:;ágtan tárgykiin'·lJt' t arloznak. Ezek azonban oly1rn ~a.játo:-J ágazati jelleggel rendelkeznek, melyek
k1t1:t1·lczlk a had~Cl'C" katonai 1rnzdálkochisi ~r.fét·újának tevékenysége során a konk·
n't kiiz;.:azdaság"i tnd~11ányok (; gazdn.sági tnvezés é~ smrvezés e'lmélete, a ga.,,dasági
<•],_•1nz1:s, IL gnz<las,ígi nutematilrni modellezé::;, stb.) mílkiilözhetetlen alkalmazását.
Ez,·n elvek 1':8 nH'i<lszorek - knt.onai követd1nények és a csapatoknál vógzendő gaz.
das/tgi rnunk1ik so!.::oldalúság[uiak figyelembevételével történ6 - fejlesztése fontos
irúnyút kell hogy képezze a hadtudományi kutatlÍ.soknak.
,J/ úirfoz1!k "litJ~jrín a szerkcsztűséy rum a véykűvetkcztelésre jutott, hV{!!J a katonai
rf'1:.,{11s,íyta1111r1k -- mint sajú!ns önúlló tudomúnytcriiletncl; szük.<JérJC88P[te f'!P,9ik,
m /1·, I (f neki lulajdonitottak a l,,uligazda&Ígtan tdrgykúri.be meytalállmtók.
:\ vita 1n{1sodik föprolMmájn, n, hadüp,zdus,iytan dmélete tomíbófejletdésének
kl·nl1;so volt .. Ennek során ismételten bizonyítást nyert az a tény, hogy a haditechnibi forradalo1n hat;Ísára, az imperializ1n11s agresszivit.á:;a fokozódásának körül·
t1H'·nyei között ulapvető mennyiségi éR minfü,égi vft.lt.ozáRok történnek a gazdaság és
a !1/d101·ú vh,zonyóJmn. ,Jelentíi:,;en módosulnak az n,nyag:i szükségletek méretei éi,
ii~,.;zelc\'{íi, crdsödik n. hrulsereg „iparosodáfiiinak" folynmata . .Növelrnzik és mindin·
k1'tl)b bonyolultRlibá v:í.lik a ha<lseregeken belüli gazd;:u„ági tevékenység.
Ezuk :t kürülmények megkövetelik azoknak a gazdasági folyamatoknak a sok·
oldnlú viz,'ig:i!nbít, 11111elyek n1ind béke mind biíború időszakában r1 fegyveres erők
a1iyngi~ieehnikai t':s péní',ügyi igén.veinek biztosítiit,ával ka_pcsolat.mmk.
Ezt, n sziik:-:(1.\"CSSt;get bizonyí_lja a Szovjetunió honvédelmi miniszterének a
liadtuclomány elméletének fejlesztésével szemben támas1.tott azou követelménye is,
niely szerint, az er/.ífeszítéseket olyan problémák irányába kell összpontosítani, me1.wk n1ogold{u:,iitól 11e111c::;ak a hadsereg szervezeti felépítésének, harckészségének és
l11tclr:tfogltnt!)súg:ínak további korszerűsítése illetve növeló::;e fiigg, hanem anielyek
a::: on,crír,os 1!,}dl'/mi képes:;;éye erősítésével kape,sofotos eszközráforrlítások legcélszerűbb
fdlu18:..;11,íl,ísriuol vannak iisszefüggésben:
A :-:Zt\J·kesztői,ég n Yitában részt vevőkkel teljes mértékbc~n egyetértett azzal,
hog.\':
a t.ír:-:1.ulnJuü élet új jden:-;égt:i mc."gkövetelik a hadigazd1tságtannak a kor~zl:'r(í:-:í1 é:-iét;
n hadig,izdaságlan kialalmlásának akt.ív sz1tkn.sz1tban van anii szül,:ségessé
tc,...;zj eln1öleténck intenzívebb fejlcszt1;sét;
·

HZiik:-i1\;es a hadign.zdasági kutat.ások sokoldalú fejlesztése 11LLól a célból,
l10gy f(:\ lehes~en iárni az ország ó, fegyyere-s szervei védelmi ereje növelésé·
nPk, i!lct ve nwghatúrozot.t. r:;zinten tartá:.;únnk leggazdaságosabb formáit és
tiiód:;zercit..
·
.lz tfri ((/opokon, tudomúuyos jelltygd l1.:fulytatoit vita feltúrtn 11, lwd·igazdastÍ(li l-u·
du111,í11y wq;luű proólémúit h:; 8Zii~:séyletrit, rmcnge ponty"rdt és dmaradt részeit, lehelő·
s/:1, ;, , , r-,';/t /.s trfrlatait .
.·\z ú.lUspontük ÖHszegezése eredményeképpen kirajzolódtak a hadigazdasági kululó11111n];:a il'Anyai, teljes mértékben igazolódott e t.ndornánytt:riilet kuleskérdései
1nt·g,il1lú:c;[1nak :-,ziilrnégei;sl'go.
A szerkc.'lzt()súgi eikk frlhivja a rigyelnid arra, hogy tuindeneke!iítt meg kell
hat1'troí'.1ii ,t h.tdign.zda.-;/\f.(\an metodolögin.i!11g hihátlnn tárgyát. 1~ tudományterület
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eI11~lkül nem rendelkezhet. 11agyohh távlatokkal, neni képes komoly összegezések
s:tintjére emelkedni, nem lépi túl a különféle tudományokra vonatkozó adatgyűjtés
,'is nz elszigetelt. je!en'ségek leírásának határait.
A vitában ré;,zt vevtík küriil többen foglalkoztak hcizzászólásaikban a hadigazdasúgtan tárgya po~tm,ításának kérdéseivel. A szakértök egy csoportja javasolja, !togy
a luuli'.(/azdru;iigtan lfir{mdt ki kell eyészitcni azokn(lk a szocialista aazd.asági v1·8zonyoknak kutatá,wl/.111/, amelyek 1t lmrlscregnt brlül is meytalúlhat6k.
Ezen javaslat elméleti alapja az a felismerés, mely szerint a fegyveres erőkön
helül lezajló különféle g11,zda;,ági folyamatokat (elosztás, csere és ·fogyasztás) ugyan
olyan törvényszerűsPgek Rzah{dyozzák mint a népgazda81Íg egészét. A katonai szer-.
ve1.eleken lielül összegezddnek ös fejkídnek a szocialista gaz~asági vi:,:;wnyok, melynek kövctke:,Jéhcn a had:,:;ereg· gazdálkodá:;a nemcsak technikai, hanem tániadalmi
oldn.lról is jellemezhet.ő. Ebből a fejtegeté:1ből kiindulvá, a szocializmus gazdasági
törvényei hadserngRzervezAten belüli működéiú sajátosságainak megismerése e hadigazdaságtan tárgykörébe kell hogy ta;·ta:,:"Zon.
A hadigazdaságt.an tnrgyával kap1.;solat.os vii.u során felvetődött a, teml'inológiai
kifejezél:11:k értelmezése terén femuílló rendezetlen helyzet is. A probléma fontosságát éfol
megoldásának sürg{í,ist\gét bizonyít,ja az a tény, hogy alapkérdésekben sinCJS sok
esetben egységes álláspont ki1dakítva. Példúul: a hadigazdaság kifejezés alatt egyes
szakértők a háliorú esetén „m\·pgaz<luság helyzetének egy sajátos minőségi állapotát"
mások pedig „a katonai termékek termelésével, elosztásával, cseréjével és fogya:,:;z~
tásával kn1wsolaios speciális gnzdaia11ígi viszonyt" értik.
A szerke.':lztlíségi cikk íróinak véleménye szerint a hadigazdaságtan alapvető
problémáihoz lehet számolni a. gazdaság alkalmazkodóképességét, mobilitását és
életképességét egy kon1zerű h!\horúlmn. Az e111\ítdt. kategoriák objektív tartal111ának
feltárása a hadügy és a gazdasági potenciál dinamikájának figyelembeYétclével fontos
elvi kérdéHe a katonai doktrína gazdasági megalapozásának, a szocialista állam védelmi politikájának, a hadseregépítési perspektívái meghatározásának, a nép és fegyveres ereje felkészítésének ·az imperialista agresszió elhárít,ására.
Az alkálmazkodóképesség, a mobilitás és az életképesség kategóriáiban tiikrözc'ídik a gazdaság háborúm való felkészUltsége és az a képessége, h(?gy meghatározott
hefolyást gyakoroljon ennek menet.ére, illetve kimenetelére.
, A világimperializmus ellen, a szocializmus fegyveres védelmének lenini elméletében fontos helyen áll a gnzdaság felkészülése, mivel e nélkül nincs katonai erő.
Hn, nz imperializmu:,,i háborút kényi;zerít ránk - V. l. Lenin tanítása szerint
-- akkor józanul kell értékelni e lrnlyzetet, szám ha kell venni az erőket, szabályozni
kell a gazdálkodási mechanizmust a háború által megkívánt gyorsasággal és mért.ékben. A rni időnkben n ya.zdál.kvd(fai mec.lumúmu.snak olyannak kell lennie, h0<Jy bármely
ridott pülanatban tdjes mértikbeti b-iztbsítani tudju ga:zrlasiígilfLg az agresszor szétzúzúsát.
A vitát összegező szerzői kollektíva szerint rnieli.íbb szükséges létrehozni azt a
szilárd elméleti alapot, melynek bázisán a hadigaz<laságtan e'J·eüményesen ki tudja
dolgozni a tárgykörélie tartozó témákat, kutatási eredményeivel elősegít.eni azok
gyakorlati megvalósítását úgy, hogy azok hozzájáruljanak mind a ha<lsereglien,
~nind népgazdasági R,dnten is a gazdálkodási tevékenység minc'íségének az eme\éi,~hez.
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f,í prohlóm/ti közti tartozoLt.. a hadseregben folyó gaztlnsági ktipzés kérd<·,,,,

11u,lly1.·! k:qw~olallm.n a 8V>.rke!Jzlüs/y úl!1Í8JWnf:ja 11 kifod/;e;:,Ü:

.\ :-:zw·ia\i:.:;tn úllam gazdasági és védelmi nreje egy sor tényu:díhől tevődik 6,;s;,.P,
1111d_,(·k kiiziitt rendkívüli fontosságú a tndomány. Az on,zág termelően'.íinek 1tüvoke1k·'-'t' (.'!..':Y(·rt<1:-; arányhu.n van 11 mnnka. é:; a tudomány szerves kapusoJ.atával. A gnzdasúgi t-11do1win,v azzal válik, ki, hogy ez a társiuhtlom ga.zdnsági alapjait és a szoeiali:.:;Ltl
krt111•l1::-:i \'i:-;zonvoknt, a termeléíerők növekeclt-\sével közvetlen lmpcsolatb:tn vi;:;sgú l,in. Kuliltilsai~al n gazdasági t,mlomAny ukt.ívan hozy,ájfu·ul a tmlornányoR teclwilrni formdn!o1nnak IL szocializmw, előnyeiben fakadó óriási lehctfoiégei egyesílé:,;érwk
gyakorlati nll'gold:í.sáhm: vagyis it konununizmm; építése és a szocializmusnak a k:aw
pit,tdiztllt1.-;sal folytnlot,t vursenyc k~1lcskérdéseinek 1neg:olJásához.
A gazdns,ígi tudo1ná11ynak, a gazrfasági Ludás1mk a párt mindig nagy jelent 6,;ól-',et
tnlajdonít.oU. és tulajdonít, ma is.
A SzovjeLunió Kommunis1,11 ·Pártja Központi Bizottsága „A dolgozók gazdasági
k(ipzé,;é1mk javításáról" hozott határozatfiban szó van ftrról, hogy a kommunizmus
építést)nck jelenlegi szakaszában, a tudományoswtechnikai haladás gyors üt.eme, a
!t~1·melii8 föltételeinek és a munka jullegének rninóségi változás1t körülményei között,
s:,;iiutcleniil növekszik a szakemberek és a széles tömegek gazdasági képzettségével
.-;zcmben t:í.masztott igény. A tudományos forradalom körülményei kfö:ött nem lehet
a vezeté8 magas szintjét a szociafü;mus gazdasági t,örvényei és a párt politikájának
nla.pos ismerete nélkül biztosítani. A r,azdas1Í{1i képzés fontos feltétele a népf/O-zrÜtsrÍ{J

t1ulonuinyos s.-;,in(je növelésének, a termelés -irányításának és a népyazdns!Íq XXIV.
konyresszus által meghatárowtt fejlesitési program megvalósításának.
Ez a ható.rozat közvetlen kapcsolatban va,n a tisztek, tábornokok hadigazdasági
képzé,ével a hadsereg minden szintjén, tovább11. a gnzdálkodási munka rnegjavítáHáw
val, a fegyveres erők egész életével és tevékenységével.
Ammk érdekében, hogy növekedjen a gu.zda;iá~i munka színvonala., vala!nint
hatékouy.<.:.Íga tL esap,ttoknál, szii.lu-!ég van a lc-itonai szakemberek-főleg a vezető
állorn,í.ny - komplex gazdw,ági képzéstÍt'e. Ide tal'loúk a nrn.rxisLa-leninistn közw
gazdit:-.i'Lgt.irn; ii hadiga.zdftságtan és a hadigazd,~sági elemzés alapjainak; a gaz.d.álkodási t evtikenység lll~igszervezése és irányítása elmélet,ének; valamint gyakorhttána.k,
továbbá n kalormi szolgálat és bem1ztú.s :-1njátoM,iágainak megfeleld, konkrét gazda.,iági
sza.k:ígirnat.ok alapo,i Lanu!mányozása. Amint lát ható ez megköveteli a kiképzési tervek
és progrrunok, a fegyveret-1 edík sr.emt~lyi állományit képz1~,m formáinak és módHZ!~reiw
nek fe\iilvizsg,í.lásút, pontosítását.
A .'iZt'rb·~·,,tŐ;:i!~gi (:ikk szor.r.ői kollektív!tj:i végezetül megállapítja, hogy a lefolyw
talolt \'Í1 a ntfüány küvet,lwzt.eté:-,iénok levonásával a lárgyttlt problémák nem zár~
hatrík !(·, hog;y jelenleg még hiányo:c:1rnk azok a tnrlományos adatok, melyek lol1eUívé
t.011111\k E!Zek teljns egEÍs:,;lílien vnló megulclás1ü.,.
l•;g_v az.onban vititt,l.atnt\a,n, mégpi~clig az, hogy ezek n vi1,ák túllépték a rtÍs;,,feJ,tdatok lud,í.rnil és hozziijií.rnltak a, katow-ti giizdálkotlás fojliíd6séhez.

•

:\ vit:~ nisr.Lveviii {dt.a! kifejtett álláspont.ok jelentií:,;1~ggel bínutk mind n lmdiga;,.dasiq.!;lan d1n1~ldönuk fokuzalu:,; fojl<ídc~se, mind az ors:r,ág viidelmi képes::;ége
t.ováld1i üri"isitl;:,;,':nck gazdasií.gi ki;n1,:,.;ui mngoldá.-;a szt~111pout.jáli1íl.

•
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A fegyveres erők gazdasága•
A. L a g o v sz k i j

vezérőrnagy,

a hadtudományok doktora

(Megjelent a „Vojennaja Miszl" 1970. évi r. számában)
Az állam katonai potenciálja a gazdaság állapotától és fejlődésének perspektíváitól függ. A gazdaság lehetőségei határozzák meg a hadsereg technikai ellátottságának színvonalát, fejlődését és a háborúk biztosítását. Ismert tény, hogy az osztálytársadalom kialakulása óta a hadseregek felszerelési és fenntartási költsége állandóan
növekedett. A katcinai kiadások meghatározásánál alapvető tényező, hogy az ország
gazdasági erőforrásai korlátozottak. Minél kevesebb eszközt használnak fol a hadsereg
ellátására, harckészültségének fenntartására (a védelem céljainak károsítása nélkül),
annál többet tudnak a népgazdasági szükségletek kielégítésére fordítani.
Ez igen fontos probléma, amelynek megoldása tudományos szemléletet, elméleti
megalapozottságot követel, mivel ettől függ a hadsereg szervezeti felépítésének, hadrafoghatóságának és harckészültségének további korszerűsítése, valamint az ország védelmi képességének erősítésére fordítandó eszközök legcélszerűbb felhasználása.
A hadtudomány e feladatának megoldásában nagy jelentősége van a gazdasági
kérdések vizsgálatának. A csapatok -- különböző bonyolult berendezéseikkel együtt lényegében egész „üzemek"-nek tekinthetők. A hadsereg „iparosításának" viszonyai
között az építésének és felhasználásának területén jelentkező problémák n"agy része
kapcsolatban van a gazdasággal, és sok tekintetben függ attól.
A hadseregnek, mint hatalmas és bonyolult szervezetnek a fejlődését törvényszerűségek határozzák meg. Ezek objektív keletkezésének alapját a haderő- és fegyvernemek életének és tevékenységének, békében és háborúban történő ellátásuknak sajátos viszonyai képezik. Tekintettel arra, hogy a hadsereg fenntartási költsége igen
nagy, rendkívül élesen vetődik fel a védelemre fordítandó eszközök legcélszerűbb
felhasználásának problémája. A gazdaságossággal összefüggő hadtudományi problémák
vizsgálata azonban eltérően_ a népgazd.aságitól, más módszereket követel: a gazdaságosság kérdéseinek a hadművészet és a csapatok harckészültségi követelményeivel való
állandó összehasonlítása mellett kell végezni. Ez a hadsereg mindenfajta tevékenysé·
gére vonatkozik.
Mivel a hadigazdasági vizsgálatokat egységes módszertan és szemlélet alapján'
kell végezni, a hadtudományon belül felmerül egy külön tudományág létrehozásának
a szükségessége, amely felölelné a hadseregben folyó gazdasági tevékenység elméleti
kérdéseit és tanulmányozná a hadseregépítés problémáit. A szakvélemények szerint e
tudományágat „fegyveres erők gazdasága'' terminológiával célszerű ellátni. Ez tükrözi
a vizsgálandó kérdések tartalmát, hasonlóan ahhoz, ahogyan például „az ipargazda·
ság" és „a közlekedésgazdaság" meghatározza az ipar és a közlekedés munkájának
megjavításához kidolgozandó kérdéscsoportot.
• Megjelent a Honvédelem 1970. évi 10. számában.
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.\ ,,fegyveres erők gazdaságát" l,d f-ajtltosság klilünbözteti meg: 1. a kérdé,ek
vizsg:ilata a hadművészet követelméuyeinek (els6dlegel'l) kötelező figyelembevételével: 2. a vizsgálatok sokoldalúsitga (a honvédelmi minisztérium különféle tevéktmy:e-t':gi körének megfelelően), amelyek felölelik a népgazdaság szinte minden területét.
Ez egyrészt bonyolulttá teszi a fegyveres erők gazdasági vizsgálatát, másrészt megkönnyíti, mivel a népgazdaságban végzett megfelelő kutatások tapasztalatait a frgyveres erők gazdasága eredményesen felhasznál!mtja.
Nyilvánvaló, hogy a „hadigazdaság" és a „fegyveres er6k gazdasága" fogalmak
közi)tt tárgyuk, tartalmuk és feladataik tekintetében lényeges eltérés van. A hadi~azdaság elmélete az örszág hábotúra tör~énő gazdasági felkészítésére és összességében
a háború gazdasági biztosítására vonatkozó problémakört vizsgálja. A fegyveres P,rők
!!!t'l,dasága viszout a gazdasági kérdéseket ci:iak a hndscr<~g érdekében vizsgálja a had-<er('g 1\píté!'lére, technikai felszerelésére, harckiképzésére és állandó magasfokú harc:.
ké,;ziiltRég,:nck biztosítáRára kiutalt eszközök legcélszerííbb felhasználásával kapcsolatos ajánlá.-;ok, j1tvat:ilatok meghatározása céljából.
A „fegyveres erők gazdasága" - új fogalom, amely a hadsereg korszerű technikai
felszerelésének -viszonyai között teljesen megalapozott. Szigorúan tudományos szemlélet nélkül a nagyobb feladatok megoldása békében és háborúban egyaránt lehetetlen.
A fegyveres erők gazdasága hivatott a gyakorlathoz vezető helyes út megjelölésére.
A ,,fegyveres erők gazdaság1t" tárgykörébe a hadsereg anyagi technikai biztosítása, a munka, a termelés, a pénzügy és egyéb tevékenységek terén, a fegyveres
erőkre sajátosan jellemző, a népgazdaságban folyó tevékenységektől eltérő, objektív
jelenségek, tények, feltételek és körülmények összessége tartozik.
A .,/f!{!!Jveres erők gazdasága" tartalmát a fegyveres erőkön belüli gyakorlati,
gazdasági tevékenység legcélszerűbb formáinak és módszereinek a meghatározása
érdekében a már említett jelenségek, tények, feltételek és körülmények vizsgálata
képezi. A „fegyveres erők qazdaJága" alapvető célja - a legkisebb ráfordítással a legjobb eredmények elérése, a hadművészet és a harckészültség összes követelményének
teljes értékű kielégítése.
A „fegyveres erők gazdasága" föladatai a hadsereg életének és tevékenységének
általános tartalmából, t:lajátoHsága.iból erednek. E feladatok lényege az alábbiakban
foglalható össze:
- az ér.szeríi }~áborús szükséglet meghatározása;
- a tervszerű elosztás módszereinek, valamint azon szabályoknak a kidolgozása,
amelyek kapcsolatot t~remtenek az adott fegyverfajta hatékonysága, létrehozása. és
üzemeltetése között;
- a gazdasági hatékonyság biztosítása a hadsereg mindenfajta tevékenységében. 1>1. az új technikával és építkezéssel kapcsolatos beruházások, az ellátó és javító
szervek elhelyezése és működtetése, a csapatgazdá1kodó szervek tevékenysége, a h~d-:
erőnemek és fegyvernemi csapatok alkalmazása stb.
E tudomány szükségességének bizonyítása céljából vizsgáljuk meg feladatait
kissé részletesebben.
:.o-

•

•

Pegyverzel
A technikai felszerelts (fejlesztés, tárolás, igénybevétel) a honvédelmi minisztéri111n kiadásailmn a lt!gnagyohb részarányt képezi. Éppen ezért érezhető is, hogy az
e:-'.zkiiziJk t':sszerű felhasználása céljából különös figyelmet fordítanak a fegyverek és
1mh lrnditet'hnikai eszközök egyes új konstrukciói harci hatékonyságának, - Mtre-
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hozásuk, tárolásuk, igénybevételük gazdaságo~::1ágával történi.í összchangolá,.:;ára.
Bármely új konstrukció rendszeresítésének vizsgálatánál nagyon fontos annak el6zetes
megállapítása 1 hogy megkezdhető-e a gyártás, ha az új típusú fegyver harcászatitechnikai jellemzői, a jelenlegi frgyverhez viszonyítva, az clőállítáRi költség jele,ntős
növekedése ellenére sem javulnak. Az egyes fegyverfajtákra fordított kiadások gyorsabban nőnek, mint a harci jellemzőik. Például az amerikai B-20 bombázó rcpüWgép
ára 625 ezer, a B-52 8 millió, a B-58 pedig már 14,5 millió dollár volt, tehát ámk
12,8-szeresére, illetve 23,2-szeresére növekedett, ugyanakkor a B-52 sebessége
1, 7-szerese, a B-58 sebessége 5,6-szerese a B-29-ének, a csúcsmagasság pedig ennek
megfelelően 1,4 és 1,S-szeresére növekedett.
Nyilvánvaló, hogy csak a mintapéldány árát és harcászati-technikai adatait
még nem lehet a rendszeresítés alapjának tekinteni. Azt a kérdést is tisztázni kell,
hogy az új konstrukció milyen helyet foglal el a fegyverzet általános komplexumában,
hogyan kapcsolódik elődjéhez, annak teljes lecseréléséig, Az ár és a harci hatékonyság
értékelésénél nem a jelenből kell kiindulni, hanem figyelembe kell vonni az adott
haderőnem általános technikai felszerelését akkor, amikor az adott mintapéldány
jelentős mennyiségben kerül rendszeresítésre. Figyelembe kell venni, hogy sok idő és
eszköz szükséges a kísérleti-tervezési munkákhoz, a kipróbáláshoz, bejáratáshoz stb.
Nem szabad megengedni a csapatoknál például, _hogy a harcban együttműködő
gépjárművek üzemóra tartalékában vagy közlekedési sebességében különbség legyen,
ami tapa.sztalható és kedvezőtlen. Természetes az is, hogy az új technika rendszeresítésével egy időben intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek biztosítják folyamatos üzemeltetését és kiszolgálását.
A hatékonyság és gazdaságosság kérdésének vizsgálatánál sok esetben igen hasznos meghatározni az új fegyverfajta pusztítási hatásfokát, összehasonlítva értékével,
igénybevéteh\vel és sebezhetőségének lehetőségével. Ez főleg i:tz olyan eszközökre vonatkozik (rakéta, pilótanélküli repülőgép, torpedó), amelyek közvetlen célbajutásánál az ember nincs jelen. Célszerű a különböző harceszközök értékének és eredményességének az fo1szehason1ítása. is a különböző feladatok végrehajtása során.
Az új fegyverfajták tervezésénél fontos követelmény, hogy fokozott figyelmet
fordítsanak az anyagok, főleg hiánycikkek gazdaságos felhasználására, a'költségvctési
és anyagi eszközök ésszerű felhasználására, olyan fegyverfajták kialakítására, amelyek üzemeltetése viszonylag egyszerű és lehetővé teszi a személyi állomány gyors
felk~..szíté!"lét, a:z egységnél a kisjavítás, de ha lehet a közepes javítás elvégzését is.
Mivel az egyes fegyverfajtákkal kapcsolatos igénybevételi kiadások a rendszeresítés ük
ideje alá.tt 5-10-szereseh felülmúlhatják az előállítás költségeit, ezért szükségszerű,
hogy az igénybevétel olcsóbbá tételének kérdése már a szerkesztésnél a figyelem
központjában álljon. Fontos tényező, hogy az eszköz kezelése és a személyi állomány
kiképzése egyszerű legyen. Az új konstrukciók, főleg a bonyolultabb technikai eszközök kidolgozásánál állandóan szem előtt kell tartani az ergonómia kutatási eredményeit, amelyek folhasznúlH.-sával jobban nlkalmassá lehet tenni az embert a gévhez,
FJ a gépet pedig az emberhez.
Az igénybevételi kérdések vizsgálatánál fontos a javfüisi költségek megállapítása
az. adott teelmikai eszköz csapatoknál történő rendszeresítésének valószínű, teljes
frWszakára. Ez föleg békeidlfozakra vonatkozik. Háború idejére viszont rneg kell
állapítani a való:-;zíni'í veszteségeket, is, amelyek elkerülhetetlenül hatással vannak az
igénybevétel idlítartarnára.
A mintapéldány lmtékonyságának é.':l értékének üsszeha:,;onlításánál 1i fegyveres
5'
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'
,,r,-;1~ µ;:mlnsúg:innk feldata, hogy tr1111d1wír1yozza n7. cllen:..tig ellentcvékenységi eRzköz•·i l1•het;a1:ges fojleRztf;sének kénk::-wit, ami t•sökkenthcti H Imrei eredményességet .

. \ me1,:folelő kutatások, n tudományosan rnegálapozott hizo;.yítások lehetéivé
tt,i,:;zik 11, technikai eszközfojták mcgr(•n<lelóRének tárgyilagosabh megköze1ítéRét, az
inrh•knlatlan követelmények kiküszöbölését, gyorsabb meghonoHítását és kezelésének
1•l:--ajútítás1í.t., arni természetesen hatál'!sal van az érték csökkent1!sére iA, gyorsítja a
fogyn•rfnjta remfazeresítését. Az elmondottakhól látható, hogy a fegyveres erők
gn7:rJ:is1ígánnk céljn az, hogy segítse a ;.züksége), rcn<lszerek.(komplexumok) kiválaszt[~sát. Ez a tcvék~nység az új konstrnkciónak a régivel szembeni általános föl,':nyt:t
hi1.on~·ítú tudomán:vo.~ adl\.tok megállapítáAával kezdődne.
BúrnH.'1!· új kon:-;trukció gazdaságosságának Vii,;:;gáfo.ta során (a fegyveres críik

(.!)W.d,u,ágának egyik legfontosabb feladatn) figyelembe vell venni a harci mutatók
ij.,..;,-;z(•s,;,:g,:n kíviil a meghízhatóságot, az üzemhiztosságot éR veszélytelew,éget, a
R1.e1w:lyi állomány kiképzésének bonyolultsági fokát, az új konstrukció ilzemeltetl;S~uél n, munka.ráfordítások nagyságát, a gyártmány és az alkatrészek javítási alknlrna~,..;{1gií.t i:s költségét, az üzemeltetés hat.árid6it '5s költsl:geit.

famerctcs, hogy nagyszámú követelmény figyelembevételéhez olyan kritériumok
sziik!-iégesek, amelyek tudománymú:m kidolgozott, az adott technikai eszköz használatával és gazcla:-iági hatékonyságával kapcsolatos tisztán katonai eredmények ösRzehnHonlítá,m, alapján pontosított mutatókat jelentenek. Más szavakkal, a kritérhnn
ebben az értck•mben - a működés hatékonyságának egy, vagy több nrntatóval (létrehozáis, igénybevétel, tárolás gazdaságos,iágával) történő fü,szclu\sonlításában a legkedvczűl>h víiltozat.
' A frg~·vere8 erők gazdaságának célja továbbá az, hogy olyan rendszert lmtároz~
:r.on meg <iH azt tudo111ányosan indokolja, amely ii.~szességéhen hiztosítja a szükséges
anyagot nz; egyes fegyver- és technikafajtákra vonatkozó kritériumok pontosításához.
r,;zek az adatok magukban foglalják mind a tisztán katonai jellegű mutatókat (beleértve az ellens1(gnek okozható károkat és a saját vesztcsPgeket), mind a gazdaságos1-11í.gi mutatókat is. Az egyes kritériumok héke és háborús idiíszakra vonatko'zóan eltérhetnek egymástól. .A ga.zdas4gi tev,~kenysl:g számos teriiletén cébzerll alkalmazni
a t1t:pgazdasághan meglev{) és tapasztalatokkal ellendrzött kritérinmokA.t. ÖsszeRségéhen pedig A. katonn-i és gazdn-sági követelmények iíllaudó lisszchaRonlítál'!a mellett a
kriti;rirnnoknak elő kell 1,egíteniiik az optimáli1-; változat elfogadását.
Jtrt(:k (cír)

•

Az 1~rtt'k az egyik leglényegesebb mutató. Ez sok tekintetben meghatározza az
alknlmazáRm kerüli) technika célszerűségét és lehetséges mennyiségét. Már s.:t.ó volt
arról, hogy nemcsnk a minta.példány értékét kell figyele111he venni, hanem o. tárolással
és az Uzenwltetésl'lel kapcsohttos Ös8zcs kiadást is a fegyverzetb61 való kivonásig.
A mint:q)1:ldányok kikhllirletezésérn:1 Rzüksége.~sé válhat Rpeciális Wtér vagy Lere11dcz1:s létrehozása. El6fordul, hogy az olcsóhli rnkétához nem n1indig felel meg az
ole:-öhh komplexulll,
.\z frtt!Jwt a rcndelt~.q terje1h•l111c iR Léfolyú,mlja. Az ndott technikai mintap1\lrlA11y miwq nagyohh mcnnyist'gben keriil legyártásm, annál ofosúhhak lesznek a sz~ri,11J1'·ld.'t11yok, Az úr e,.;ükkenté,'le m:í.:-i úton i.'l ,·lt'1fo..•tí•. P1:Jdú11l hirtelen c::;ükkl'll a µ/p-
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kocsi értéke a t.eJwrhírÓk(\pcsl'lég nüvelé:..ekor, a szállíti:tndó rakomány tonna .<it.'ilyára
!-.z:ámítva.
A7. ár mcglrn.tározásáuá.l az a<lott föladat végrehajtását hiztosít.ó egytqJ rend:-zabályok elernzéHére is sor keriil. PMda gyanánt szolgáljÓn a következű kérdés: melyik
kedvczőhh: a légier6 széttelcpítésc, avagy mííszaki védcttség1:uek Liztos:ítáf-in t:ier<'hiíté~o? Nem nehé-,,; belátni, hogy egy vadászrepüW ezred két re1Jülőtéren történé.í
i-;,;éttek•pfté:-;i:nck kóltségkihatá8a kisebb azon repülőgépek áránál, amelyek egy
(közös) repiilútércn való tclcpiill~:-i e:-;etén megi-ennniHUlné11ck az ellenség légici-up(u,n
ki)vctkeztéhen. }l~z olya.n mutató, amely elégségeH - a gazdaságosság figyelenihPvf'telén~l - a harci lrntékony~ág rncghatározái:iáho;r..
A tárolú~i kiiulúsok 111aguklian foglalják a tároló helyek folszerelésh1ek ét,; fo11ntartásának (jnvítúH, flítés, pár~ta.rtalom Rzábályozása stb.), őrzésének Ú'l a techúikai
készcnlétéveJ kapc!':olatos intézkedések (a fődarabok és alkatrés1.ek tisztítása, ke.nl'i-:e,
cseréje, 11rnnk.íhan történő kipróbálásn, stb.) költ~égeit.
A gyárhí.:-;i éf'! javítási költRt;gek csi)kkentésének fontoi,; módjai: a szabványo1<ítái-;
és nz cgy8t\i.;esítés.
/'·habványo8ítá:r
A szn.hványo8Ítás éH egységrn:;ítés kérdéseinek viz:,gálata a fegyveres erők gazda,c;ágának egyik föladata. Minél több technikai eszköz és fegyverfajta van rendszeresítYc,
annál 11agyobb a ráfordítás a tartalék alkatrészekke], javító eszközökkel való ellátásra. Jgen költséges n személyi állomány kiképzése is. Nemcsak a kész gyártmányok,
hanem a kiiliinhöz6 anyagok szabványosításával is jelentős megtakarítás -érhctíí el.
E probléma megoldásában komoly szerepet játszanak a vegyipar ered1nényei. Gyártmányai mintegy 2-:~·HZOrosára csökkentik a cserélendő alkatrész értékét. A szuhvftnyosítás terén az 1-•lért eredmények meI1ett még sok lehetőség vár kihasználásra.
A hadscrcghen rendszeresített cikkféleségek egy része (technikai és anyagi eszküzók, műszerek) megegyezik azokkal, fLmelyeket a népgazdaságban alkalmaznak. Ezért
kUlö11iiscn fontos a. gyártmlinyok szabványosításáról, olcsóbbá tétcléré)I a megbízható
tájékoztntás, amely lehetővé tei.;zi a párhuzamos megrendelések megszüntetést~t.
megkönnyíti az elsajátítást, iizemeltetést, javítá:c;t és tartalék a.lkatrészekkel nt!ó
dlllt1ü,t.

Javítás

A szahviínyosítás é:-; ef!ységPsítés a javítási idő, n. munkaráfordítás és az ii11ki.ilt,;,:g- jelent/ii.1 ci,;ökkenté8ének e,;Zküze. A javítá,s jól megszervezett rendszerére. yun
:-;ziilrnég, kiilönösen n bonyolult technika vonatkozásában. A technika elosztáfla, az
t·gymástól nn.gyohh távobágon levő javító szervek ellátása fődaraLokkal, műszerek·
kel bonyolulttá te,._zi a jaYít.ást, uöveli üzemhehelyezésük idejét. A javítás uwgczcrrcz(~sévcl, rneggyúrsít.áBáva.l és olcsóbbá tételével kapcsolatos számos kérdés Yizf:gá·
hita - a fegyvere~ erők gazdaságának egyik feladata.
,- _
A javíUi.s operatív idejének csökkentése nem egyszeríí kérdés. Azoknál a. juYító
szerveknél, ahol a gyártmányok generáljavítása folyik, lényegesen kisebb a ja\'ítá8i
költs('g, rüvidehh a javítás icWtartama, s emellett a szállítási költség is csökkenthető.
A javító ~zervek i:;zervezésének, elhelyezésének és az azonos profilú javító szervek
iisszevonásának kérdései (különösen ha egy köi'zetben települnek és különböz/i haderő~
nemeknek vannak alárendelve); a javító műhelyek (mozgó brigádok) létrehozá.sa,
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'
1~')J.:g helikoptereken
és terepjáró gépkocsikon; a tudományos munkaszervezés, amely
rnt·µgyorsítja és olcsóbbá teszi a javítást - a fegyveres erők gazdaságának feladatkörd,e tartoznak. Gazdasági aspektusban megoldja a tervszerŰ' megelőző javítás
kérdéseit is. A hadsereg technikai felszerelése olyan nagy és sokrétű, hogy a gazdaságof'.;:ág szempontjából bármely technika miiködési időtartama biztosításának problérn:íjn, rendkívül élesen vetődik fel.
Külön vizsgálatot érdemel a javítást igénylő technika már megjavította! történő
azonnali ]~cserélésének kérdése. Ehhez kiilön cserealap szükséges, amelynek létrehozá~ához sok eszköz szükséges. Jelentősége viszont a csapatok harckészültsége szempontjából vitathatatlan.
A c.mpatok ellátása
A csapatok ellátása a fogalom értelmezésének minden vonatkozásában fontos és
bonyolult folyamat mind békében, mind háborúban, A fegyveres erők gazda.sága a
kufatásnak éppen ezen a területén fogja elősegíteni a hadsereg fenntartásának és
további fejlődésének gazdaságosságát. A vizsgálatokat arra kell irányítani, hogy a
legnagyobb hatékonysággal és a legkisebb erő- és eszközráfordítássa.J teljes egészében
és időben biztosítsák a csapatok részére a szükséges eszközöket; helyesen használják
fel mindazon anyagi és technikai forrásokat, amelyeket a hadsereg rendelkezésére
boc::;átanak. A fegyveres erők gazdasága vizsgálataiban a hadművészetnek az ellátási
rendszerre külön kidolgozott követelményeiből indul ki.
Összességében a fegyveres erők gazdasága feladatának az ellátás terén három fő
iránya van; a haderőnemek fegyverrel, technikával, anyagi eszközökkel való időbeni
és komplex ellátása; valamennyi ellátási anyag ésszerű felhasználásának biztosítása;
az ellátó szervek tevékenységének általános megjavítása (részletes gazdasági elemzés
alapján).
Ezen irányok mindegyike számos feladatot foglal magában és bármelyik megoldása kihat a gyakorlati tevékenységre. A különbözö anyagi eszközök ésszerű felhasználása a vizsgálatok egyik fő kérdését képezi. Ennek érdekében szükséges: az igénybevételi és tárolási idő növelése; a leggazdaságosabb anyagok meghonosítása és fogyasztásj normáik csökkentése; az anyagi eszközök helyes fogyaszt:á.sának és a taka.rékos
gazdálkodásnak a rendszeres ellenőrzése; a tartalékok fogyasztási és felhalmozási
normáinak kidolgo7.ása, az elavult anyagok megsemmisítése; a berendezések időbeui
lecserélése stb.
Korszerű viszonyok között a különböző anyagi eszközökből tartalékokr11, van
szükség. Fontossá vált a tartalékok tárolási, elhelyezési és szállítási normáinak megállapítá..':la.
·
Bonyolulttá. vált a gyártó üzemtől az utolsó fogyasztóig történő ellátási fokozatok és a szállítások csökkentésének a kérdése. Fontos követelmény, hogy az ellátás
minimális időt vegyen igénybe, megbízható és gazdaságos legyen. Itt ki kellene térni
az ellátási rendszer és a komplex raktárak (ellátási fajták szerint összevont) szervezése területi elvének meghonosítására. Ez jelentős kérdés, amely sokoldalú tanulmányozást igényel.
·

•

•

Gazdasági elemzés

Az ellátó szervek tevékenységének megjavítása elválaszthatatlan a helyes és
rendszeres gazdasági elemzéstől. Ez lehetővé teszi a tartalékok feltárását, amelyek
biztu,;ítják a terv időbeni, minfü,igi és mennyiségi teljesítését (túlteljesítését), az el·
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1narndt területen a munka megjavítását; az anyagok.szállításával összetüggó kÚ1dások
csökkentésével kapcsolatos rendszabályok kidolgozását; a munkatermelékenység fokoz:~sát, a selejt és a lehetséges veszteségek csökkentését, a berendezések jobb kiha:-:znáJását, az öµköltség csökkentését, az anyagtakarékosság javítását.
A sokoldalú gazdasági elemzés megbízható mutatók és folyamatos információ
a1f1pján történik. A fegyveres erők gazdaságára vár a megfelelő mutatók, kritériumok
normatívák és statisztikai adatok rendszerének kidolgozása; a nyilvántartás és el:-:zámol:ís egységes formáinak meghatározása. A fegyve_re8 erők gazdasága a gazdasági
elemzés módszereit is kidolgozza.
A gazdasági elemzés következtetései a vezető szervek legcélszerűbb döntéseinek
kialakításához szükségesek.
Szállitások
A csapatok, intézetek és a

vezető

szervek tevékenysége szoros kapcsolatban van

a szállítási munkával. A szállítás gazdaságosságának, a közlekedés megszervezésének

a kérdéseit a fegyveres erők gazdasága problémáinak vizsgálatánál feltétlenül figyelembe kell venni. Ebben a vonatkozásban a fegyveres erők gazdasága olyan tudomány
eredményeire támaszkodhat, mint a szállításgazdaság (forgalomtervezés, irányításszervezés, a ki- és _berakási munkálatok gépesítése, a szállítási önköltség elemzése,
a munkaráfordítás csökkentése). Ugyanakkor számos, a fegyveres erőkre sajátos kérdést önállóan kell megoldani, például a szállító eszközök komplex felhasználása az
ellenség tevékenysége esetén (a megfelelő vezető szervek dublírozása .nélkül). A harct,evt:!kenységek szükségessé teszik az átrakó bázisok megszervezését (az átrakás gyorsasága és a gazdaságosság célszerűsége szempontjából) a rombolt közlekedési utak
egyes szak1iszain, az átkelőhelyek.en és a különböző utak csatlakozásain.
A fegyveres erők gazdaságának· vizsgálatait a közlekedés felhasználása terén
maga. az idő sürgeti. E cikkben nincs lehetőség arra, hogy erről részletesen szóljunk.
Egy azonban világos, hogy a szállító eszközök ésszerű felhasználásával kapcsolatos
kérdések kidolgozása, a fegyveres erők jelenlegi gépesítése, az anyagi eszközök nagymérvíí fogyasztása mellett, rendkívül nagy jelentőségű. Például a vizsgálatok eredményeitől függ sok tekintetben a termelékenység, tehát a gépkocsipark gazdaságos
felhasználása is, ami befolyással van a gépkocsi megrendelések nag'yságára. Ugyanezt
segítik elő a7. utánfutók célszerű alkalmazásának számvetései, a gépjárművezetők
váltásos szoh;álatának bevezetése, a technikai kiszolgálás javítására fordított eszközök stb.
Előnyösnek tekinthető, ha a népgazdaságban szerződéses alapon folyó munkákra
kii]ijulcges alakulatokat vezényelnek. Például, a közúti és hídépítő alegységek fenntt\rtása teljesen megtérül a polgári szervek tervei alapján végzett út és hídépítéssel
kapcsolatos munkájukkal. Vonatkozik ez a katonai szállító légierőre is, melynek repülőgépei a repült üzemóra tekintetében jelentősen elmaradnak a polgári légi forgalom
gépei mögött, ahol a teohnika értéke 1,6-2 év alatt megtérül. A különleges katonai
egyHégeknek és alegységeknek a népgazdaságban történő alkalmazása (harckiképzésffk károsodása nélkül) a hadsereg fenntartási eszközei megtakarításának forrásává
válhat. A fegyveres erők gazdasligának ehhez a kérdéshez kellő komolysággal kell
Yiszonyulnia.
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Cs1111of(Jft::dálkodús

A c::,apatgazdálkodás hatékonyságának növeléAével összefüggő kérdések vizf':gála.ta. a fogyveres erők gazdaságának egyik feladatát képezi. Ennek során nemcsak
a c~apatgazdálkodás hatékonyságának szervezési kérdéseit és módszertanát dolgozza
ki, lmnem részletesen vizsgálja a megvalósítás útja.it; javaslatokkal szolgál a gazda8Úl!:i rez8im betartásával kapcsolatban a pénz éH anyagi eszközök felhasználására az
épít,'.,:,bcn, szállításoknál, kiképzésnél, és a javítási munkálatoknál; a csapatgazdálkod/l.c; tervszer{í irá,nyításának és módszereinek megjavítására.
Vc:-:d{s

A gazdálko<lás irányítási rendszerének megjavítását nagymértékben elősegítik
a fegyveres erók gazdaságának tudományos vizsgálatai, melyek eredményeként meghab't.rozzák: a népgazdasági és tervező szervekkel való legcélszerűbb kapcsolatok formáit, a finanszírozás, az önálló gazdasági elszámolás és az árképzés rendszerének korszeríi:·dtl'sl'.-..e], valamint az anyagi-technikai biztosítás terén folyó tevékenység ösztiinzt'iséYel kapcsolatos feladatokat; a honvédelmi minisztérium költségvetésében
a .-:z1•rnélyi állomány fenntartására, a fegyverzetre és technikára fordított kiadások
. helyl's arányait, valamint a szállítási és egyéb kiadásokat.
A fegyveres erők gazdasága vizsgálatainak tárgyát a tudományos munkaszerveziis alkalmazásának formái és módszerei képezik az anyagi-technikai biztosítá:-: minden ágazatában.
A fegyveres erők gu.zdasága, fejlődési színvonalának megfelelően, tudományosan
-..izsgú.lja a harci és a gazdasági hatékOnyság kérdéseit a haderőnemek fejlesztésében
l's alkalmazásában, résza.rií..nyuknak a hadművészet és a gazdaságosság alapján történő meghatározásában. Ezzel a fegyveres erők gazdasága a hadászat elméletét tudonHí.11yos anyagokkal gazdagítja.
KorRzeríí dszonyok között, amikor a vezetéshez nagytömegű es szeles l,örü
infornu1ció ii1.ükséges, a fegyveres erők gazdaságának alaposan elemeznie kell a különböző feladatok megoldásának valószínű folyamatait, gyakran különböző változatokban. Ehhez természetesen a legújabb vizsgálati módRzerek és formák szükségesek
(111odellezés, hálótervezés stb.). Minél kevesebb lesz az ,,akarati'' és nem elég tudományosan megindokolt döntések száma (főleg a perspektivikus tervezésben), annál hatl:konyabb lesz a központi szervek által, a csapatok szervezési felépítésének, hadrafoghatóságának és harckészültségének korszerűsítésére kiadott intézkedések· végrehajtása,
Ezek az alapvető problémák, amelyeket a fegyveres erők gazdaságának kell fel·
dolgoznia. Számuk elég nagy és mind különböző. Egymással való kapcsolatuk szo- .
ro,.;, ezért vizsgálatuk csak komplex módon, egyidőben történhet.
A háború utáni években a fegyveres erők gazdasági tevékenységének kérdéseivel
kapcsolatban számos anyag jelent meg a katonai szakirodalomban. A hádsereg gazdaságos fenntartása, az erők és eszközök hatékony felha.sználása érdekében a gyakorlati munka állandóan és egyre jobban szélesedik. Ugyanakkor az elmélet még uem
érte el a. kívánt szintet. A fegyveres erők gazdaságának - mint tudományágnak fela(iata, hogy összefogja. az adott területre vonatkozó vizsgálatokat. Annak elismen'·se, hogy a hadtudományon belül szükséges egy ilyen tudomáuyág létr&hozása, kéts(:gteleniil a csapatoknál, a tudományos-kutató és katonai tanintézeteknCl folyó gyakor\;1 ti tevékenység lrnsznára válik.
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A gazdasági elemzések szerepe és jelentösége
a hadsereg középtávú tervének elkészítésében
Dr. H i m be r P é te r

őrnagy

A Magyar Néphadsereg gazdálkodásában is megtalálhatók azok a törekvések,
amelyek a népgazdaságot jellemzik, vagyis az erőforrásokat úgy csoportosítani és felhasználni, hogy azok a leghatékonyabban, a feladatok legkedvezőbb elvégzésében
fejthessék ki erejüket, szolgálataikat. A gazdálkodásban - elsősorban a tervezésben a továbbiakban is azokat a módszereket, utakat szükséges keresnünk, amelyek lehető ,~ tehetik eszközeink optimális elosztását. (Eszközeink alatt értem míndazokat az
anyagi-pénzügyi eszközöket, amelyek egy adott tervidöszakra rendelkezésünkre áll-·
nak.) E kérdés felvetését és a válaszolás módozatainak kutatását az a tény teszi idő
szerűvé, hogy 1971. évtől új középtávú tervidőszak kezdődik: a IV. ötéves terv. Cikkemben elsősorban azzal szeretnék foglalkozni, hogy egy középtávú terv előkészítésé
nél, majd elkészítésénél hogyan lehetne alkalmazni egyes közgazdasági módszereket,
különösképpen az ún. népgazdasági mérlegmódszert.
A részletes kidolgozás előtt szükséges leszögeznünk, hogy a hadsereg a nemzeti
jövedelemből részesedik és azon belül is az ún. fogyasztási alapból. Ez önmagában
is azt jelenti, hogy nem mindegy milyen mértékben részesedik a hadsereg eZcn alapból, mivel a részesedési aránynak a „szükségesnél" - ez a szükséges egy olyan arány,
amely teljes egyensúlyban van a feladattal, tehát nevezhetném népgazdasági szempontból optimálisnak is - nagyobb mértékre való emelkedése közvetlenül befolyásolja
az életszínvonal növekedésének ütemét, nagyságát.
A nemzeti jövedelem meghatározott része szétosztásának ugyanakkor olyannak
kell lennie, hogy az mértékben és összetételében elősegítse az adott tervidőszak hadseregpolitikájából fakadó feladatok legteljesebb mérvű teljesítését, egyben megbízható
alapot adjon egy következő. tervidőszak feladatainak teljesíthetőségéhez. Mindebből az
következik~ hogy a rendelkezésünkre bocsátott anyagi-pénzügyi eszközöket csak tervszerűen az arányossági követelmények teljes mértékű szem ·előtt tartásával lehet szétosztanunk.
A meghatározott anyagi-pénzügyi lehetőség mellett aZ egyes gazdálkodási területek optimális és nem maximális kielégítésére törekedhetünk és kell törekednünk,
minden tervidőszakban. Ez azt is jelenti, hogy az egyes területek fejlesztésének ciklikusságát mindig az arányosság legteljesebb mérvű szem előtt tartása mellett vihetjük keresztül. Az egyes területek ciklikus fejlesztését pedig gazdasági megfontolások
és meggondolások indokoiják. (Meghatározott keretösszeg áll szemben a fejlesztési
feladatok nagy anyagigényességével.)
• Megjelent a Honvédelem 1970, évi s. számában.
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A népgazdasági mérleg
milyl'n formában és mérlékben alkalmazható
a hadsereg anyagi-pénzügyi kereteinek széiosztásánál
különösképp középtávú tervek vonatkozásában

A népgazdasági mérleghez hasonló mérleget a hadseregben eJneveZhetjük a
„Hadsereg anyagi-pénzügyi kapcsolatai mérlegé" -nek (röviden HAKAM). AH '\KAM
a1apvctően a jelenlegi tervkészítés és tervclemzés által szolgáltatott adatokra, informác!ókra épül fel. A HAKAl'-1 tartalmazza a honvédélmi minisztérium (tehát a MN,
a PV és a műszaki alakulatok) költségvetésének bontását egyrészt felsőszintű gazdáJkodó szervenként (tehát mérlegszempontból ellátó szervenként), másrészt haderóntmienként (tehát mérlegszempontból felhasználó sz(lrvenként). A HAKAM részletes
felépítésénél elsősorban az anyagok és kiadások fontossági rangsorolását kell elvé..:
gezni, mely a jelenleg kialakult és rögzített elvek szerint úgy a legkézfmfekvőbb, ha
a kiadásokat frjlcRztésre és fenntartásra bontjuk. A fejlesztésen belül a haditechnika
és cgyéh fejlesztés bontását alkalmazhatjuk, míg a fenntartáson belül a személyi
(tehát hér, ruházat, élelmezés), a működtetési, dologi és a kiképzési bontást alkalma:-.znk.
Nézzük meg közelebbről e mérleget. Els{_í amit alapvetően meg kell állapítani,
hogy a HAKAM öt főrészre oszlík:
- A rész a fejlesztési kiadások részletezése és felosztása,
- B rész a fenntartási kiadások felosztása felhasználónként,
- C rész a fenntartási kiadások összegezése és elszámolása ellátó szervenként,
- D részt a leghelyesebben egyenlegcző résznek hívhatnánk,
- R részt n mutatók töltik ki.
A mérleg összeállításánn.k és feldolgozásának szempontjai:
- az Ö&>zcsít6 mérleg csak értékben készül,
- nz összesítő mérleget kiegészítik a természet-e$ mértékegységben kéBzült kiegéRzít{í mérlegek, melyek köziil a legfontosabb a haditechnikai eszközöket és anyagökat
taglaló mérleg. E mérlegnek a lényege aZ, hogy az egyes haditechnikai eszközök és
1inyagok elosztási mérlegének is felfoghatjuk, mivel az egyes haditechnikai eszközök és
anyagok he,;zerzésének bontását tartalmazzák a haderőnemi bontásban,
- a mérleg oszlopai tartalmazzák a haderőnemi bontást (nevezetesen· 1-5.
oszlop) <~zen oszlopok képezik a mérleg „lényeges részét", míg a többi oszlopok
technikai okokból kerültek a mérlegbe, ugyanis az egyes felsőszintű gazdálkoQó szerveknél kiadások (gép, műszer berzerzés stb.) és fenntartások a haditechnikai eszküziik é, nnyagok beszerzése mellett egyéb fejlesztési kiadások is jelentkeznek,
illd.vc ezek együttesen alkotják a felsőszintű gazdálkodó szerv összkiadását,
-- a HH~rleg sorait az egyes felsőszintű gazdálkodó szervek alkotják, melyek össz-'
kiad:lsllt hontjuk a megfelelő csoportok szerint, majd a felsőszintű gazdálkodó szervek
folsorolái;a után következnek a mérleg azon sorai, melyben a haditechnikai eszközök
és anyagok beszerzésén kívül jelentkező költségeket osztja fel a hftderőnemek között,
- a mérleg összeállításánál a hadsereg összes költségvetési kiadását szerepeltctjiik.
1tlicl{ítt a m(.rleg mélyebb elemzésére rátérnénk, szükségesnek tartom megjegye:t.ni, hogy
- n 111érlcg Hzélességében és mélységéLen bővíthető, az általam bemutatott és
11nnlii'.ldt mfrleg i.issze,·ont. Mélységében bővíthet<> úgy, hogy nmucs~ a költségvetési
lw~:t.( ·rr.é.-wk, hanem a speciális iillportbeszerzések és a beruházások is beépítésre kerül-
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rn':u(·k . .S,,.:<:Je:-:ségéhen hővíthctő n 1ru:rl('g a ha<lerőnemcnkénti hontá.s továhhi részle·
t,,z,:1':1!,·cl, nc\'cZctescn fogy,,ernerni hor;táHsal pl.: li_)vész, páncélo~, tüzér, műszaki,
l1i1wló, n:-gy,·1:Jelmi, hadtáp alakulatok n szárazföldi haderőnem vonatkozásában
:-:. i. t.,
llCUJ Aziiks<:ges feltétel a fenntartási költség szcnu;lyi jellegű részének, vagy a
rnííkiidtPtéf-:i t~s dologi l'(ÍSzének összevont kimutatása, ezen költségeket tovább .lehet
houtani pl.: a személyi· jellcg(í kiadásokat li6r, élelem, ruházat, egészségügy sth.,
yagy n 1nííkiidtctéRi és dologi kiadásokat javításokat, energia költségre, épiilctkarbantarüí.1.;ra, (iz(•1imnyu.gra, javító-fogyó és karhantartó anyagra stb.-re.
Ezt·k 11bín viz1<gáljuk meg a mérleg fontosubh összefüggéseit.
A nH:l'lq.( frlépítéi-:éh6l következ.ik, hogy a mérleg súlypontja a harckészültséget.
rmya!.!:i-tct'hnikai oldalról lényegesen befolyásoló haditechnikai eszközök és anyagok
lit·i-:í'H"Zt'·.s,'•nek l;:-< elosztásának mutatói. EhlJdl a szempontból kell ahpvetőun mcgvizsg-1í.lni n 1rn:rkg „1 faditechnika összesen" :,;ora és nz 5. oszlop által bezárt területet,
miI1t a mr'.rJeµ; ,.lényeges részét".

A terület legfontosabb összefüggései:
xk 1+xk 1 +x.i.-3+xu=X.t[)

(1)

n!tol a „k" az egyes fefoőszintG. gazdálkodó szervet, míg az egyes indexek (1, 2, :i, 4)
n. hade1·(JJ1t!111eket jelentik; az xk[) a felsőszintfi gazdálkodó szerv haditcclmikai eszköz
,:."l anyag hes:,;erzéi..;ét jelenti.
M

(2)

_:2xki=Xi
i=I

11mely képlet alapján egy Jrnderónem összes haditechnikai eszköz és anyag ellátáHát
kapjuk HH.'g.

x"

(:l)

cki=-

Xts

e képl,•l alnp,ián a haditechnikai eszköz és anyagellátás technikai koetficiensét állapíthatjuk meg, azaz egy-egy felsőszintű gazdálkodó szerv a beszerzett haditechnikai
eszkiiúikd t:~ n11yagokat milyen arányban o,sztja fel uz egyes haderőnemek között.
(-1)

e kl:plt't alap,iAn nz egyes hudcrőne111ek részesedési (felhasználási) technikai koefficie11slit 1lll:11,ít liat.j11k 1ncg, vagyi1,, hogy a vonatkoy,ó l1a<lerőne1n mtlyen arányban·
n'.Hzest•(lik az egyes szukanj'Ugokból.
A bipldt\k rnagyarázata:
nz ,;i" hadt·rl)nem niszescdé.sc „k" folsöszintíí gazdálkodó szct·v haditechnikai

.rt1

Xi
''ki

=

Xt-5

=

ei;zl,;fö,; 1'.s .nny11g hcszerzéséli{íl,
nz „i" !tad('J"()ne111 üsszes haditechnikai f'Hzköz Í's anyag l'llátá,;a,
,;i" hacl(ir/)11c1n ré::::zt!,-;edúi arúnyu ,,/...-" foJ:.,őszintíi gazdálkorltJ szerv haditechnilrni e~zkö;,; (:8 anyag Lcszerz(,sél1t31,
,,!.:" fr·l.-;r'íszintíí gazdálkodó SZPf\' összt's lia,litccl1J1ikai eszkiiz és anyag lieszer·
z1'.1-,e,
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,,i" haderőnem haditechnikai eszköz és anyag ellátásából a „k"
gazdálkodó szerv által biztosított fészará!1Y. ·

felsőszintű

A képletek ismeretében megkezdődhet a haditechnikai eszközök és an}'agok
beszet"Zésének és elosztásának elemzése.
A tervkeretek felosztása

Az elemzési munka a HAKAM segítségével a középtávú tervidőszakot lényegesen megel6zi. Ez érthető is, mivel a tervkészítés konkrét munkái is 1-1/2-2 évvel a
középtávú tel'.vidőszak beindulása előtt megkezdődnek. A HAKAM különféle változatainak kialakítása a tervkészítés konkrét munkáinak szerves részét képezhetik,
mivel segítségével egyrészt a tervidőszak 'feladatainak anyagi-pénzügyi biztosítását,
másrészt a keretek egyensúlyi követelményeinek megfelelő kialakítását kívánjuk
elérni. A HAKAM milyen változatait kell a tervezési munkák során elkészíteni~
1. A középtávú tervmunka első lépésének kell tekintenünk azokat a tevékenységeket, melynek során a fegyvernemi és szolgálati ág főnökségek párt által meghatározott honvédelmi követelmények és feladatok alapján a saját szakterületük feladatait, követelményeit meghatározzák és kidolg'oz:r.ák annak anyagi-pénzügyi és
szervezeti ]étszám szükségleteit. Ezen szükségletek meghatározása után a központi
szervek megkezdik részletes tevékenységüket és az előzőekben vázo]t követelményeknek megfelelően összeállítják a középtávú terv első vá]tozatát és annak a változatnak megfelelő HAKAM-ot. A HAKAM alapján megállapítható technikai koefficiensek alapvetően azt fejezik ki, hogy az egyes fegyvernemi és swJgá]ati ágak maximális biztosítottság esetén mi]yen arányban részesednek az egyes felsőszintű gazdálkodó szervek kereteiből. Ez a mérlegváltozat alapvetően „óhaj-mérleg", mégis ez
~ 'népczi kiindulási alapját - véleményem szerint - az egész középtávú tervmunkának. Miért? Elsősorhan azért, mert a középtávú tervidőszak.követelményeit, feladatait fő vonásokban lmír tartalmazza:, tehát a keretet elosztó szervek munkáját már
többé-kevésbé korlátozza, koordinálja. Másrészt. mert ezen munka alapján rámutathn.tunk az egyes átfedésekre, az egyes egyensúlyt megbontó részletekre, melyek
segíts,)gével a további terVmunkát könnyíthetjük meg.
2. Az elé.íz() pont utolsó mondatából következik a HAKAM második. változata.
Tehát az anyagi-pénzügyi kereteket elbíráló és felosztó szervek _vizsgálat tárgyává
teszik a fegyvernemi és szolgálati ág főnökségek elképzeléseit és a HAKAM első vál, tozntát. MegáJlapítják azokat az átfedéseket, kettősségeket, amelyeket, az egyes tervek tartalmaznak ..Egyensúlyi vizsgálatokat folytatnak, melyek segítségével kiszúrhetc'Jck azok a fejlesztési.elképzelések, amelyek az adott tervidőszakban nem valósíthatók meg csak abban az esetben, ha a tervtől eltérően irányítjuk a kapcsolódó fegyvernemek és szolgálati ágak fejlődését is. Ez az eltérítés feltételezésünk szerint; sem
katonailag. sem gazdaságilag nem indokolt.
Kialakul tehá.t a fegyverne'mi és szolgálati ág főnökségek kiegyensúlyozott szükséglete, melynek alapján a HAKAM második válgozata készülhet el az ún. ,,szükségleti m~rleg". E második változat technikai koefficiensei már o1yan arányt, arányokat
mutat, amely a hadsereg egyenletes fejlődéséhez, a feladatok magasszintű, minden
oldalról megalapozott teljesítéséhez szükséges.

a

:3. Az eddigiek során a mérlegek összeállítását két lényeges szempont jellemezte:
- a hadsereg részére biztosított keretösszegre nem voltunk tekintéttel,"
- kizárólag fegyvernemi és szolgálati ág főnökségek oldaláról közelítettük meg
a kérdés megoldását, vagyis n.lapvetően felhasználási oldalról. Így szinte vjsszafele
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kó~zít"cttük el a mérleget, vagyis a fegyvernemi és szolgálati ágak igényeiből (anyagip,::nziigyi, szervezeti létszám) követke1.tettiink a felsőszintű ga7.dálkodó szervek
(tehát az ellátó szervek) igényeire. (Ne vezessen senkit félre ez a megfogalmazás és az
a tény, hogy több esetben a felhasználó és ellátó szerv lényegében egybe eshet.
azonban a mérleg részletes kimutatásához e megkülönböztetést szükséges megtenni.)
Ezt a két lényeges szempontot akarja korrigálni, kijavítani a HAKAM következő
változata, amelynél alapvetően a hadsereg részére biztosított keretösszegből indulunk
ki és Jt második változat technikai koefficiensei alapján alakítunk ki. Vagyis adva van
a küzt;ptávtí tervidőszakra a nemzet,i jövedelemből biztosított forint-összeg, ezt a már
kiszl\111ított tt,chnikai koefficiensek segítségével szétosztjuk felsőszintű gazdálkodó
t-zerv·ek, valnmint fegyvernemi és szolgálati ágak között. E munkálatoknál :figyelmen
kíviil hagyjuk mindazokat a szempontokat, amelyeket a tervmunka egyes szakaszai.han rnep:kö\'etelünk így többek között az egyensúlyra vonatkozó követelményeket,
ii 1-1:,,ein,;Jyi állornány életkörülményeire vonatkozó követelményeket. E munkák során
1-1zinte azt mondhatnám automatikusan számolunk, és a kialakított mérleg a tervnu!I"lcgiink torz változata lesz.
,t. A HAKAM harmadik változatának elkészítése után megkezdődhet azoknak
a követelményeknek anyagi-pénzügyi meghatáro7,ása, amelyek a középtávú tervidő1-1:1.uklnrn els6rcndíí feladatok, (pl.,; a személyi állomány életkörülményeinek követelm,;nyci, az egyes fegyvernemi és szolgálati ágak egyensúlyának, vagy egyenszilár<l,.;1\,,g{nmk követelményei stb.). Mindenekelőtt vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a
HAKAM harmadik változatában a mérleg „lényeges része" milyen mértékben képes
1~leget tenni a középtávú te:rvidőszal:c fejlesztési követelményeinek az egyes fegyver1wmcknél. ]\fog kell vizsgálni, hogy melyik az a változat a kereten belül, amely az
nr.í.nyo~ fejlődést leginkább elősegíti, ennek meghatározása után e fejlesztési követel1111:nyek egycib vetületeit .(pl.: létszám) is meg kell határoznunk. A létszám vetület
nlapjltn figyelernbe véve a személyi állomány életkörülményeivel kapcso]atos követel11u~nyckct meghatározhatjuk a fenntartási kiadások személyi jellegű részét. A technilrni ci:.zközök beszerzéi;i adatai és a tervidőszak induló állománya, valamint a feladatok alnpján meghatf~rozhatók a fenntartási kiadások további részei, valamirit az
t-gy,ib fojle,;ztési kiadítsok. Az így összeállított mérleget csak az esetben tekinthetjük
i•lfog;tdliató változatnak, ha annak végösszege megegyezik a rendelkezésünkre bocsá~
tolt, kt)rctfü:;Hzeggel, ha attól eltér, akkor az előzőekben leírt munkálatot ismét el kell
v1'.gt'zn(ink. Ez a niunkálat addig tart, amíg az egyik mérlegváltozat végösszege a
k1:rt'ti),;szcggcl cgycnl/5 lesz. E ponton jutottunk el a középtávú tervkerctek felosztása
új 11uJd~zerének dső lényeges eredményéhez, vagyis katonailag megalapozott felső
szi11Líí gazdii.lkotló szervenkénti keretösszeghez, egyben a fegyvernemi és szolgálati
ágak központilag clképz:elhető, vagy kívánt keretösszegéhez. (A fegyvernemi és szolgiibti i'tgak kereteihez a föl<sősúntű gazdálkodó szervek által elkészített tervjavaslatok
alapjún jutullk el.)
·
J\ HAKAM ezen változatának technikai koefficiense már az adott középtávú
terv alapvető összefüggéseit mutatja, mivel e változatnál rnár érvényesülnek a tervké:,zítés dS8zes 8Zcmpontjai:
- a fegyvernemi és szolgálati ágak feladatai az általános feladatból és követel~
m1'.11yelsliől adódóan,
-· a hadsereg egyonlotc1,1 fejlődésének követelményei,
--- a tc•rvidőszak egyes föladatai, melyek a személyi állomány életszínvonalával
k11pesolatosak,
··- a h•rvid6~1.ak gazdasági kategóriái (pl.: árak).

75

G. A fobfr,zintű gazdiílkodó szNvek tervrnnnkája ,·oltaképpt•11 a k1•rd.si-.tln1ok
Jucghatiírozá::m ut-án kcz<lfídik el. A munkálatok clsfomrhan nrra. irányulnak, hogy a
kapott kereb·izámot, a kiemelten d(íírt (vagy diktált) anyagok, eszközük fiµ~··<'lcmlJevl·Lelével kitölt.si\k küliinfélc a feladat elv,~gz,:séhc,.; sziikr-;l'W'l-1 eszkiiziikkd, nnyagokkal, költ.l-!t\gt•kkel. E nurnki'tlnt során jognkban {dl feliilvizsgálni a kie1n<.·lü•n el/íírt
nnyagolrnt ,:s e,w,kiiziiket mind típ11sfoles1':gkönt, rnin<l mennyi;:;égileg éH (:f.lSZ(•ríí jarnslataikat a keretszámokat 11wghntárn,,;ó su•n·,,el egyeztetni, elfogadtatni. lHindcz1·11
mnnkálatok dvtigzt\,-,e után üi--i--z<'l'í.llítják n kii:1iiptáv1'.i tcrvjavaslatukat, 1rwlyekbiíl a
központi (VK) :,;zervek II H.AI\Al\."[ egy újahh változatát kés,i;ítik el.1\fogvizi--gáljÍlk a
HAKAM kie/.(\'t~nRúlyozottságát, a középtávií tervidőszak egyeH kövcklml'nyeirwk
kicltigített;-;1:gt;t, q~yszóval megvizsgálják, hogy :t fols/)szintlÍ gazdálkodó SZ<!l'\·t•k
jrwaslntai nz Cl'l'dt·ti d:lkit.íízlfscket biztosítani tudják-e. Az CRetLen, ha dl,~nti~tcs
dolgokat. frder.m·k fel e vizsgldat Rorán a sr.iiksi~gf>s korrekciókat vt:grclmjtj1ík. V1!).!iil
dkés:l\iil ,i IL\KA~·J LPrvtáruyal.'tsok, tervjóváhngyús utáni változata, ftllll~lyh/)1 a
J-1Út1t1ít.ott lt'chnikai koefficiensek a középtávú ü•rvid6szak legfontosahh mutat.ósz1Í111ninnk tekiuthetc'ík. 11:z('ll 1nntatószá111ok le:-:znck a tervfrk.iszak Pgyes t:n•s tern·i
iisszc•!dlítús(uiak alapjai, 111i,·el a küzé11távú tervillc'ís'":mk kiegyem;úlyozott fejW\h\s(;tH'k
iráuynit 1t111tld,ják meg . .!Hiként válik az óvcs tern~k ÖHszeúllít.ils;Ínak ali1pjúv[L a
HAKA!\1 v,'.g,;l, változata? 1-:lst'i,-,orhan azzal, hogy a HAKAM változatáliól sz/t1nított.
t.Pdrnikai koeffil'it•111wkkcl ÜH!4'.l.{'ltm1onlítAsokat teszUnk az cgyeH éves t('r\'(•k alnpj.í.11
kt)szítPtt l-L-\KA.l\'I tf'el111ikai koPffieiensefrel, a ltinyegcs dt<~rt)st:lwt ldilön d(·nwzziik.
A tcnidól-lza.k l'llírehaladiÍ1ilÍval, 1wdig 1;venként cgy-1•gy halmozott rn<:rlt>gl't (teh;ít :1
J,iizt;ptiíxú lPrvitl(í~wtk ellelt l'veiuek é:,i a terv,!\· adatainak alapján fo;sze,illított,
IIAI\Al\1-ot) kih-l:t.Ítiink, mdyb61 n i.zúmított technikai kodficienscknek egyre johhan
1ttt•g kell közelítPHi a tcrnuérlcgh61 Hzámított tedmikni koeffic-ieni:;eht, e 1ni'.l'lq1:111:J
a kii-.t•hh Plt1'.n::,wket is \"izsgi'tlni Hziik:,;l'gcs.
·
A „HAKAM" hal>znositásu. az elemzésben

A 11AKAM kiiliinféle vállozatai elk,:szítl:sl'nek is111crlett;1l'nd cls.'ísorlia11 1·i-..1k
tilrel«·dtern, hogy a tervkcretek felo:-;ztását váwljarn ugyanakkor az ("g_\'t•s
1nérlt~gváltozatokhól ,-;zá11iított tccl1nikai kodfieicnsck jelenWKégéf, t.'·ri11t.:-;c111. A
HAKAM jdenWségc ezen mirnkiílatokkal nem fojcződil, be, ugyanis a 11 AK A.M, 111i11t.
kcrt·tt'lww.l,iti-.i mödsz1·r mellett töhh fo11tos informáci<Jrn, elcmzé;:;i feladatrn hnswi'ilhat6 li~l. 1,:zen feladatok közül az ekízi'í fojezethcn mfLr érintettem a. t1·1·vkljt·siilt'.~c
soní11 vi'gzelt 11m11kft.latókat. A fd,·ázolt munka azonban jtJY<.d jelentt'hidJh, 1ni11thog,\·
czi 111~Ju_'wy 11101Hlatt11.I elintézettnek vehessük. A HA KAl\.l jelt~nt/íségt:t a t<'rvl «·ljföii!1'.:-.
,uTn

során r-;w1·int('1t1 úgy ldiet h1~11111tatni, lm n. küz,~ptávú f.erYidiíszak 1111ísodik foll!nt•k
,egyik fr1'.t m~·gadom p1'.ldúnak. (Vagyis az ütévcs terv 111.•gyedik é\'l't.) 1,;l1hc•11 11z
1,~v!JPn lmln1owit (t.ehút az eb/) h(mlrn év ténylrige1-- adatai 6s a ncgy<.•dik 1'.\' fl'ryczdt
adata) adatokhúl iiHH:t.eállít.of.t HAK A l\f h!clinikai koeffir·iewwi ü,-,.-;r.t·ha.'-m111itv.t a j<lvúhagyot!, ten' alapján ki~szít.cit HAKAJ\l technikai koeffidc•11sl'iVt'l 1t1ú1· olya11 t·lb:r,~St'lwt is mutat.liat.Jink, amelyeklitíl k,">vdkcztetni lehet a küzépt,Í.\'Ú tt~nid;í;:;zak \'(:µ;s/)
t.djeHÍi1!seire, a tervlemnndásokra. l~mwk jelclltlisl'gét ncltl kdl külö11ösk,~pj1 hang,;{alynz11i, mivi·I az egye'.~ IPriilekk lerum·a<lA.sai az cllíre ien'<!:t.ett cgycrn1úl.d úllap11toi
lwríthatjílk Ji„J 1~s 1tz t·lklivd.keúí középtávú tervid6szak fojli.ítl,';si k·llt't{)s,:~(1·it en'itdjeHCll .súíkíthdik. 1\ iilü11 jcle11tt'í.s1iget ad e7.PJJ mérlegJl(·k l's ele111z1':.srH•k nz, lwg:v t'blieu
az idiíszakha11 111{u· dkezdéíilnek a kerd.felmizt() 111u11kúlatok .a kiivetkcú) ki.;z1'ptún'i
tt"rvidt'í.•w.nkrn. A ltH:rlcg ek,111zl':,,;1·k e rnunkálatai sorún kimutatott eg~·ensúlyt z:ivnr/1
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l1•n:ll'1tiaradúHokat ebb(•n ar. id{i.-:r.nkha.n Jn(:g nHÍH telje1-,íüi:-iekkel esetleg pótolni lehet,
,,zfrt n küvctkcz<'5 tervidőszak kerctfelosztási munkálatainál már kialakulóban levő
t'Hr.kiiziikli{íl 1:s n.nyagokból - az ipari lehetőségektől függően - t~rv előrehozásokat
h•hd. e.'-zközölni. Ez a munkálat ugyan az adütt középtávú id6szak egyen.súlyát megliouf,]rn.tjn, azonban ez a IátB-zólag megbontott egyensúly a következő ;középtávú
t.L,rvid{íf'.zrtk kereteinek hclye.<1 irányításával kijavítható, kiegyenlíthető. Igy a terví'llcnéírz(:s llH·llctt. n következő középtávú ten· mcgalapozá!:!.'lt is szolgálja ez az elemZL\sj m11nlrn .
.A 1111..'.rlcg jelentőségét fokozza az a tény is, hogy alkalmunk nyílik olyan Ös8zetett
d,·rnz() tis eilen(Í!'zŐ mutató:-izámok rncghatározá:;:;.í.ra, amelyek egyéb módszerekkel
ho,-szas, nehéz munkával és nagy hibalehetőséggel alakíthatók ki. Itt elsősorban a
rnh-leg „E" részében kimutatott, kimutatható mutató-, mérőszámokra gondolok.
Vizsg:íljuk meg milyen mutatókat, mérőszámokat lehet n mérkgből kiszám-ítani?
Elslísorhan az egy főre eHii kiadások é!'. azon lwlül iR az egy .főre eső fenntartáHi
kiad/u-:ok mntatúj1í.t.. Ez utóbbinnk jelentlíS1:ge a tervelemzés, ellenfüzés, illetve a
távlati t.Pr\'készítés szempontjából igen fontos. E mutatók kiszámítása a rnérlLig
,,ü~sze~l'll" sorának és a megfelelő léLHzárna<latok össz('vetése alapján történik. Ter111(\c•zl'tc·~cn a rnelléklethcn fŰglalt mérleg séma ahipján számított egy főre eső fenntart:í.si kültség1uutató nagyon összevont, ezért a mérleg szélességben való hővítt;sével
a fogyverncrni és szolgálati ágak egy före eRŐ rnntntói számíthatók ki. Ugyanakkor
n ldszámok állomány-csoportonkénti hontásá\'Hl és az egyes állornány-csoJJortok
költ~1:gt·inek 1ncglmtúrozású.vnl már olyan egy före cső költség, illetve fenntart{u:ii
kiadús J11utatúhoz jntuuk, an1dy a hadsercgvezeMs részére egyes jelentős anyagiJH:11zii;.\-yi lrn.tú.ssnl járó döntések· mcghozataJúnál elengedhetetlenül szülrnl'gesck.
1,; jPll'ntc'is1'.gc'.11 túl HZ egy f!?re e:-ir'í fonntartási kiilti'l(igmutatók megbízható módon való
kinlakít1't:..:a JJl(•gteremtheti az alapját az ún. nornw,,tív gazdálkodási formá1mk, mely
nz anyagi-p(;1J1.üg:vi keretek fdaclatokhoz lchet/.í legjobban igazodó elosztási formájához n·zd.
A JH•t·111nliv k(jltHéggazdálkodást te,;zi szintén leheUí.\'l' a lltt;rJeghc'.íl i,;zámítható
inuLttú.,mí.mok niásik nagy csoportja is: ar. ,,Pgysögn:vi technikai ii.-.Pmeltetési nrntatúl,". Az „l'g_yHiignyi technikai ÜZ('tncltet1'.si m11tat,ók" alatt az l gl'.pjárrnű, harckocsi
L1n-r(', HZ 1 11t1111kn!.{(~p üzenH)ráru, l m:i épületre 1,1tb.-re eRéí iiz~rneltet,isi, fenntartási,
karl,anL1rU1si kiiJt.,/gct t:1•üm1. EzPn iuntatt.',k ÍH a Jtuirleg adatainak megfelelő csopŰr
to:,ít:'1súrnl alaldtl1ntók ki, ne,·czde!'len a 111(íküdtctt!Hi, dologi kii-vlúsok további réHzl,-1.('Z/·-._,:\.(•l a nintatók l>l'h,;6 bontá,.;ának rncgfelclőcn. A részletczéskor elsősorlian
0Jy,111 fo!.,li kiilbt\gekbiil nlkotmí.nk esoportokat, 1niut Ul. ii.zcu.uwyag, az ipari fclújítá:-;,
n javít.(), fug_,,,J én knrhantartó anyag :;:;th. Az így kialakított mutatók terv li:·> tény
adalairwk t·gylwvdé:-:l'l11'.íl 11 tcrv('Jlcw)rzé:-; egyik leghatásosahb e:-;zközét kapnánk.
A fr1·,· (•!it'n/írz,~:-:en túl111enéícn a normath- költ:-iéggazdúlko<lúsuak olyan területeken
vakl 1m·grnl(ísíthai<í:-:[tgllt t"rrn5uk el, ahol a feladatok elvégzése nem kapcRo]n,io:,
kii1;,·t·(lnuiil n k·tnzAn1m,d, s így :1z ún. technikai tlzolgálati ágak frnntnrtási költségét
is ft·lac);t(111ut,tV1k arúny(dmn tinaiiszírozhatjuk. A nor11iatív kiilha~ggazdAlkodáslmn
l,t·li',ltii1 t ~zi•rcpt: mt·!l1\tt HY. ,,egyséµ;nyi frellllikai iizcnicltclési rnntatók"-nak az
1·g_,·,,.-; 1'1·b!at1•k k(ilt:-;,:~kihatií.sának 1t1lighatft1·ozúsában van nagy jelentds,:gc. Ezt
J. idi)11ii.~k1"pp olyan t eriild.dst·tl jt•k•11U):-;, ahul a fo!;1datok jó Plvégzc'·:-i,:1wk egyik l'l<'ít1wz, l í11\j,1 !,d11·l a szal1wloi1 Íttc...;011orto-;Ítliatö kl'rt't.Ü:·kizeg, 11~,;,yani~ <l'/. iizct11cltdé1;i 11111tul1·,1u,z karl(',-;ol/i,hí p1:11zl'ilútú::;, vagy tl·r\'ezé:,; t·:·mk a fr'1ulatot, llJint cgt\:-izt'i. teszi.célk1'·nl, 1'·s a1.utdwliil nPlll t'nH·li ki t·gyt'-.., kii1t,-,;g;t1'·11yez{ik. \"ttf!Y anyng és alkatr<:szfdcs1'g,,I: ,.), ií rt l ,1•....;z1·rzt::--t:I. 'l't·rnH'·:-zi1vHt'll a 11H'.1kg alapj;'ui ].; iab kítot t mutatúk n 11on111üív
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tervc1.éshez csak segédeszközöket szolgáltatnak és nem helyettesíthetik a normákat,
hanem csak azok kialakítását segítik elő, illetve ellenőrzésüket, elemzésüket a későh·
biek sorú.n biztm;ítják.
Az elkészltés föltételei

A HAKAM elkészítésének és jelentőségének vizsgálata után tisztázni kell az
feltételeit is. Az clkészíthetőség feltételeinek kimunkálásánál elsősor·
ban abból kell kiindulni, hogy milyenek a jelenlegi elemzési h,ihetőségek, ugyanakkor
a HA KAI\l jelent6ségét megértve milyen mértékben kívánjuk az elemzési munka
hatékonyságának fokozása érdekében felhasználni.
elkészíthctőség

Vélernényem szerint a következő főbb fokozatokat lehet elképzelni a HAKAM
haszuosítás:í.ban és elkészítésében:
1. A jelenlegi, vagy adott jelentés rendszerre támaszkodva (esetleges kisebb - az
adatszolgiilt,u.tó i:;zerveket különösképp nem terhelő - változtatásokkal) a központi
tervezfüizerv a középtávú tcrvvariánsok érdekében. a tervkeretek reális szétosztásá~
nak érdekében összeállítja a HAKAM egyes változatait. A HAKAM mélységben és
szélesRégben eléggé összevont lesz, mivel a feldolgozási munkát korlátozzn. a gépi
feldolgozás alacsony igénybevétele. Az egyes költségcsoportok erősen összevontak és
csak a mérleg „lényeges része" kerül részletesen kidolgozásra. Ez érthető is mivel a
kiemelt haditechnikai eszközök és anyagok szétos:r.tása. huderőnemenként és fegyvernemenként a központi tervező szervet elsősorban érdeklő terv1,1mtató. Ezen módszer
fcldolgozáS1t kisgépeken (elektromos összeadó, szorzógépen) történhet.
E módszert vélellJénycm szerint a Ill. ötéves terv kiértékelésénél már alkalmazni
lehet, egyben 1i IV. ötéves terv jelenlegi állását is fel lehet dolgozni összelrnsonlítás,
sziikehb köríí clenizések végzése ·végett.
2. A következő lépésként a heszá.moltatási, terv jelentési rendszer olyan kiépítését
kell megvalósítani, amely a, ·HAKAM mélységben és szélességben történő bővítésének
nlapját kt~[WÚ. EzL legnlkalmasnhb egy kö:1.éptávú tervidőHzak utolsó két évében
kfoérleti j(:lleggcl heve:1.chii, egyben 1i középtávü tervi<lőszak már elmúlt éveit is fel~
dolgozni. ]gy n1PgfeleW alapot sikerülhet kt'\pezni az elkövetkezendő középtávú terv·
ie!ős;.:nk tervezéséliél a HAKAM a.lkalniazásához. E lépésre a IV. ötéves tervidőszuká·
ban szisztematikusan lehet felkészülni.
·
a. Az utolsó nagy lépés a gtipi a<lutfoldolgozús .nwgszel'\'ezésc l1gy, hogy már a
beszá111oltat6,si rendszer. szolgciltatt11 információk és a hadsereg vezetés szükségletei,
valamint a HA K.t\ M kívánt mólységönek és Hzélcsségének meghatározása megtörtént.
J.; szük,éges adat.ok birtokában a s:1.akernberek a gépi adatfeldolgozást előkészítik,
megszervezik és beindítják. R lt~p1ts jelenWségét abban látom, hogy a HAKAM elké·
i,;zítéso, folyauiatos feladattá vúlik, mélysége az egyP,S gazdálkodási szintekről áram]ó
nugy rncnnyic;égíí információ hirtokában olyan, hogy a hadsereg felső vezet.éi,;énck
rilinden id6hcn átfogó képet tu<l. szolgáltittni a gazdálkodásról, egyhen réi,;zterületck
elem:r.éHét is Ielwtővé teszi. E lépéR bevezetését a gépi adatfo]dolgozái,; cl6rehaladásától
függően az V. ötéves tervidőszakáhnn tartom bevezethetőnek.

*
A HAKAM, mint a gazdasági clem:r.t'sck egyik módszere alapvetően azon a ::;zük·
,-J(.gleten aliqHil, hogy a tervek megalapozottságát növeljük, a keretek reális r1zétosz-
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1i't.'-'1hal a hadr.;creg egyenletes fejlesztését és arányo1:1 fejlődését elŐH(,'gítsük, ugyanw
akkor a hadscn!gvczetéR információs igényét tömö1:', a hadsereg é,letét gazdaságilag
ji,Jlemzi) nrntatókknl elégítsük ki. A felvetett gondolatok alap,,etően saját véleméw
nycnict t.iikrü:r.ik, azok megvalósítása sem a vázolt formában, sem más formában
uinr:-c tcn-·czv(•, ezt;rt kérem a gazdasági területeken dolgozó szakembereket, hogy a
gondolntot 1így tekintsék, mint egy kialakulatlan, de <'gyénileg elképzelhető válto~
zah'tt,, nHJ<lszcrt~t a hadsereg gazdaAági Plemz~ének.
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A gazdasági elemzések szerepe és jelentősége
a csapatgazdálkodásban•
Dr. H i 111 b e r Péter

őrnagy

A rendelkezésre álló gazdálkodási keretek hatékony felhasználása, az adott kere~
a lehető legnagyobb eredmény elérése, más szóval a gazdaságosság fogalma
- a közgazdasági gondolkodás széles tömegek között való elterjedésével - a népgazdaság szinte minden területén első számú gazdálkodási szemponttá lépett elő. A
népgazdaság számos területén (ipar, építőipar, kcrefkedelem, közlekedés :;::b.) ezen
célkitűzés egyértelmű és világos: Más a helyzet a hadsereg vonatkozásában, ahol a
centralizált gazdálkodási forma már a hadseregek megszületésének pillanatától kialakult és ·az emberekbe rögződött. A hadsereg gazdálkodását sokan ezen szemléletl:íől
kiindulva csak erősen centrális formában tudják elképzelni. Nem vitatkozom azokkal,
akik ezen elvet vallják és hangoztatják, de a Magyar Néphadsereg gazdálkodási rendszerében az utóbbi években végbement sikeres változások nem támasztják alá őket
mindenben. Kétségtelen tény, hogy vannak olyan eszközök és anyagok, amelyekkel az
ellátás csak központilag lehetséges, de vannak olyan eszközök és anyagok, melyek
beszerzése helyileg is megoldható. Tény az is, hogy a központilag történő ellátás
minden alakulatnak nagy biztonságot nyújt, de egyben „kényelmessé" is teszi a szervet ezen anyagok felhasználásában. S itt elértem mondanivalóm egyik lényeges pontjához: a „kényelmes" gazdálkodási forma egyenesen vezethet - főleg a kis értékű, de
tömeges felhasználású alkatrésZek, javító, fogyó és karbantartó anyagok vonatkpzásában - a gazdálkodás lazaságához, a pazarláshoz, holott az új gazdasági mecbanizmusm,k egyik fő célkit/ízése éppen a minden területre kiterjedő gazdas.ágos és hatékony
tevékenység. Nem ak..'lrom a· gazdaságosság szerepét különösképp elemezni a hadsereg vonatkozásában, mivel ezt már több cikk kifejtette - ezek ·között én is a Honvédelem 1969. év I. és 4., valamint az 1970. év 6. számában - inkább az ott fejtegetett gondolatokat szeretném folytatni, különösképpen a csapatgazdálkodás vonatkozásában.
tekbő1

A gazdasági elemzések szerepé és jelentősége a katonai vezetés döntésében,
a döntések elökészítésében
Mielőtt a gazdasági elemzések csapatgazdálkodásban betöltött szerepéről bőveb
ben beszélnénk, szükségesnek tartom tisztázni e tevékenység szerepét a katonai vezetés döntésében, vagyis e tevékenység „hasznát" a döntések meghozatalánál I A hadsereg tevékenységében elsJ számú és legfontosabb a katonai és politikai feladatok
végrehajtása, ezzel csak azt akarom ismételten aláhúzn~ hogy a gazadasági szempontot semmilyen szinten sem szeretném a katonai szempontok elé helyezni, hanem
'!'
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Megjelent a Honvédelem 1971. évi 3. számában.

az ;i.}:Í, renddvc a. gnz<lasági kl'nh\sek goH<lo.'- elemzi:..;r~Yel a hadsereg egész tevékenys1.:gd, ).;dl a lelietű h•gmagasabb ~zintrn emelt ii. Ezt nzért. kell különösképpen hangsúl_vnZJ1i, mert n k1'.h'etkezőkhc11 egyi!rf.c•lmííen csak a lHu.lscre,!,{ gaz<lailági problémáinak
Pj.!T-1'!.!V kis n\.;zteriileten türténő mcgold1.'t:--ával szcretrn:k foglalkozni és ez esetleg
azf, H 't'tt,,zalot keltlwti, hogy a g,1z<las1lg;i szempontokat sokkal jelentr3se11nwk,f011t(!salilmak tnrtom. Lúrmely más szempo11tnúl. Konkrdabhrm a következőklwn
a 1•rJJ!1k;111Ú)( szigorl:an c.-~ak gazdasági ol<lalCmak megközelítésére szorítkozom .
. \ katonai w:zetés döntéieinek meghoz„1talámil éppen gazdasúgi kereteink meghnltu·o;,;o(.tsúg/lhól kifolyólag nem nt:faiilözheti az anyagi-JH:nzügyi kih:.üások vizsgáint:i.t. A gazda,-uíµ:i lehctő::;t\:ek, rnintrgy keretet adnak azoknak a feladatoknak
anwl,\•ek 11z adott idősznkni n. had:-;ereg elé fa\.masztottnk. Természetesen a hadsereg
neuizdi jiivedelemből \'al,j n.:szescdése l'gy sor jelentős h:nyező hatáRára. - rnelyel_i:
k:iz()lt n llH'ghn UÍ.t'ozott felad,: tok is egy l1inyege:-i tén_vezők(int szerepelnek - alakul
ki, dc ez egyben arra is készteti a hadsereg vezetést, hogy kiahkult keretekkel a
kghatúkony,tbban gri..zdálko<ljon. Ezekből a gondolatokból kiiudulva egyértelműen
1m·~bUrozliató, hü6",V a döntések ekíkédzíté:-;ében nagy .szerepet kell udui a gazdasági
ebnzés(;knek, mert b{mnennyire tükélete,.: is egy feladat elvégzésére vonatkozó
„1k1"p1:Pl('..-;, l:::1 ahhoz n mc~feleléí tec!mikni e.-,zkijz mcnuyis(~gben és minőségben nem
.'dl r1•1ulclkr•z1::-:re - tchld, gazda~ági!ag nines biztosíiv:i.. --, a1drnt· az a feladat, vagy
lH'lll, rngy e:-:ak más feladatok l'O\'Úsárn, e."etleg: 1111ís után lrnjt,ható végre. A gn.zdasági
elt·t11z1:sek ü:<lokoltsága ebben, a dDntéseWké,,zít(:sben rejlik mert :t gazdasági elemzt'.s(•k ,,.;(·gíts<!gévcl a, föladat u<lott m;.yagi-pénziigyi kl.'reteken helüli megoldását meglrn1ií.1·ozlmt.juk, 1:gyanakkor U:ibb aitenrnt,ini kidulgu:,;(lsÚvul és gazdasági kihatásuk
11wgAlhpítúsúval llH"_ghatározlrntjuk a feladat, mcgol<lú,;ának lcghat(H,:onynbb módozatát. '1.'crnH~szett•st·n ez a katonái-gnzdnsftgi szakemhcrl.'k szorO!'l, egyiittrníiködő
rnu11k/tjút kij\,eteli rneg a fohdat. kido1gozús:i hnn n::c;ztveviíkkcl.

,: hadsr-rcuu1.1,~rl1ílkodás

('!J!Jl.'S

s::;i11fjeinek ya;;r/tmíyi demzülvel

s::cmlitn tcímu.istu(t /Jb!J kiji:etdm1:nyek
, ..\ g;1~\l:1s/v:;i 1.'lern_zés~k !tdyén~ik,, Rz;•rt·pt~n,ek i:s Lt:11;ntfíst:~1:nek egyé1~elmű meghnt;1n,zn;-;a11oz, vab~umt mooko]h;,agn,na;;: Pf!:_1,'t'.rtdmuve t(·telehez nem elcg az, hogy
1wµ-y /tltntínoss;í.gLnn heszt':liink r.::-..~k a gazdn:-<Ú:.!;i dcnmisckrt'íl, haJJClll a gazdálkodás

1.·gy1·s szintjein leg,tlAlJb llngy Yonalaklwn nwg kt'll lrntúrozni az l'lemzé:,;i területeket,
rn1a11ii11t.. ,izt, hogy ezen elemzl:sr;J~ az egyl'S febdatok u1egol<lását miként és rnennyihe11 s(·gílik ulií. E felndnt clvégz('s<ilw:,; n gnz<lúlkodás egy1~8 szintjeit nagy csoportokba
k,·11 surolui, nwly esoportosítá:-i - nilL·nu'.nyem szeri11t - a küvetkez6 lenne:
11) :·.,-z~rk_nl'i,;-.;zint,,
,
. .
ú) ft:isoszwtu gnz<lal!w<lo :czcrvek sz11itJe,
ej t'S<tpatok szintje.

:

•

E c:-;op1,do."Jítús llt'lll a g:tzdns/tgi t·li·rn1.i',;ek j<.."lentií:,;i_:ge szcrnpontjából, hanem
az eletnezell(\{í tei·i.ilet elmnz1::,,i sze111JJOntjainak eltl:1'Ü Yoltából -vezettem le.
\'izsg.'tljuk lll!'g ·dz!atosan az első kf.!t. _.;zint tevékenységét a gazdasági elen1zéslw11, :1z azo]d,al .-;zt·rnl;en ÍiltHasztot.t főbb küvet ...Jméu_vekkcl, umjd külön rátéJ"11ék a.
e.~ap,lfok ..;ziutjtrc, de ott n.i:=:;zki.esehht::n vizs.~AlnCu:1 mc·g e ki'.nlé~t.

11) \'1•z1'.t"J1.,1ri szint
.\ Vt·zfrknr J(jntijsekíkt'..-;zÍt(!sben c!fuglalt bt·ly1;ből i'i,:; :-<Zel'eJ){iL61 kó\·etkezik,
ltu~·-Y a g;1ztbsi'tgi (;l,:nmi:>l"k 1•lv1:gz1:.-;1:t ,.;zinti• t!!yd!•·n 11rnnkájúb()J >1em nélkülözheti,
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süt különös jelentőséget kap R gazd:lsági elemzés minden dönté8e]őké:=.zítPsébcn.
Kezdve R távlati (perspektivikm;) fdadatok általános elveinek llH'ghatározáRától
· ('gf:~zen nz é\,es részletes feladatok meghatározásáig. Közelebbről megvilágítva e
kérdést. A vezérlrnr R távlati hadseregfejlesztési elvek kidolgozásakor és annak frlsőbb
döntésre vnló előkészítésekor nem lrngyhatja figyelmen kívül azt, hogy a vonatkozó
időszakh:m :t hadsereg részére a nemzeti jövedelemből várhatóan milyen nagyságú
öt1,;zcgeket bocsátanak rendelkezésre, ugyanakkor a ja\·asolt hadseregfejlesztési
célok megvalósításához szükséges eszközük, anyagok és lét"lzámok milyen összegekbe
keriilnek. Ha ezen összegek nem fedik egymást - és az első, változatok rendszerint
nem is fedik egymást - akkor természetesen döntésre sem lehet előterjeszteni ezen
változatot. Ez annál is világosabb ha meggondoljuk, hogy egy tervezet, amely az
f'lsö elgondolásban 300 millió .Ft-ba kerül és erre a feladatra csak 250 millió Ft-ot
lehet biztosítani, akkor több oldalról kell e változatot megvizsgálni és indokolni.
A töhh változat közül vagv van olyan amely 250 millió Ft-ból megoldja a feladatot,
vagy n. feladat jclentőségev miatt más feladatokat"kell ismételten fe]ülvizRgálni éR a
kívánt mértókben csökkenteni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy feladat megoldása
miatt egy sor más feladatot is felül kell vizsgálni; elemezni, értékelni. A vezérkari
szintnek feladatii az anyagi-pénzügyi keretek szétosztása fegyvernemi és szakszolgá.la,ti ágak között, amelynél a minden oldalú komplex elemzések, értékeMsek elmaradhatatlanok. J<: tevékenység során egy sor olyan problémát kell megoldani az illetékes
~zervelmck, amely problémák vázolása egy másik dolgozat témája, s így azokkal
foglalkozni nem is kívánok. A vezérkari szint gazdasági elemzésével szemben a
1:örntkező főbb követelményeket támaszthatjuk:
- több oldalról nrntac;sa be a döntésre előkészített anyag gazdasági megvalósíthatóságát, rámutatva az egyes változatok különféle területekre történő kihatásaira;
- segítse a vezetők döntését a hadsereg fejl6désének egyenletes, összehangolt
szintjének biztosít1h1ához;
----: 1::>egítsc elő a nemzeti jövedelemből a hadsereg részére biztosított keretek
hatékony felhasználását stb.

b) A

fobiíszintű

gazdálkodó szervek szintje

A fehiiíszintG gaz:<lálko<ló szervek szintjének g;:1zdasági elemzéseihez világosan
kell látJ1unk, hogy ezen szervek egy-egy szakterület, egy-egy szakanyagesoport
Yowi.tkozásáhan hiztos~tják a Magyar Néphadsereg szükségleteit. A felsőszintű
gazdálkodó szervek heszerzéHeim:l, ellátási funkciójuknál meghatározólag játszik
1,zen•pct az, hogy az ellátási körükbe tartozó anyagokat alapvetően két főcsoportra
o-.:ztl11\.tjuk: központi ellátású és csupntgaz<lálkodás körébe tartozó. Ezen csoportof-'itás már felvetheti azt a kérdést, hogy a felsöszintíí gazdálkodó ·Szervelmek csak a
kózponti beszerzésű eszközök és anyagok vonatkozásában kell gazdasági elemzéseket
vtigezni? A vúlasz igen egyszerű: nem. 1Iiért? Els6sorban azért, mert a gazdasági
elernzé:..ck nem végezhetők el úgy, hogy azoknak más területekre, más beszerzési fajtákra gyakorolt hat.ásnit ne -vegyük tigyelembe. Természetesen egy bizonyos fajta.
nuyng be:--zcrzt~sének speciális -vonatkozású gazdasági elemzésénél ·időlegesen eltekint.hetlink a wús tcriilPtekre gyakorolt lmtásoktól, <le a teljes körű gazdasági elemzés
el kú-w.ítésén/·l ezen szen1po11tot sem nélkiilözhet,jük. A felsöszintú gazdálkodó szervek!!ek dii11tr:seik cl6t.t gon<lo.c.,rn elemezniük kell a más szervekre gyakorolt kihatásokat is.
~\ k(ilii11f,:Jt~ gazdasági f'l('n1zések elvl'gzé::H~nél nem lehet mellékes egyetlen felsőszintű
g.izchi!J.::odó szerv ré.c.z,;re nz a tény St'lll. hogy a központi beszerzéslí é:,i a csupatbe-
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szerz6!'l kiirébc tnrtozó anyagok optimáli."> arúnya kialakuljon. Ezen arány kialakulí1sához, pedig az egyetlen út a gondos, szak•zcrű é,; min~len mellékkörii,lml:nyre kiterjedő
elem:,,;és. Az elemzésnek az összes fell'lő~zintű gazdálkodó szernknél hasonló eln·k
alapján kf'll felépülnie, mert a hadsereg:szintű hasznossága e munkának csak akkor
kezd{ídhet, ha az egyes ellátáRi körök megközelítőleg ha,:onlóak, Yagyis nem ,·álhat
ercdménycs,-:;éa munka, ha A.Z egyik felsőszintű gazdálkodó 5-ZClT a legnprólib cikkeket
is központilag bocsátja a csapat rendelkezésére, 11g~·anakkor a másik frbőszintíi gazdálkodó SZ{'rV a komoly, jelentős eszközök beszerzését is a csapatra biz'.la.
Lényegt;ben a felsőszintü gazdálkodó sze1Tek gazdasági elemzt::,;ének köYetel·
ményeként a következőket sorolhatjuk fel:
- a rendelkezésre bocsátott anyagi-pénzügyi keretek a had:::,ereg fela<latainal.<
leghatékonyabb végrehajtását hiztosítsák;
- a keretek hatékonyabb felhasználása frdekéhen a központi ellátású és csapatbeszerzés körébe tartozó anyagok optiinális arányának kialakítását se12:ítse elő;
- tL beszerzé,i körök elemzésénél a katonai-gazdasági szempontból a legn1egfelelőbb beszerzési, ellátási, -raktározási mennyiségek kialakítását biztosítsa;
- a felsőszintű gazdálkodó szen"ek hatáskörébe tartozó ellátási normák, norma·
tívák kialakítását, folyamatos karb~ntartá~át tegye lehető,Té;
- adjon megfelelő segítséget a felsőszintíí gazdálkodó szen·ek döntéseinek,
űselekvéseinek más szervekre gyakorolt hatások gyors meghatározá:,ához, elbh·álásához.

A gazdasági elemzések szerepe

és a vele szem.ben támasztott követelmények a csapatga-:dálkodásban

'

A gazdasllgi elemzések csapatgazdálkodással kapcsolatba hozása sok emberben
felveti első gondolatként azt, hog:•: beszélhetiink-e a csapatgazdálkodás keretein
bélUl gaz(~asi'Lgi ·elemzésről, Yagy egyáltalán lehet-e valami haszna a gazdasági elemzésclmek a csapat~gazdálkodás elősegítésében? A kérdés felvetése elsősorban abból
a szemléletből indul ki, hogy a csapatok részére különféle ellátási normák, normativák meglmtározzák azokat a kereteket, amelyeket az egyes feladatok elvégzéséhez
fcll111.sználhatn,1k; ezen normák, normatívák gondo8an elemzett adatokra épülnek, R
így további elemzésekre nincs szükség. Itt van az első ala1nret{í hiba. A ·felsőbb
szervek által meghatározott normák, normath,ák szinte „országos jellegűek", ugyantikkor az egyes alakulatok helyi körülményei különbözőek, s így a normák, normatívák automatikus felhasználása egyes helyeken, egyes területeken problémákat okozhatnak. Továbbfokozza a helyze't éleződését az a 1t.ény, hogy u csapatok a csapat·
gaz1l(dko<lás körébe tartozó anyagok beszerzésére a normáknak megfelelően pénzel.látásbnn rt\...:;zesülnck, ez önmagában is gazdálkodásra ösztönzi a szerveket, ebből
viszont egyenesen következik az, hogy gazdálkodni csak úgy lehet, ha az ember
c.'lelckvése 11latt állandóan„mérlegel'', összeluisonlít, {:lemez. Ezen rövid gondolatok
is óhatntlanul elvezetik az embert a gazdasági elemzéshez.
Az új gazdasági meclmnizmu,i hatás,\ra a hadseregben is egy egészséges folyamat
ind1Llt me~ n g:tzdálkodás _területén, llll·ly a luulserPggaz<lálkodás minden egyeS
Hzintjén t;reztette hatását. A csapatgazdálkodás vonatkozúsában szinte forradalmi
jellegű vAltozásokat eredményeztek a rrwgjelent rendeletek, a kiadott parancsok,
utasítások. A c-sa pafyrr:dálkorlcis k/Jrl' bóviilt, szabadabb, ö11állóbb !dt. A azabadabb,
ömíll(JbfJ wr.-:dáLkodá8 a hatéko11y11bb J..:,·retfelhas:::nálásm i.is::töuö::. }~zt szintén a gazdasági
elc~111zések í·lvl!gzésévd segíthetjiik elú. A szaba<.lnbh, ti11áll6bb gazdálkodá::i a felelős-
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i,, fokozt.a, "íp:y a csapatgazJ1i.lkod(1s t.>f!ye:,, sz.intjein ténykedőkd, ten'.ke11yf-égiik
gttzdasági kihattísainak vi1.f-gií.lat.-lra, elemzésére k('nyszeríti.
Hüvi<len lgyckcztcm vázolni, <le úgy ét7.f'lll e pár e;ondolattal is Hilu:rült a gazdasági l'lernzések s1,üksége:a:.ségét igazolni a csnpatgazdt'dkodásban. _l\lielőtt azonban a
gazdafüígi elemzésekkel i.zemhe-n tánrn.:.;ztható köntdményeket a csupatgazdálko<lásbau meghatároznánk, ,·izsgáljuk meg közelebhri.íl azt, hogy mit is értsünk e területen
gazdasági elemzé8 alatt?
·
Kétségtelen, hogy egyes ~zervcknek a gazdálkodásukra. vonatkozóan elkt~szítelldő
minden egyes vizt.igálatho:,, - íg~· agazdasági elemzésekhez jg -;- a uwgfeleltí id/.íszakok
nagy tömegű adatait kell felha;:;ználniuk. Ezeknek az adatoknak összehaso111ítás1i a leg~
fris8cbb felhasználású adatokkal nagyon hasznos kiivetkcztetések ]cvomísát engedi
meg-, dc ez még nem elernzt's, csak egy lt~pcső az elemzc~sekhez. Az elmúlt iddszflkok
adatai csR,k akkor szolgálnak igazAn mcgfrlelő elernzési alapul, hn. azon adatok is
megfelelően ele1m.t~src kerültek. Tehát a cRapatga1.<lálkodás területén is el kell vl'gezni
az ún. búzisvizsgiilatokat. Miből áll ez a tevékenység? Az elmúlt idi.iszakok - tehát
a. bázis - adatainak megtisztításn az E,Jőfordult általánostól eltérő eredmények hatásaitól pl. ('~Y olyfln év adatait, aruely évben árvíz ,·olt nem lehet 1L rn{fazaki nnmkagépek javítási költségei alapadatainak tekinteni. Mindebből csak nzt a t~nyt akarom
kiemelni, hogy a gazdasági elemzést a cS11patoknál sem az egyes úek hasonló
a<latainak mechanikus ()sszehasmilítása jelenti, srít ez az öss;,;elw.sonlítáH egyáltalán
nem jelent gazdasigi elemztlst.. A bázis adatokat csak úgy fogadhatjuk el a jövőre
vonatkozó elemzét.ieir:..k aln.pji'iul, ha azokat a téuynöket vizRgáljuk rncg, ti'u·j,1k fel,
anwlyek hatására a bázis adatok kialnkultak.
Az egyes időszakok adatainak kialakulására azonhan nemcsak flZ áltu!Anm,tól
eltt;r(), küliinlege:,; feladatok vannak hatással, hanem az ált.alános, rnimlennapi,
alapvető fclad,itok nagysága, minőségi követelményei i,;, o·z pedig cgyhe11 azt is
jelenti, hogy még akkor sem szabad a;,; Pg-yes id6szakok adatait mechanikusan iisRzehasonlítammk, ha az ilsszel1asonlítás időszakaiban nem történt sem111i ,,külöuös
esemény" som. Ezen megállapításból egyenesen következik a.z a küveteh1H:11y i,;,
hogy ii Ct.iapat.gazdálkodás területén is feltétlenül szükséges a feladategyst'gck költt:iégeinek rn('gállapítása és alkotórészeki'e való bontása, melyek egyedenkénti elemzése
elvezethet· a gazdasági elemzések egy magasabb szintű clvégzésél_iez. Miből is állhat
ez HZ elernzés? Egy faladat rnegoldá.sa x Ft-ba kerül, ezen belül a gépjármíívek igénybevétele y :Ft költséget jelent, de ezen a költségen be1iil az egyes költségtényezőket is
meghat.írozlmtjuk (üzemanyag, alkatrész fo1llaszná.lá.s, javítáRi költségek sUi.), de
toníbb kell az elemzés-érdekében ezen költségeket bontanunk és az egyes költnégtényczőket l km-re meghatározni. Az így kiala.knlt 1 km-re cső mutató két irányú
eJenlZ(!sre Ü; ad lehetőséget, egyrészt HZ országosan. elfogadott, vagy a:,, alakulat
területére megálla.pított 1 km-re esi.i mutatókkal válik ös8zehasonlíthn.tóv{~; ugyanakkor az alakulat egy előző időszakra vonatkozó haRonló adatával is összehasOJilíthatóvá válik. Az összehasonlítás -során az egyes költségtényezők egységre eső Ftjainak eltéré:-i!:t, illetve az eltérés olmit vizsgáljuk. Tegyük fel az üzemanyag felhasználás mutatója között az alakulat területére vonatkozó adatoktól +l0%-os
az nlaknlnt dőzli időszakra \"OIHL tkm.ó egységnyi lllUtatójától 112o/o-oA az eltérés.
Ü.;ak az ,~gy:--izerű összellllsonlítii.s is vahrnii rendellenességet tételez fel, de a tény nem
bizto~. ho):!:y a feladat gnzcla~á!-\"i szempontból rossz végrehajtását jeknti. Okti
lehet. L·zt•n emelkedésnek az, hogy az Ö.'>8zehasonlítás afopját képező mutató zömében
HÍk t.Priilt'tre érv,!nyc~ adatokat tartalmaz, ngyanakkor a tényleges mutató zömében
hq.!")'Yid(~]d feladatok ,.,:)..(Tehajt.h1ú11nk ('red1111'nyP. OJ.:a k·Jwt az iK, hogy liizhen ,,,í.J_

1,,/,w,t
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1ri/.L•k :,1, •i1.(·J11:111ya.:.r i'trnk. A gazdas,'tµ:i 1'k•rn:1:i'·s(:knr'.l l!;l1,n:µ-{·s :c;zr·mpont a kiil(Juft:Je
i'trv:'1 lt ,,1.:'1,, ,I;: I; i I,; ii,ziil1(.ill',::.í:, ,-n~.\'i.-; n megfelc!6 l1úzisndatokat., !ll('gft·ll'llí ú1·szi11ten k('ll
s 7 :'1 n I ít ·1 i1 i: 1·1. li:ii l<ini).,;)~t'p], \'01111 tlwzik olyan tc•rnu\k!'kt·t', lllel.Yck {'\.1.;()sorlmn a csapat g1ml/dL.1Hl.'L" lw·,z<·rzési kiir('·he t.artnznak, rnin,J clkt:pzcllwtf), hogy az adott idiis:.-.akh:tn 11r1r111,,.\·:'dll!zú,, nem kün1tkczik bl' t'.·s az úringadoz/tsok nz t').!\'t·s költ,,-;(g iissz1·tr:,·i"1k,·l 11w~:,·:'dt nztatji'Lk. (Az úrc]1,111z1'.c:ek, i'1n·i1.:c:g{tlntok ('s n;r, ezz,el szorosa11 ii.ssze.
fi ig.!:!:,'; pi:tl"lrnLiU1s jclcuW,:,l'gt:nd: a (·.-::.apalgaz<lálkotlCi:·dwn e .sorornt. n11í.;;ik <lolgowt.a
fng a ki"i:1.o<lji)\·/,;lit!ll foglalkozni.)
.\ !'Sap;ltok a „piackntalú:/' mellPtt komoly 1•ll'nm'.si l-f'vt:kcn.Ys,:gt•t fejt lwtiwk ki

a :c:Z:dlít:'t.,(1);: H11_•gszel'\'f'z6.-:i:nek tcriild{·n. Az alnlrnlatok nz t•lmúlt idúlH•ll szúrn<is
ú{.lln1t:1t-;íst kaptak n :-;zállítú.-;ok m<.•gszt·1Tczl'shwl( frt?kelc'..-::.1'.rl', l'h,uiz6;h·o YOJ1at,
km/1:111. 11wlyn!'k :-;egíüit'gévP1 - tiihlJ jeleutl'"d Hieg(tlhtpítása szerint - a. szúllítál'.i.
fr.ln<l11trJJ;: J,:i)lts(!.(cinél 1itegt,1knrít.úsok ta1msztallwtúk. Ezzel lrnpmmlatlmn egy
J,:ny,•gc·s SZ(\lHpnntrn fel kdl hívni a figyelwet: a tukarékoP.Rág 1'.s a. grtzda:=:ágo,;~ág
h·rd1',,.J·rc; ,·aµ:yi:,; arrn, hog,Y a takftrékoP.:'lág (imirngílhau mt'g- npm gnzdasúgosmíg,
i:;r'if ('lk,:pz1•llwi/J „gflz<lasi'i.gtalan" takart:\wssúg i.-;.
Az ,1lakt1l,1ti>knak a gnzdálkodhsi lchet<'.í;,;l~g lJbviil(:;,;L·\·e] n javítóműhelyek johl,
kiha.,z11úl.'tsa h·dekében lehetővti nílt 1nfü, 1:1znka11yagok ja\'Ít.lÍ1si nmnkúlatninak
t·h',\ui·~e i,-. Ez örnimgúban is l'!'edmt:ny, ltJiYPl n R7llhnrl kapaPittl.sok frlhn,.:znillhntókki't dltak, de ez rnt'g úgy frzem nem C'lt'·g, mivel a javítások gnzd11sllgi oldalnit ii:i
frJt,:t lt·1iiil 1upg kell YizsgMni; f/-íld·nt akkor, ha /1 különféle Rzakanyagok javítási
ig/·11y1· lii111ege:-;en jelentkezik. Az pgyes javításokat gazdasági szcmponLhc.íl dPlh('7.ni

kell i'.s azokat, at11elyeket a m~pgazdasúg nwgfeldú javítószen'l'i kevt>Rf'hh ÖR.'<zegért
javít.j:'tl-:. 1w·g, 1uint a. hn(hwregLe11 feln1C'rült kii]t!-;c',p;ek, e jadtúfl. énlPk{·hcn, nzt PgyhfrltnÍÍl'll n nt!pgazdasághoz kell in\nyílnni. Ttt n gazda.'-ulg-i dl'tllzé1:wk egyik hfü,.i:-;úul
11 n!'·pgazda:4tgi jnvít./L:-ii <líj11lrnt tekinthcljiik .
.,\ szinte pl:Jd,íkk1;nt foh,úrolt l'ie1t1zt•,-;i teriileteknél egy ktizüs vorn-1,q flzonnal
111cgi'dlapítlrntá tis aznz értékheni Hwg1íllapitús. A felmerült' kölL.ség{'k pontoR meg
úl[H]lÍtú:-;a l·s fol,vamatos ().c;szeha:-;oBlíthsa, t1H1.jd ele1nZl;:-:e ($ak akkm· lehetsPge:,;,.lu:t a
ft·!l1:1s:,-.n/1llt."Wn kr.·riiW anyagokat forintosítani tt1dj11k, Yngyis t;rtl:lmyilvántartásunk
,·:111. J•:z HZ ig6ny nem üj, <'nk óta a lwd:-;C'n•µ;!mn ten;kcnyked6 g;1zdnsúg-i .szukernlJPrek
e!!yik v,Í):.!)'11, hogy értéknyilvántart/1.~ t'.s ann11k ltlf'~fdclő ,~ZÚlllYiteli rendszer le~ye11
n )111d,-.(1!'{'/.!'l1pr1 l..:il;p_ít,ve, mely az egyl'."i folyamntok sz/lm<szaki követését, gazdusiÍgi
1,,i'·n·,.-;t tl'.,zi J(•hctiin:.

IU frl1111:1·iilllí,t :i lü;rdés, hogy addig lli'!ll l'll"ll1t.'zlwUil1k? Szó sincs róla, mivel az
aL1knlntuJ;:11:d llap, mint nap folyik kiilünfrlt> Rzintíí elernzi\R, amelyhe?. lomoly
i'·dt:k1·\,:scl.:t·I k,~sz:íknck. !•;zen ,~rtékt>J,:sek t•lviigzt:so c~g-yes tPrülcteken fol.<,őlihc;zintről
n:,,;,;lwn szabúlyozott, 11:1.0nlmn :r.úm1'.fkll r:sak olyan 1ufrt<;kC1, 111el vet az abkulatoku(d lt·,·t'·kt·11yk~!dt°ík kinbkítannk. Ezzel f.'g'~'t~rtel;llÍÍt'II azt akarom 'rnondani, hogy az
t;it,;kn.vikiíntarb'ts l'~nk cg_\'Ík frJh;tPII' a 1,!Hzdnsllgi ek11IZ!:snek, de vannak közvetett
mbdszc,rL'k i:-;, c1n1elyek S('gít:-:1\{t:vel az 1·gyl'l'l f'Sl'tllt:nyt·ket elc1t1ezni Jehet, ös az nz
(:lernzt:.._ gazd,tsÍtgilag is mC'gal1tpozott ld1Pt, s(ÍL HZ i>rt"dlw:nyc· megbízható. llyen
ki)zvddt elt•111z,'.si n1ód pi: 11i11{dyfi Pál „l 11tcrrnrib<'il!fl. gyíntAsele111zés" -e rnintájt'i.ra
H k1d ...,,·n·g snj.íto...;sÚgainnk tllt'gfrlellíen kialakított t·gyszt'rÍÍ ele1nz,isi rnód. Lényq.cc
fi tllt'1d ...;zl'I·rn·k az, liog_v lliillflen 111i'íkii<lií i-'Zf'l'\" it·,·(·!wnyst'.gp n~sztt'n~kPny.sl'gek 1,iokni-:(11,!idi/,I t{:\'/ídi\,: i),-;s;r.c, e n;,-;zt('\'t:k(•nys('.gpk n11'íkiidtis/·h1·z lllt'fdwti'truzhatjuk azokat
riz Psi'.kiizilkl't, H1nel.\'ckf'l: fol kdl liasznúlni; ugyanakkor~ liizton.'<tÍgos mííködli.shez
1a:1.i1ks(\.':C'" t·s:,J;:ii1.0/k t:,,. núk 1ul'rt!:k1··t i~ 1neg/1Jlnpíthntj11k. ]gy r(.szt>kro bont.oU sziik.!1•·1 rwli: t'/!Y 1ninin1úlis szintjt'-t. liatárnzhatjuk lllt>.t!, í'llllt'lynPk hiztosítá::iával a
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feladat még megoldható és egy maximális szintet, mellyel a feladat biztosítottan
oldható meg. A részekre bontott szükségleteknél az egyes tényezőknél a gaZdasági
szempontokat már eleve biztosítjuk azzal, hogy az egres tényezők maximális szintjét
nem haladhatjuk meg. Példával élve: egy feladat biztomiágos elvégzéséhez a sok é,,
tapasztalatai alapján szükséges 200 fő katona 15 db gépjármű, 2000 1. benzin, és így
tovább az eszközök, anyagok. A feladatot még .el tudja végezni 100 fő katona l~ db
gépjárm{í, 1700 l. benzin s.i.t. A végrehajtáshoz való készülődésnél csak azt kell
vizsgálni, hogy az egyes tényezőkLől ezen utóbbi szint biztosítva van-e, ugyanakkor
azt kell megvizsgálni, hogy az előző szintet egyik tényezlí se haladja meg. Ha a
biztosított c-rő és eszközmennyiség minden tényezőnél a két szint között van, vagy
legalább a minimális szinten, akkor a fela:<lat elvégezhető és gazdasági szempontból is
indokolt.. Ezen egyszerű módszer mintájára - igaz az első időben nem csekély
munkával - kidolgozhatók elemzések a,hadsereg számos területére és egy sor feladatára vonatkozóan úgy, hogy azok bármely időben igénybevehetők.
Mindezek után a csapatgazdálkodás területén a gazdasági elemzésekkel szem Len
támasztható követelmények a következők lchctne_k:
- a költségek rendszeres figyelésével és az általánostól eltérő események hatásainak kiszi'írésfrel megfelelő bázis adatokat teremteni;
.- az egységnyi feladatmutatók széles körű kidolgozásárnl és az egyeR feladatmutatók költsé~t.ényczőinck réRzletes meghatározásával a jövő feladatainak gazdasági elemzéseit biztosítani;
- megfelelő árvizsg/1.Jnti, árelemzési módszerekkel reálissá tenni a költHégösszehasonlítást;
- az anyagi-pénzügyi eszközök ésszerű csoportosításával a feladatók hatékonyabb végrehajtását elérni, ugyanakkor a személyi állomány életköriilményeit a
lehető leg,nagasabh szinten hiztoSítaui,
- elősegíteni a raktártér jobb kihasználását, a csapatjavító műhelyek kapacitást
kitöltő javításainak hatékonyságát,
- a szállítás egységnyi kö]tségeinek csökkentését biztosítani.
A esapatgazdálkodá..'I területén végrehajtott gazdasági elemzéseknél a leglényegesebb követelmény a jövőben a komplex vizsgálat, vagyis az egyes szakterületeken
folyó elernzt;~eket nem önmagukban, hanem az egész alakulatra kiterjedően -kell
vizsgálni (:-;dt követelményként kell támasztani, hogy egyes feladatok során végzett
elemzések no cRak a csapatbeszerzés körébe tartozó anyagokra vonatkozzanak,·
hanem a központi ellát!l,Sú anyagokra is.)
A komplexitás követelménye a csapatgazdálkodás rendszerének bővítésével
lényegesen megnő, mert az egy(;ls szakszolgálati áiak saját területükre a jelen gazdálkodásban is végeznek elemzés~ket, <le legtöbbször figyelmen kívül hagyják az elhatározásuk máR területekre gyakorolt „eredményeit", Pl. a közelmúltban történt meg,
hogy egy dunántúli alakulat az élelmezési beszerzés költségcsökkentése érdekében
SzaLolc.c; megyében szerezte be alma szükségletét és az alakulat gépkocsijávnl szállította le. Az élelmezési költségeknél megtakarítás mutatkozott, de a g_épjármű
fenntart.ási többletköltségek ezen megtakarítást jelentősen meghaladták.
A jelenleg folyó elemzú1ek egyik fő hibája ez a „szakmai egyoldalúság", amely
az előző ercdnu~nyeket is szüli.

A ko,f!plex elemzések elvégzése természetesen nem fog egyik napról a másikra
simán menni, de meg kell keideni, hog,v n jövőben elérhessük az elemzések mindtn
területre való kiterjedését.
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· ,,\7, clöúíekben felvetett gondolatok a esap.itok részéről elv·égzendő gazdasági·
elemz<!w•k ('J!y-eµy npróbb lehetős(;gét próbálták megvilágítani, azonban ahhoz,
hogy a c..;apat;.r:1zd{dkodás és az egész gazdálkodás érdekeit tökéletesen szolgálógaz<lasúg:i elemzé.seket hajthassunk ,Tégre egy sor fe1adatot kell megoldani:
- 8Zlif,1'éges kidolgozni egy olyan általános elemzési módszert, amelyet a
csapntgnzdúlkodás minden területén alkalmazni tudunk;
- nz últalúnos elemzési módszer mellett speciális módszerek kidolgozása is,
szükf;,'.µ;<•'1, melyek alapján a főbb elemzéseket egyes szakterületeken végre tudják
liajtani;
- a kidolgozott elemzési módszerek alapján elvégzett gazdaságLelemzések közül
az általános jelentőségííek eredményeit a hasonló alakulatokkal meg kell ismertetni;
- szervezetté kell tenni a gazdasági kérdésekkel való foglalkozásra felkészülést~
esetleg a ZMKA-n külön tárgyként taníthatnánk a gazdasági kérdéseket ezenbelül
a gazdasági elemzések kérdés(!t is;
- a számviteli rendszer megszervezésével, az értéknyilvántartás bevezetésével
nwg kell teremteni a gazdasági elemzések elvégzésének lehetőségét;
- különféle szakmai mutatók (egységnyi feladatmutatók) kidolgozásával kell
az alakulntok gazdasági elemzését megkönnyíteni úgy, hogy ezen mutatók Ös!3zetevöit (költségtényezőit) is az alakulatok rendelkezésére. bocsátjuk.

Mindezen föladatok nagy munkát •jelentenek a hadsereg minden szintjén a
gaz<lnsági kérdésekkel foglalkozó· szakembereknek, de ha ·e nagyszabású feladat
clvégz,i::;éhez szisztematikusan hozzáfogunk, akkor egy pár év múlva a csapatgazdálJ,;o<lás legclltalánosabb, leglényegesebb pontjain komoly mélységű és nagy hasznossítggal bíró elemzéseket végezhetünk annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre
bocsátott anyagi-pénzügyi kereteket a hadsereg minden szintjén a legnagyobb,
liatékonyRií.ggal használhassuk fel .

•
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Hosszútávú tervek és prognózisok kidolgozásának
néhóny elvi és módszertani kérdése•
Dr. Kemenes

Ernő

Napjainkban a hosszú távra történő előrelátás lehetőségeinek és módszereinek
megismerése mind a polgári, mind a katonai gazdasági vezetők érdeklődésének középpontjában áll. Ennek a törekvésnek alapvető oka a gazdasági Jöntések megnövekedett jelentősége. A töretlen vonalú fejlődés és a gazdasági érdekek biztosítása ma
már elengedhetetlenül szükségessé teszi a középtávú tervek kidolgoz:ísa során a hoszszú távlatú prognózisok figyelembevételét.
A hadseregek fegyverzeti rendszereinek korszerűsítésére, fejlesztésére vonatkozó
koncepciók megalkotásánál is hosszú távot kell alapul venni, mivel az elgondolások
realizálására általában már fél évtizedre van szükség. A hosszú távlatú prognózisok
ismerete jelentős mértékben elősegíti a rövid és középtávra vonatkozó döntések megalapozottságát, hatékonyságát, gazdaságosságát.
A hadigazdasági-katonai gazdálkodási rovatban most megjelenő cikk is a gazdálkodás területén szükséges tudományos előrelátás lehetőségeit és módszereit kívánja
bemutatni.
A tervezés fogalma és funkciója

*

Az ember általános és alapvető jellemző sajátossága, specifikuma, hogy tudatos
tevékenységet folytat, egész élettevékenységét tudata és akarata tárgyává teszi. Mindez
az emberi tevékenység célszerűségében nyilvánul meg.
Az ember ugyanakkor társadalmi lény is, nem létezhet társadalmon kívül és
attól függetlenül. Az ember társadalmi kötődése kifejezésre jut tevékenysége társadalmi jellegében, annak társadalmi viszonyok által determinált és egyben azokat alakító voltában.
Az emberi tevékenység célszerűségének és társadalmi jellegének összekapcsolásáhól következik a társadalmi méretekben célszerűen szervezett együttműködés szükségessége. A társadalmilag célszerűen szervezett együttműködés, a társadalom önirányitása történetileg kialakult formája és alapja a tervezés. A tervezés során és segítségével alkalmazkodik a társadalom a változó életfeltételekhez, körülményekhez, lesz
úrrá önnön fejlődésén és formálhatja létének alakulását.
A tervezés feltételezi a társadalmi élet alakulását meghatározó törvények hatásának, az érvényesülő, fennálló összefüggések, ellentmondások ismeretét, ezek jövő
beni váitozásának előrelátását. A tervezés alapvető mozzanata a megismerés, az előre1.ítás, a tervezés a valóság megismerésének sajátos formája.
• A tanulmány a s:zer:ző Honvédelml M1n1sztér1um szakértői részére tartott el6adi·
sának rövidltett szöveg.e. Megjelent a Honvédelem 1972. évi 1. számában.
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·.\ t,·n·,·z,'.·.-; i' t1H•gi . . . mt·rési folyama1,on kíviil a társ1-ulalom tagjai részt;röl olyan
111·1 :;nl :1 rl /1,,1 f~·lt t'·tdez, 1ncly tevékenységüknek, a felismert törvényszerű változások~
li11i', ni!/, ig.11.ít;\. . . ,Lt jelenti. i\-IAsként fogalmazva a tervezés a tl1l'sá.dalmi törvények
h11L1t,1~ 1w',,Jon vúgbemcnti ,:1·vr~nyesülésénck sajátos formája. A tervezés alapvető
ltll)zz,111,1_L1 i h:lt/t.t., a törvtinyek folir,mcróse és a hmmijuk történő allmllliazko<lás, a
t.cn·r';~,'." f,.]1 /·telel pctlig: maga.-;fokú támadalmi tudato.c;ság és hasonlóan magasfokú
f;'u·.-;;1fhl111i

('éi(•lPkvőképcsség.

·

A 1•m:1mhis, a 7iroynózii~k6.\·-:,ité8 a tet·vczú1-mck fL7.0n clorne, mely a megismerési
n1,1;,,1,:111,\th{):,. kapcRolódik. A prognózic; a jövőben várható változ:isok tudománymi
('J/;n,]/d:'tc11'11utk saj,ítos kö:wlítl·sc, illetw: formája. A terv fogalma a prognózisnál lé.
11Y1'.L::1',.;1·n Lühb, nemcsak a me(rismcrés, hanem az alkalmazkodás mozzanatát ü:1 ma·
gÍdlnn foglnlja... A t..t•rvct az clfit'elát{ts éH a cselekvési program értelmében egyaránt
1)r·tPltncznünk kell, a tery a. prognosztikus és normatív elemek sajátos ötvözet{~.
A pn~gr.1~zisnn k :~,ter':vcl ?t:111\ifm ahírcndclt szerepe van, ugyanakkor n.. tervezés fon.
to.'l baw-1nt, alapjf\.t kepez1.

Prngwí;,;i:fükat és tervekd Mzocialista és kapitali,.;t.a orszttgoklmn egyaránt ké.
:·'1',ÍlL'JH'k, t'wielmez():,,iik, tart.alm11k, megahpozottságuk és tényleges társndalmi
1'1111 kc:i(Í j n k

nzon!imi eltér1'.:i .

.A polgári Lurzsoá ideológusok körében találkozhatunk a t('rrnzésnek olyan ér·
tel1nt•z1'.:-:ié,,eJ, melyben fi.. vililg, a társadalom fataliRLa fölfogása fejeződik ki. EzckLen
az. el1nélcti nmdswrckbcn a tcrvrn'.és szerepe pas:-:izhr, lényege nem más, mint prog·
110Hz.tik1rn jellegíí bepillantás a szükségszcrŰ,':légl.Je.
A t,ervezéselméldLen találkozhatunk ezwl ellcnMtcs nézetekkel is, melyekLcn
,;ppm1 <L t/lrsudalmi szu.badsúg aLszolntizálása nyilvánul meg. JDgyes teoretikusok,
tag,ufrn it t.úrsu.dalom életét szabályozó törvények lótczé:,;ét, vngy e tánmdalmi
törvények objektív jellegét, a tervezéH ab:,,zolút szal.Hi,d~:HÍ..gát, hatókörének parttalan·
ti,'tg1it hicddik. Ezek a nézetek nyilvánvnlónn a voluntarizmus megnyilvá1rnlási
formái. .lfasok éppen ellenkezőleg a tánmdnlom szalmdságát hirdetve tagadják !LZ
egy(\ni c.,_w[{']n·(ÍRt meghatározó, Hz_abá_lyozó tárf;a<lalrni tervezés létjogosultságát és
l!~1eh'ísl:g(!t n „szalmcl'·' vil{1glmn.

:

•

Nctu(:sak n„ tcrvezris útolrnezésében, dc 11. 1irognózisok és tervek m,~gulapozása
tcn_':n is jelt•ntős küli..inb:c.itígck mutatkozntik. A szoeializ:mus viHzonyai között, mikor
i~ n Lirr>adnlom t,u„gjairmk tevókenységéről _átfogó áttekintéssel és ellenőrzéssel
n•11rlelkczilnk, nwgalapozott.abh tudományos prognózisok és tervek kidolgozását·u,
\'an lelwt()::;(íg, mint a tőkéH országokban, ahol ilyen ritfogó információs é::i szabályozó
r1·1Hhrwrck kil:píté!'le és u1ííki.idtetése fL társ1vialmi viszonyokból következÖ<rn esak
korl,ü;ozott inértékbl~n lclwts,:(res. Világosan kell látni azt is, ho1•y a tervek fL kiilön·
l1iizá tiLr!'latl1tl1ni·gazdas/Lgi fo~n11í.,eiókba11 ultér6 osziiLlyturtnlo~~mal rendelkeznek.
8onci1tli8la. t1ín.1nclnio111han a tervc:é-'I üss.:lúrsadalmi érdekek kifejezője, tőkés társadat~
uwklHtn JH:rlirf (tZ ura/J..:ortó os:túlyok érdekeihez kötűdik. Alapvetően különbözik a
tOl'\'Pk nwg\·aUisíti'LsÚnak lehctfoégc\. A szocialista tár1mdalmakba11 n termelő eszközük
l ,i.1·c1:1dalmi tulajdona és ehli/íl következőleg a:l alapvd{ími ,twnoH érdekeltség a
turvidwt a tAr.-1ad:dmi progmtn rangjáni emeli és lehetí..ívé teszi mcgvalósításulmt.
A U_ík(;!'l túr.c;adahunklmn ez a folyamat uwgUirik a 11mg;í..11tuhjdonosok érdekein é1;
c!l1•111.1w)rnlúsok, vec;zteségck, Rp<mt.a,ieitús kialakul,t!'lát ermlményezi. A modern
liíb:~ {dbtmokLn.n 1'·ppe11 e ji)k·ns(\(ek kdetkc;,;ését, a konfiikLusok kialakulását
t·ll,<·l'ii!t·ndií egyre nn~yo!il, jele11LÚs(:get Lulajdordt,anak a. tei·vezémck. A tervek,
1111111 aj,\o!.'L'-:ok küzrrnulú.c;a. llil'll1-ti (indik1ttív tcrve;,;1'.,.;) erfoödik éi:; terjed. a terveken
t1y11,'.'\'LÍ it!ln1ui lwavatkoz/t.-; ;l gazda,-;úgi, ttirsadaliul vúltoziísoklm.
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A távlati tervezés kialakulása.

A tervezés szükségességének fölismerése, az e1'i6 tervezési kísérletek megjelenéBe
- óta, megfigyelhető a tervezési gondolat gyors terjedése (pl. már valamilyen típusú
gazd,isági tervezés a világ 64 országában folyik) és a terv~zés a társadalmi tevékenység egyre újabb területeit fogja át. (Pl. műszaki tervezés, katonai tervezés, gazdasági
tervezés, társadalmi tenTPzés, politikai tervezés stb.) A tervezési gyakorlat viszonylag
rövi<l történelmi múltja, az egyes tervezési területek eltérő fejlettsége még nem
szolgáltathatott elégséges tapasztalatot egy egységes tervezésel_mélet kialakulásáho;,;,
A tervezés tartalmában és jellegében, metodológiájában és ~lki:Llmazott _módszereit
illetően néhány általánosabb érvényű változás azonban már. megfigyelhető.
A tervezés történetileg az állam társadalmi életbe történő adminisztratív
beavatkozásának szükségességéből nőtt ki. Adminisztratív és igazgatási jellegét
fokozatosan levetkőzte és korunkban szemtanúi lehetünk a tervezés tudományos
tev{:kcnységgé válásának. A kialakulóban levő tudományos tervezés - a tervezéstudomány alkalma:zott tipusú tudomány, mely lényegében valamennyi, a társada,lum élet/elh:f.cle-inek, vayy közvetlenül a társadalom életének problematikáját /euJolgoz6 tudomány
ereil1aényeinek.felhasználdsám épül. A tervezés tudományos jellegének kibontakozása
· a. távlati tervezés kialakulásához és fejlődéséhez, a tervezés távlati jellegének erősö
déséhez kötődik.
Az állami szabályozó tevékenységben egyre Világosabbá vált, illetve válik,
hogy az operatív intervenciók mellett vannak olyan szabályozandó változások,
rpe1yck megvalósulási, lefutási ideje több é.v, esetleg több évtized. A társadalmi
tcwékenység szabályozása során a veszteségek, ellentmondások kialakulása megelő
zé8éuek érdekében meg kellett tanulni a tervezőknek e dimenziókban is gondolkodni.
Olyan társadalmi problémák, mint például a népességi viszonyok megváltoztatása,
a társadalmi struktúra átalakítása, a termelőkapacitások szerkez~tének, a munkaerő
szakrnastruktúrájáuak változtatása, a területi arányok átrendezése stb. hosszútávú
tervek kidolgozását követelték meg.
.--\. távlati tervek kidolgozása a tervezők számára minőségileg új felacfatot
jelentett. A tervek által átfogott időintervallum kiterjedésével a terv által szul,úlyozni hivatott terület (és így szükségszerűen maga a terv is) egyre bonyolultabbá
válik. Ugyanakkor minden jelenség, változás valójában csak össztársadalmi funk~
ciójában értelmezhető, ille~ve ragadható meg. Bonyolítja a problémát, hogy a
ho:c;:,:zútávú tervezés soriín a rövidtávű tervezés számára független exogén változókéut, adottságként jelentkező tényezők jelentős része döntési változóvá válik, nő a
folyamatok ,ilakításánalc döutésigénye és egyben a tervezés szabadságfoka.
A rövidtávú tervezés kereteiben feldolgozandó változások az idődimenzióból
következően szükségszerűen elsősorban mennyiségi változások. A távlati terv által
átfogott hosszabb idfü1zak alatt ·a folyamatok fejlődése, a változások nem egyszeri'íen
mennyiségi vonatkozásban jelentkeznek, hanem a tervezés során számolni kell
minőségi változásokkal is .
.A tervezési feladat bonyolultabbá válása mellett fel kell hívni a figyeLnet azokra
n nt>hézségekre, melyek a megismerési problematikával összefüggően jelentkeznek.
A li1egismerés, előrelátás biztonsága a tervidőszak hosszának kiterjesztésével csökken.
Vonatkozik ez elsősorban az egyes folyamatok, területek változásának részleteire.
Ugyanakkor a változások alapirányzatai hosszűtávon jobban megfigyelhetők és
mt>gragadhatók. ·
A. távlati tervezés e néhány jellegutessége is jelzi, hogy olyan bonyolult, fejlett ,
rendszerek, mint a társadalmi tevékenység egyes részteriiletei, illetve összességük komplex
7 Honvédelem
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tern1;k, 1. fli..-t(,ui trír:lrili mcg//ftft(ro,~dsa 1{1,:11 11ehé;; és Óunyolull feladat, mnely val/Jórtn
fcl!-'trfi·J crf,111u ,,,11y1: lmlo///Únyos é.'J gyakorlati ·i11for111dció fellucs;mlÍ[á.stít .
. \ jd1.(,U, pr0lil(\1u(tl;::k;~l az oddigiekLcn mcgvnléisnlt távlati tervezési kísédi..'tek
P,;[lk r<'..,zh(·t1 t11dtnk mcg\Jirkówi. 1\ t:ívhti prognöziskészít,is és tervezés gynko!'lata.
cl.-Jisorkn 1·;..;.w:::1 részterUletckhcz köt.Jídik. KülünlJöd) on;zágokban leggyakorih!mk 11
mlbz:1 U ft,jlúdé:--1·c, fi. népesség fejlődésére, az okbüási C's egészségügyi terülciekn\
egyes 1t'l'llH·lű,i;_.;:-d;::ra (pl. energiatermeléR, közlekedés, erdőgazdasúg stb.) vomtt.kozó
tá\•l:Lti 111·0.~nüzisok és tervek. Készültek egyes rt•gimHí.lh1 egységek fojlesztésérn
von:11 lwzü 1ú dali fojlcszttSsi tervek is (pl. 8zovjetunióLan és Ofaszol'sz.ígban).
A fej\(Jfl;'.c; i'it,jút azonban a tervek tarta.lmánnk kiterjedése, átfogó, komplex tervek
meµ:jr:lellése jde11ti. Ilye11 jellegű tá.vlati tervek készültek a szocialistlL országokban
az 1!HiO- l fl80 i<lősznkrn, vmmtkozóan és jelenleg folyik az 1070-1085 évekre szóló
ko1J1plex L'sdati tervek kialakít/,.8n.. A g::v1.dasági Rzförát illetően már :Franciaországhan, IIollarnlii'tkm, Norvégiában, Svédországban, J\ngliá.lian, Amerikában is törtintek kí,-;l·rletck gloLá.lis, átfogó és komplex tú.vhti tervek kidolgozására.
Jdindczen kfaérleteket azonlmn a. táYlati tetTezés kezdeti lépéseiként kell órtékclriiink, e'.-.-. a Ü)rvezés metodológiáját ÚH HJÚd;;:-:cn:it illet.Dell nm még viszonylag
~í'.t'n'.11y 1.:111as;,.talatokkal rendelkezünk.
,\ krn.r.és mctodoi,;igii'tja és móclsr.crei

.\ Lcrvmunlm alapYctŐ kf'.:rdése a tervezési föladat elvégzéséhez szükséges feltétel,·k mcgfold\1 biztosítása. A feltételek között elsősorban személyi (pl. tervez()
L't,!(,rek (1ualifildciójn,, speciális s,mkismereteket illető folkésziiltsége, segéderők sil,.)
'-'.:, tárgyi fo!téLcleket (pl. sz1ímítógépi kapacitás stb.) Yalamint egyéb feltételeket
(pl. mcgfoleló informác:iólmt szolg{tltató rendszer) és a feln.dat elvégzéséhez szükséges
id(jt kdl nwgctulíteni. A tervező munkához Liztosított feltételek mennyisége é::i
rniwJ:-il'gc hatúrozztt meg- e munka végtermékének, azitz a tervnek minőségét és
pz;'dtnl Jm:-;znúltiatóságát. l~~ppen ezért a. fr~ltételck biztosítására a tervez6 munka
bcindul.'tsakur nngy .figyolmet kell fordítani.
A terv1111mlm kiin<lulópontja a terv Lázispozícióinak, a kiindulási adottságnak
foln1(:L'('.s<~, értékelése és elemzése. E munlrnszalrnszban kerül sor a vizsgált teriilet
tt'.ll.\ 1:zo'íi1wk t;:-; folyamntainak <lefiniAláRÓTfl, funkciójuk feltárására és paramétereik
11w,~lHt t :'trozt,:-lára.

A l.t\t'V rl'aliüsfL :-;zompontjAból son,<löntő, hogy a valóban lényeges té~yezők,
foly;i11ntok és ü.-:szefiiggésc)k kerüljenek megvizsgálAsra. Ezek kiválasztása proble111atikus, 111in.·l ;'tltalúban bonyolult, komplex rendszerről„ területről van szó, s a
l/1\y(.,J)k, \'Ú.linz:'wok ön111agnkbn.n neJH, hanem csak füiszfunkciójukban értelme:.dwUik 1'.s 11H'rL 1'tlt,:d:Dmn a tényeúík, változi'tsok között többnyire valószínűségi, szto~
1·h1u,z( ik11s tis lH)Hl detcrmi1tiHztikus Jrnpe:,;olut van.
A folrn('.l't;snek és az azt követő örtékelésnek, ·elemzésnek nemcsak az adott
t.c;riil, frn érvéuycsiilű üsszdüggéseket kell feltárnia, hanem választ kell adnia ana. 11
kt'.nJ/·,;l'c is, hogy tL jellemzett állapot vArhatónn milyen vúltozásokat induk[d a ter;r
i1Iő::;zakáhH.11,

A t.ervmunlm sorlm a kiinduló helyzet, 11 Uú.zisidőszaki fojlőd~s elemzésére, nagy
figyeli11et. kell fonlíta.ni. Az cle111zés rnólysége ös megalapozottsá~i1 n levont következtet.,:sek rövén a tervkonecpciö tartaltnúrn ús jellegére messzemenő Lefolyási-ml bir.
Az drn11zlis minfr,tig!';t nll'ghatároz'.l.ú.k: a felhasznált információk. A bázisvizsg.ílatok
:;nrú 11 mim.fon ecidbcn JU\jg kell viz~gú.lni és tis:t.túzni kell a felhasználandó információk
mí·~· l1ízhatúsúgii.t.

91

lhc:nnló típnc;Ú, az de1uz\\:-; t'.rt,(~kü nwghatú.roz() prohl<illla, lwgy a foly;tillatnk.
vA!tozi'tc:<Jk folnH!riÍ:-;c és t~h)mzése termt\:-;zd,ükrn·k 1w·gfoldú 1ucit.bzr·rt!kkel t(irt.t:njt'll.
A m1\ni:-;i módszerek (mennyistigi llH~rii,-;úmok, mi11ús1\~i vúlt.ozú:-;ok indikátorni) {:,,;

külünböZt) dcm..-;é:ü módszerek, pl. .-;tntisztikai 1i1ód~z ,·ek (oc;zt.:í.lyozús, vi.-;zonyszú.rnok, imlexek, kor.i.·ellLció-, trend- Ö8 l'('gre:-;sziü,wí..mítások, stL.} HHlÜ:Jtm.tikni rnódp.zcrek (vn..1Ós7.ÍnŰ:-;égi elemzé,.:, faktoraH,L\fais, st.b.) r1·ndszerduiéleti é:,,; kihernetitai
módszerek (morfológiai J:,; funkciouáli.c; lvírá.sok é.-, modellek, Htb.) t\11 egyéb nem
fornmlizáló rnódszerék helyeH ös megfeleli.í alkalmazása nagyjekntébégíí.
A tervmnnka következő jri::.~wit a ilü,1tésck mcy/rlelű clVk1i.',r::ili.;.:;e jelenti.
E munkaszalmszba„n kdl fohnérni, hogy a 1,ervi<lőszn..khan mely folyamnü1k és
milyen IIH:rtt\kben dctenni11ált;ak a, korábbi f<>jlódés, illetve a. k<m\hhan hozo~t
clüntések által, milyen teriileteken és milyell hat.írok között. rend,~lkemek n tern~zúk
dönt.1'Ri sza,badsággnl.
A fojlődést töhlmyirc iw·u sok tt~nyezd tis ezek még nagyolib súrnú ldwl.l'il\("<:s
koml.iinúeiói hnt:írozzák meg, ezért u fejlúdé.",ilien alternatív lelwtőst;gek iH mutatkoznak. Fel kt>tl tárni a jövóbnni fojl6dés lí.'lietsifgt:s ulll-rnatívllit, variánsait, azqk
folt-ételeivel és következményeivel egyetemben.
A tervnnmkn e szaknszrí.bnn k,:sziilrn,k d úi knpnak jcknc:í:;éget a. valö:;zínú,
v(trh1ltó fejlődést felméré.í prognózi:;ok. Prognózisok ké~í',Ífr,':lc Hwlldt a;,;t is ki kt>ll
munkltlni, hogy melyek azok a folyarnntok, nwlyekfü~k jövóheni v{tlt.ozAt->ait az
előrdútás korlátaiból küvetlrnz6en JH'HI lehet, frln1t~rni. A döntét,t d6k('szíü.í 11n1nknszakasz tartalma a tervkÖ8ZÍtÓ:-. rnód.<:1. <•rtanl ,1lapclveit illető úfüuifoglalástól füp:i,.!Jíeu
kiilönhözc'í lehet. Az eg/jik rntto,lolófJÜt'i ntr:gközelités a fejli_ídt'is v,darntily fonttiH tényezőjd, folyaniat[tt (a gyakorlatban iÍJt.aláliau a tudo11Hí.nyo1,-teehnikai fejlúd1\st)
tekinti nz egé.;z fojlőJé::1 !:iZe1npontjri..hó1 alapvet\.ínck, mcgl1atú.rozónak ..is a11n,ik
viltoZtÍ:-:iil>ól vezeti le az cgyt:h várható vci.ltozásoknt, a fejlódé:i o túnyezú sz.__,mpontjábúl értelmezett optimális útját·. A munkacizitkasz tm'lal11m e felt.ételezt:tt opti:1u'dis
út wegk(izclítéioe, feltárlt::ia.
J[á..,. ,nrírl.-,zcrlani kőz.elité8f'k u. fejlőd1S~ Ö:._,-,zes lclint:e:t\~e:-; aspektusainak YÍz,<,;gií.lati
iginyöt tekilliik ulapvetónek. :N°Plll egyd-\en „optitwí.lis" fojló<lési út nwgkü,,,díti;:-:út
tr~kintik célnak, !tanem azzal számolnak, hogy n jövő kiilö11liüző formákat (iltl1u~.
Az elli::épzellwtt\ valószínűsitlwtő fojlőd(:~i variAnsokai :1 ko11zi:-:1ztc11üia, az összhang
kövotcl1w__;lly,'·t (~rvénycsít\'e J.::özd[tik meg,

A lum,wdik l'ipu.·,rú jdlegzclcs melodvlríuio..·i felfvud.s

trÜ81:'11,

praktikus orientál'.iójú.

A konzisztenciát nem tekinti fű küvctdnu~nynek, áí', egyes kert·sztmets;,;cfrl.re
vonatkozó döntéseket ·egyedi, egymástól fiiggl•t,]enül k,'·szül6 részprognózisokkal
kívánja a lclu.1tő legjo hb1m meg.'l.lapozni.
A kiilö11böző módszertani folf,Jg!iH difforenCiúlt küvetkez1ctérii eljárúsok l11:1mm.ilaiát eredmúnyezi. A következtdl'c;i djárúsok kciziil kiizisrneri az pxtrapolá(;ió, mely
lényegében a 1t1últbcli fojlűd(::-; türvé11yszel'űr,égl·it, alapirúnyvollalait Yetíti ki a jiiv<'íre.
Az cxtrapolá.ció lehet mechanikus, de az eredml'nyt>k természdc1scn más közelítések

alapján korrigálbatók.
Az interpolációs közeliMs más mó(lt,zerekkl'l ti:irténú megközelítés a1apján nyert.,
v,1gy nonuativ alapon tcr\'Ídfozu.k végtirc fo]yctt útékekL61 vis):Jzafeh: kövdkt"ztdve
közelíti u. fojllíclös útját. Az ú.n. a1wlúg köv1·tkn.td,Ü1, rnás problernatdm hasonló
körühnényeibúl pl. más or::Jzúgok kuiouló jellemzc'íiból jut da iervczé:-;i hipotézli;lwz.
A szelektív kiválasztá~sul tört,ün(í közelílú ,i szakeH1UPrek moglmtArozott módon
f:kít'lllítr.Jtt kofü,ktív becslé,;c n fojl<'.í<fost, vúltozAHolwt hitrehozó és ellenható u;nyezők.
re. A j,')v(í ki..ize~(tésé11ck s1tjátos útjn az újítások, nz innovációk kutatása. Ez r~ múdHZel'.'
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ol::,ü.sorh:rn a tudomúnyos-technikai fejlődés prognosztizálása során alkalmazható.
ÁY. ·c111lítctt következtetési cljá.rúsok mellett a jövőbeni fejlődés közelítése nem
nélkiiliizhdi 1i képzelőcrőn nyugvó cgye<li becsléseket se111.
,
A jövő küzclíté,qélJen nemcsak a 1uódszorto.ni szemlélet, a következtetési eljárások, hanern az alkalmazott tcchnilcik is differenciálódtak.
:\.~ clürcjclzési technikák közül meg kell említeni a különböző előrojolzé8i
moddlckct. Ezek az egyes változók közötti összefüggéseket, törvényszerűségeket
kifejezve allrnhnasak a -modellben figyelembe vett változó~ változásainak a prognoszt iz:ílt változóm gyakorolt hatásának lejátszására, szimulálását~: E modellek
clsüsnrl,an a mennyiségi változá8ok közelítésére alkalmasak.
A múiüségi változások k(,alakult ~lőrejelzési rn/Jdszerei közül az alábbiakról kell
elsüsorbrui megemlékezni:
Uy,Ll;:ran ha::.znil,lt módszer a. .forgatókönyvírás, mely olyan technika, mely az
csern,inyck 1ogilmi sori'tt bemutatva kí\•ánja megállapítani, hogy a kiinduló helyzetből
liogyn.n ahkul ki lépésről-lépésre cp:y jövőbeni állapot.
Alkalmazlmtók romlszcrelemzé:,ú mó<lszerek, mint pl. a morfológiai leírás, mely
flzis;~t,_\matikus áttekintést nyújt egy adott probléma fü;:szes lehetséges megoldásáról.
Híres ri Dclphi-technika, mely lényegében az egyéni megkérdezések olyan kiumnk{tlt vrogramja, melybe információs- és vélernényvi:sszact:1atolások vannak be1'.ip[t,,c. Azon az elven alapul, hogy a megkérdezettek átlagos véleménye közeleLb áll
a vnlósághoz, mint az egyes különálló ogycicl véle1rnfoyek.
lln:,,zn{tlatosak különböző úri. ,.célfa" technikák, melyek a célok és a célclc
olén: ...,ét szolg:úJó eszközök köz1'.ltti kapcsolatokat tisztázzák egy rendszer ok-okozati
kape..iclatait leírva a r~ndszcr valamennyi szintje között.
A konzisztencia biztosítását -célzó módszetok közül a különböző stn1ktúra
mo<ldleket éi'i a rendszerelméleti modelleket_ keU megemlíteni és szerepet játszanak
-chl,cn a vonatkozásban is uz említett célfa technikák.
Az eWrejelzósi foladn.tok bonyolultságából és az előrelátás problémáiból követlwzőrn általAban elmondható, hogy .a jövőbeni változások közelítésénél a követkc:1.tdót1i cljánüiok, és alkalmazott clőrejelz(:i:;i technikák csak egyiittesen, cgyl'.nú.st
kie~t!szítve :ilkalmasak a tervváltozatok_ közelítésére. Hangsúlyozni kell az eljárások
Ól uuí1fr:cre!~ kmnplementer jtllegét, mivel egyedileg alkalmcizott eljárás és módszer
yya}ran vezethet téves eredményhez.
,
·
.
A tcrvmuulm következő választási, döntési szakaszában kerül sor a tei'v~élok
rügzítüséro,
·
A:,,; alternatív fejlődési utakat Uikrözű terv-varió.nsok közötti választás, a
döntés aLtpproblémáju. n düntési kritériumok meghatározásának kérdése~
A düntési l,: t·itériumok a tár.sa<lalom, illetve a tervezők értékrendszerého:t; kapcsoló<luak, ez az érlékstrúktúra viszont a tervidős7..ak során mnga is változik~ Változásának tervezése nem megoldott, így u. tervben hozott döntések optÜJ).alitása és érvé-'
nyessége vis\f.ouylagos, időben változó fogalommá válik.
A döntések nyom1'in kialakuló, a fejlődést, a változásokat leíró célrendszer •
lwnzi.-;z.tenciája fontos kü\"etehnény - a terv nem tartalmazhat egymásnak ellent1110,u ló elk(::pzcléscket.
A kiviílasztott célrendszeren kívUl a tervnek szerves ré~zét képezik a célok
rnPgvaló:,ítását biztosító eszközökre vonatkozó dönté8ek is. A célok realizálását
fizulgA!ó eszközük (1ulmiuisztr;1tív ntasítás9k, tudati-, erkölcsi-, anyagi- ösztönzők,
fith.) kiválu.sztás11 az érdekviszonyok isrnoretére épül. Az eszközök a célok szempontjából ucm értékmentesek, ezét't, a célokkal, <le a konzisztencia követelménye alapján
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egyrn.íss::tl is fo,:-;zhaugh,1n kell, hogy legyenek. Az ulternatív stmt.égi{d( ki.iziit.ti
v{~lrLRztá.R így nemesa.k a fejlődést kifejező célok, hanem a. megndósítást biztotiít/)
e:-;zközük vonatkozásában is jelentkezik.
A tervmnnka döntési sza.kaszában kel'ülnek előtérL<' nz optimalizálási módsZt-'rd,.
Ezek kö:úil ft programozási eljárásoknt t;s a fokozatos közelítés iteratív tcchnikájút
kell megemlíteni. A forumlizált mo<ldlekkd kapcsolntban jelentkezik az érfokrewli,;zcr, preferenciarendszer kvantitatív 11wgfogal111azásúnak prohlémúi is. (Pref1•rcncia-függvények.)
·
A döntési szaklLszban érvényesítem16 konzi.sztcncia-k\ivetdményeknek Hwgfelclően szerepet kapnak a korábban említett e célra. szolgáló eljárások és technikák.
A tervmuuka következő szakm,zai má.r a terv megvalósítása során jelentkeznek:
a megvalósulás folyamatánftk ellenc'írzé.sc. és a tapasztalatok, a?. h:imeretanyag bővü
lése, az értékrendszer· változásai.alapj.'m a tcrvcélok folyamatos korrekciói.
A tervezés rendszere,

Az egyes munknsz11kaszaiban röviden jelleruz(~tt tervezés erősen külöubö:t.ő
döntési~irányítási rendszerben, eltérő HzerYezeti keretek között bonyolódhat.
Éppúgy, mint a tervmunka egyes sznkiu,zainak konkrét tartalmát, jelt'ntÖH\rd,
jellegzotestiégeit, a tervkidolgozás és végrehajtás szen1pontjából igen fontos dünté.c1i,
illetve irányítási rendszert és ennek megfelelő szC>rve:wti kereteket is a szabályozutt
folyamatok karaktere határozza meg.
·
l!~lképzelhető egy teljesen központosított döntési rendszer, ahol a döutésekct
egy tervezőközpont hozza meg és közvetlenül szabályozza a folyamatokat. Eh,ileg
ez a rend.szer a leghatékonyaLb, mivel mindent egy akarat <lüut el, nincs leheti.ít.ég
egylllásnak ellentmondó irányító akciókra. Egyetlen szerv sem képes azonban egy
bonyolult társadalmi folyamatot közvet.lcnül szabályozni, rniveJ az optimális döntés
kimunkálásához és anuak realizálásához szükHéges információmennyfoég a modern
számítástechnikai eszközök alkalmazásával sem dolgozható fel és tekinthető át.
A megoldást szükségszerűen egy decentralizált <löntési-iráuyítási reridszer t'.lZolgáltatja. A folyamatok szabályozását azouban nem lehet az operatív, köZ\'Pileulil
irányító szervekre bízni, mivel az egész szabúJyozott rendszcn1ck 11wgrn1rnak a saját
tulajdonságai, amelyek kül()nböznek a rendszert alkotó elernck tulaj<lonságuitól,
megvan sajútos :,;zabályózottsága, melyre nem lehet k.J,,etkeztetni azokból a törnínyekhől, melyek alapján elemeik működnek. fgy egy komplex áttekintést biztmiító
irányító központ feltétlenül szükséges.
Ha valóban helytállók n: fenti mcgállopítások, akkor u tervezés rendszcréu('k
magában kell foglalnia a centralizáció t's (le('<'1limlizáció 01611ycit.
A döntési hierarchia szi1rLjti11ek fiz[u11ÚL vgyn'.·s11.t az határozza meg, hogy rnenuyi
a szabályozandó folyamat jellegéUől fakadó feldolgozandó ii1förmációmennyiség,
illetve, hogy egy•egy irányító egyRég mekkora infom1ációme1rnyiség foldo]gozfü,ára
képes.
A döntési színtek számának növekedésével azonban csökken az infornall:üíáramlás gyorsasága és ezzel az inínyíttís rugaln11uisága .. Így a szintek számánai~
alakítáAát az egyes folyama.tok jellegéUúl követkl.'z6 dÖJ1tési i<lőszüksl'glet en'ít.1/n
korlátozza. Eddigiekben nem rendelkezünk olyan rnód:;zenel, mely ul('gliatúro:.mll
egy <löutósi- irányítátii reudszeren belül w különböző döutési szintek optirná}iti
számát, a döntési }'roblérnák optimális elosztását. Kétségtelen azonban, hogy terw•iési rendszer nem funkcionálbató hatékonyan célszerúen szerYezett irúuyítási appa~
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rátus nélkül. A rendszer kialakítása során feltétlenül definiáhri kell az egyes adott
döntési szintek tevékenységi körét, .döntési lehetőségeiket és kötelezettségeiket,
intézkedési•irányítási lehetőségeiket és kötelezettségeiket, a döntések kritériumait,
a felhusználható eszközöket, stb. A kialakított döntési-irányítási rendszer megfelelő,
hasonló felépítésű információs ~ndszert feltételez. ,

* .- •
A fentiekben körvonalaztuk a tervezési folyamat és tervezési rendszer általános .
Mindezek a problémák a honvédelem területén nyilvánvalóan sajátosan
jelentkeznek. A jövő feladata. megkeresni és kialakítani a prognosztizálási és tervezési
munka· azon sajátos eljárásait, eszközeit és rendszerét, melyek alkalmasak e terüle.t
távlati fejlddésének megközelítésére,

jellemzőit.
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A néphadseregben folyó ellenőrzés elvei és rendszere•
Dr. Kreisz Gyula ezredes, Gazdag István alezredes
Nemcsak a szakirodalomban, hanem a gyakorlati tevékenység során is egyre
inkább uralkodóvá vált - ha nem is problémamentesen - annak elismerése, hogy az
ellenőrzés, mint a vezetés egyik funkciója, az irányító tevékenységnek, a vezető és a
vezetett szervek kapcsolatának egyre inkább nélkülözhetetlen eleme.
Az ellenőrzés segíti a vezet9t abban, hogy tájékozott legyen kiadott intézkedései
végrehajtásáról, a központi akarat érvényesüléséről a vezetett szervek t"evékenységében. Mutatja az eltéréseket a követelményrendszer és a teljesítés között. Nem utolsósorban pedig az ellenőrzés, mint visszacsatolás, egyúttal képet ad a vezetői döntések
helyességéről, alapul szolgál a szükséges módosítások végrehajtásához.
A néphadseregben folyó ellenőrzés alapvetően a. parancsnoki és szakirányítás
rendszerében alakult ki és valósult meg. A néphadsereg feladatait megszabó dokumentumok, szabályzatok határozták meg az ellenőrzés funkcióit, követelményeit és formáit, és a sajátosságoknak megfelelően kerültek alkalmazásra az e tárgyban kiadott
magasabb szintű jogszabályok. Mindez egy adott időben megfelelően elégítette ki a
vezetés igényeit, de egyidejűleg számtalan problémát is vetett fel. Az ellenőrzésre
vonatkozó követelményrendszer és ennek különösen a gazdasági-pénzügyi ellenőrzésre
vonatkozó szabályai nem voltak mentesek a maximalizmustól. Így teljesítésük részben ennek következtében, az erre val~ hivatkozással sekélyesedett cl és vált sok
esetben formálissá.
A tapasztalt problémák mellett azonban nem tagadhatjuk, hogy az ellenőrző
munka fejlődött. Erősödött a feladatok végrehajtását számonkérő, aktivizáló, segítő
és önkontroll jellege. Altalánosságban tért hódított az eredmények és hiányosságok
elmélyültebb, a körülményekkel összefüggő komplex vizsgálata.
Az ellenőrzések a néphadseregben 1961-ben végrehajtott szabályozásai óta jelentős változások történtek. Megnövekedett az alapvető vezetési funkcióknak, így· az
ellenőrzésnek a jelentősége is. E.zt bizonyítja, hogy különösen 1967 óta sorra jelentek
meg az ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések: így a Gazdasági Bizottság 17/J967.
(V. 7.) GB számú határozata, majd ezt követte a kormány 40/1967. (X. 13.) Korm.
számú rendelete, valamint az 1032/1973. (VIII. 23.) MT számú határozata.
Az ellenőrzés fontosságát bizo'nyítja az is, hogy az MSZMP KB különböző ülésein
előtérbe került az ellenőrzés erősítésének és az ahhoz szükséges szervezeti keretek kialakításának kérdése.
~

Megjelent a Honvédelem 1975. évi t. számában.
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· A w!phadseregben folyó ellenőrzés pozitív és negatív vonásainak egybevetése
arra mutat r,í, hogy az eredmények mellett nálunk is feszültség keletkezett a fejlődő ,
kors7,críi vezetési gyakorlat és·az eJlenőrzési rendszer szabályozottsága és működése
kö7,ött-. A7, ellenőrzési rendszer egyes elemei közötti összhang hiánya egyre jobban
érezteti hatását, gátolja az ellenőrzések célirányosságának,. operativitásának, hatékol'lyic.úgának növelését.
Mindez igényelte és napirendre tűzte a néphadsereg ellenőrzési rendszerének,
a gyakorlati ellenőrző lilunka folyamatának korszerűsítését. E követelményeknek
tesz eleget. az MN-ben folyó általános ellenőrzési tevékenység átfogó szabályozására
kiadott ellenőrzési utasítás.2
1. Az

ellenőrzés lényegéről,

tartalmától

Az ellenőrzés tudatos emberi tevékenység, amelynek létrejötte lényegében egytársadalmi élet kialakulásával. Kezdetben a tulajdon védelmét szolgálta, majd
a társadalmi munkamegosztás növekedésével együtt bővült és fejlődött. Széles körű
tevékenységgé az állam kialakulásával vált. Ettől az időszaktól kezdődően mindenütt
megtalálható, ahol valamilyen tevékenység irányítása folyik. Az ellenőrzés így szérves része, tartalmi eleme lett a vezetésnek.
A vezetés más elemei (tervezés, szervezés, döntés, koordináció) mellett az ellenőr
zésnek a tevékenységi folyamatok helyzetének felmérésében, a hibák, a hiányosságok,
zavarok feltárásában, ilietve ezek okozati összefüggéseinek megállapításában van
fontos szerepe.
Az ellenőrzés alapvető célja -~ tájékozódás, az áttekintés, a vezetői döntések
előkészítéséhez és megalapozásához az információk megszerzése, a helyes döntésekkel
pedig a tevékenység eredményességének és hatékonyságának a biztosítása. Ezeknek
megfelelően az ellenőrzés alapvető feladata a kitűzött célok, tervek, ~lőírt szabályok,
mcghutározott követelmények, normák és a tényleges helyzet, az elért eredmények
egybevetése, az eltérések mértékének és a lemaradás okainak a feltárása a hibák
kijavítása és megszüntetése érdekében. Alapvető formája a személyek és szervek
közötti kapcsolatnak, segítő, nevelő jellege alapján az elöljárók és alárendeltek közötti
vü;zony alakításának.
Az ellenőrzés t~rtalma, formái, módszerei és eszközei különböznek attól függően,
hogy milyen céllal és feladattal, a vezetés melyik szintjén kerülnek alkalmazásra.
A vezetés felsőbb szintjein az ellenőrzés szélesebb, átfogóbb és általánosabb, míg az
nlae:,;onyaLb szinteken szűkebb, konkrétabb és részletesebb. A különbségek ellenére
valamennyi vezetési szintre érvényes és közös ellenőrzési modell határozható meg
függetlenül attól, hogy a.z ellenőrzés tartalma, terjedelme szintenként erősen differe,wiúlt.
'
Vala.mennyi vezetési szintre érvényes közös ellenőrzési modeJI a „kihJelelmény",'
,,lhty", ,,értúkelh/ 1 formula.
a) A 1110<.Jell első és nagyon fontos eleme a ,,követelmény". Valamennyi szervezetre
vonatkozóan ennek alapját a. központi előírások, szabályok, követelmények, normák
képezik, amelyek a szabályszerűség alapját jelentik. Az általános (központi) normatíválmt lol, kiilönböző szervek sajátosságaiknak megfelelően, a helyi viszonyok folytán
bizonyos mértékig módosítva, adaptálják, A központi előírások helyiekkel egészülnek
ki (konkretizúJódnak), amelyek parancsnoki (szakmai) utasításokban, intézkedésekidős a

2 ~/197~. OIK l.) HM szám1l utaslM.s.
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ben, RZcrvi és működési szabályzatokban, 1nunkakóri és más ügyren<li leírásokban
stb. realizálódnak. •
A követelmények kitűzése általában mindig nrngasabb vezetési szinten történik,
mint ahOl az értékelésre sor kerül. A kitűzött követelmények teljesítésének mérésére
az elemzés módszerét alkalmazzák. Az elemzés - a vezetés szintj(itc'.íl függően -eltérő formában történik. Felsőbb szinteken ez a nagyobb fokú és szélesebb kör(í
felelősséggel, a végrehajtás szintjén pedig az operatív tevékenységgel függ össze.
b) Az ellen6rzési modell másik fontos eleme a „tény". A ,,követelmény" és a
,,tény" egybevetése Horán a tény megállápításának művelete kerül végrehajtásra,
amely Horán az esetleges eltérést állapítjuk meg. A ténymegállapítáHsal kapcsolatban
fontos igény, hogy az idejében, rendszeresen, szak1,zerűen és tárgyilagosan történjék
úgy, hogy reális kép legyen kialakítható és megbízható információ legyen nyerhető.
A ténymegállapításhoz alapvetően fontos az ellenőrzés szabályozása, rendszerének
kialakítása, tartalmának, formájának, módszerének és követelményének a meghatározása, valamint annak rögzítése, hogy ki (kik) által, milyen módon történjen
a végrehajtása.
Az ellenőrzés gyakorlásában- felelősségiik alapján- első helyre az egyszemélyi
vezetőket kell sorolni. E kategóriánál a tény megállapításához elsősorban alkalmazhatók az adatszolgáltatás útján történő tájékozódás, a beszámoltatás, a munka- és
ügyrendi folyamatokba épített, valamint az általuk személyesen végzett helyszíni
ellenőrzések. Ezek komplex alkalmazása egyiittescn a tények megállapításához,
illetve a döntések meghoza,talához megbízható információkat szolgáltat.
A következőkben az ágafati és funkcionális szervek (fegyvernemek, szolgálati
ágak) ténymegállapító tevékenységét kell megemlíteni. A szakterületükön folyó különböző tevékenységek rendszeres ellenőrzése, a szakmai követelmények és tények
egybevetése, elsősorban a szaktevékenység által a szervezetek összműködésérc gyakorolt hatá,mak az elemzése fontos a szabályszerűség megállapításához, a tények
min6sítéséhcz.
A felsoroltak rnellett, inint, fontosabb sajátos harmadik ténymegállapítási módot,
az önállósult. (függetlenített) ellenőrzési tevékenységet említhetjük. Ennek az előz6ek
től (parancsnoki, szakmai) eltérően sajátos vonása, hogy míg a parancsnoki és szakellenőrzés szigorúan a szolgálati és szakmai hierarchia rendszeiében valósul meg, .
addig az önállósU:lt (függeUen) ellenőrzés kilép az alá- és fölérendeltségi viszony kereteiLől, és a jogosítvány hatókörétűl függően szélesebb területen mozog. További sajátossága az is, hogy míg a parancsnoki és szakellcnőrzések a tények feltárásán túl célra
orientálnak, az ellenőrzők elgondolásaikat átviszik az. ellenőrzöttekre, addig a föggetlenltett cllenŐI""és a konkrét tények megállapítására koncentrál. Lényeges az eltérés abban is, hogy míg a parancsnoki és szakellenőrzés a saját felelősségi körébe
tartozó tevéke~ységi folyamatokat általában hosszabb időt átfogóan vizsgálja,, addig
a függetlenített ellenőrzés nem a felelősségi körébe tartozó - nem az általa irányított - tevékenységet és általában nem hosszú időszakot áttekintve vizsgálja. Ami
a függetlenített ellen6rzés rendszerét,, struktúráját illeti, ez még kevéssé kialakult
és jelenleg nagyon szűk területen fonkcionál.
e) Az ellenörzési modell luirmad-ik elerne az „értékelés". A „követelmény" és a
„tény" egyhevetésétől függően az értékelés lehet pozitív és negatív. Az értékelés
során a tények minősítése, a felelősség objektív megállapítása érdekében szükséges
figyelembe venni mindazokat a köriilményeket, amelyek az eredmény kialakulá.sát. ,
bármilyen formában befolyásolták. E sokirányú és különböző jellegű tényezők köziíl
kettő külön is figyelmet érdemel. Az egyik a követelmények és az awk megvalósítását
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bizio:--ítú titr,!.!yi, szeirn..'•lyi é::; itlőtén_vczők. A másik a követelményeket realizáló szcrve,;et i {·:-; sznli/dyo:u)Usúgi viszonyok. Az eltérések esetében elsősor.ban e két tényező
lu·lyzc!i:nek \'li.•1uzé:,e mutat. rá a hiLák forrására és utal az azok megszüntetése érdekc:!Jl'n tc'('J1d1'J intézkedésekre .
.,\7, cllrni.ío.é~ck halékonyság{inak nem a felelősségre vonások szú.ma, hanem a
frlhírt. liiú11y0s:-:/igok, hibák cBökkenése a reális mutatója. A hibák megszüntetése
vís:,,;oJJ(, -- az eltérések jellegétől függően-kizárólag az értékelés gyakorlati realizálú:--;t 1Hj/ln ,·alúsít/rntó meg. Az el1enő1~.tés eredményessége az általánosítható tapaszt aln 1ok1t:1 k mii s szerveknél történő felhasználásával mérhető.
(),.;:-;zt·l,..';eúskúppen rögzíthetjük: az ellenőrzés mint a vezetői munka fontos eleme
,w,n kh()t ka1npányfeladat, permanens tevékenységnek kell lennie. Az ellenőrzés
nonni'tl,:at \'d l'gybe tünyekkd, amelyek alapján választ ad a követelrnények hely.zcl.t~rül. a,-:()k tuljcsítésének lllikéntjéről. Ezzel megalapozza a további teendőkkel'
kupe.sulat-lmn rncghozandó döntéseket. A helyesen végzett ellenőrzés biztosítja a kellő
Jrn\nnyi~égfi információt, ennek révén helyes intézkedések kiadását a szervezettebb
mi'ikiid0s, a hatékonyaLb tevékenység érdekében és a hibák megelőzésére.
Az eUun/..írzés módját, formáját és módszerét, vagyis hogy ki, mit, mikor és
hogyan dlenürizzcn, az ellenőrzés célja és követelménye határozza meg. Etimológiai
frtclemben az ellenőrzé11 (controll) olyan vezetési aktus, amely során felülvizsgálat,
figyP!enund kíséré::;, hasonlítás, mérés, elbírálás a tevékenységbe Leépülve folyamato~nn törbinik. Természetesen a folyamaton belül egy adott mozzanat lezárása is
lehet, cnur.·k ellenére sorolás .szempontjából utolsó helyre mégsem tehető, mivel a
V(·1.dói tev{d~cnysóg szinte ·valamennyi mozzanatában jelen van.
Az ellcni'írzéssel szemben a rev,ízió viszont visszatekintés, újbóli átnézés, amely
rni1J1lt·11 c:-1l'lben a. tevékenység befejez~se és a folyamat lezárása után következik be,
cz1;rt ut(J!n~.os h_:.pfr,.
2. ,\z l·llcnörzC.~ rcmbzcrc Cs formál

1\z ellenőrzés

lényegének, tartalmúnak a követelmény, tény, értékelés modell

dií,:(;eklHill történt. bemutatása sejtetni engedi, hogy az ellenőrzés nem esetleges
tev1ikeuység. A vázolt, követelmények megvalósítása, az ellenfüzé::;-hatásossága csak

egy, nwglrntározott. rend, rendszer szerint működő tevékenység útján érhető el.
L{lluunk kcU ,1zt is, hogy a rendszer nem valami önkényes elhatározás szüleménye,
lmnctn az clleufüzésnck a vezetésben elfoglult helye, jelentő::;ége és a vezetés igényei
nlnpján kiabkított mecl1anizmus.
Az el!cnífrz.é::i mint rendszer két nagy összetevőre (alrendszerre) bontható, nevezetesen n /diiyyi:leti ellenőrzésre és a belsó ellenőrzésre. Mindkét elemnek jellemzője,
hogy a szolgálati nlát·endcltségen n1apuló egyszemélyi paranesnoki, valamint az
:'tgaz,iti-fuukcionúlis irányítás rendszerében valósul meg.
a) Pdiiuydeti elle11örzé11

•

Fcliigyeleti jogkör, illetve az ezzel együt.tjáró felelősség és kötelezettség alapján
mim!en szoJg;\.lat,i elöljAró köteles alárendeltjeit a kntonai élet minden területén, az
ága'l.al i és fnnkeionális szervek főnökei pedig feladatkörüknek megfelelő szakterületen
a bcsz:í.111oltatúsi, jdeutési és más informAL·iÓ.':i rendszerekkel fü,;-1zehangoltan ellenörizui.
E követclményekuek, illetve ezekből adódóan a vezető szervek és személyek
fdcJí;:-;SE:gi kt'..in!nek sziutenkéuti differenciálódása indokolja a felügyeleti ellenőrL.ésen
5 llun\'Úlelca1
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belül n kiilönhijzÖ ellenőrzé~i forn1ák kialakítását úgy, hogy meghatározott vczelr\.:i
szintekhez, IT).eghatározott ellen6rzr~si formák tartozzanak és azok együtte~en z,irt
rendszert képezzenek.
A minúderi szemle, mint n, legmagasabb szintű felügyeleti ellenőrzési fonna,
meghatÚJ:ozot.t időszakonként, ebűsorhan csapatok, esetenként tanintézetek nssztevékenységének, felké:...,.ültség(jnck, az alaprendeltetés betöltésére való képességiik
komplex: felmérésére irányuló tcVt!kenys<ig.
A miniszteri :,,zemle során kerül szfímonkérésre a szemlélt szerv részfac megszabott küvetclményck teljesítése, a párt- és kormányhatározatok, az elöljárók rendelkczé::;cinek 1negvalósítáfm, 11 ltarcké::;zültség helyzete, ezen beliil a hadrafoghat.ósúg,
a mozgósítúsi készség, az erkölcsi-politikai állapot, a vezetés színvonala, a kikt·pzet tség :foka, az anyagi-technikai biztosítás állapota, stb.
Mint érz,~kelhető, a szPmlével szernhen rnegluttározott követelmények nem újak.
l\IL'.gi:c., az a tény, hogy a szemle végrehajtásának id<Jtartama meghatározott t':8 az
rövidebb, mint itz eddigi, igényli tartalmának módosítását is, elsősorban olyan t~vé~
kenysc-;gck vizsgúla.tárn, korlátozva, a szemlét, amelyek az n..laptovékenységet illetőeu
meghntározóak. IGivelelmény a szemle során a lehCtséges vúratlans,íg, a ténylep:cseL
megközelítő helyzetek beállítása, és az ellenőrzöttek felkészültségének gyakorlati föladatok útjiín való lemérése. Továbbá követelmény annak a hf'lytelen gyakorlat.nak
a foh,z:ímolása is, hogy esetenként egy-egy szcmlc~re tervezett 8Zcrv 11cm kis úron,
és gyakran nem megengedett módon clfüetcsen „felktszüljön".
A felügyeleti dlení_frzé::; kerctélwn V(igzett következő ellenőrzési forma a 1iarancsnol'i c1lcnfüzés. Ez a parancsnok személy1~hcz kötődő ellenőrzési kötelezettség, amelyet Jl\f'glmtározott kövctelmt\nyek szerint, személyesen, illetve kijelölt személydc
vngy Lizottsúguk útjúrr az al[u·crnleltek irány<íL[L az elöljárók gyakorolnak. A parnncsnoki ellenőrzés célja az alárendeltek tevékenységének, a szaLályzat :;zcrint.i élet h(•lyzetének vizsgálata, a feladatok jelentősebb, a szerv összműködésc szempontjából fontos mozzarnüainak a felkészítés folyamatában történő ellenőrzése és segítése. A parancsnoki ellenőrzés - bár korlátlanul felhasználhatja az ellenőrzés Lármcly módjú.t
és módsze!·ét - lényege mégis az olyan komplex jellegű, átfogó ellenőrzés, ah1cly_
a!kalnin~ az alúrendeltek munkájának időnkénti át.fogó értékelésére, a tende1wiák
megismerésére, ezen keresztül a megfelelő döntések előkészítésére és mcghozatal:im .
.A fr]:··gyck•ti ellenőrzés harmadik formája az ágazati és funkcionális irányítús
keretében megvalósuló szal:ellenórzés. Lényegét tekintve abban különbözik a parancsnoki ellenőrzéstől, hogy szűkebb területre, a szakfeladatok teljesítésének, a szakmai
rendelkezések végrehajfásának, azok gyakorlati helyességének és eredménycsst'gének
viz1,gúlatára irányul. Segíti az alsóbb szintfi szerveket, fegyvernemeket, szolgi'.Iatolmt
a szakmai föladatok eredményes teljesítésében. Értékeli a felkészültséget, a szakmai
teYékcnységd, számonkéri a rendelkezések megvalósulását. A szakellenőrzés feladata
az anyagi és péhzeszközök előírás szerinti használatának, kezelésének, a gazdálkodás
rendj(;nek a vizsgálata is. l~nnek keretében kell az alárendelt szerveknél, a fegyveres
eri.ík és tcstii!ctck számára a pénzügyminiszter 160/1967. (PK 39.) Pl\I számú uta~í~
tásúban előírt költségvetési revíziót végrehajtani.
A felügyeleti ellenőrzés keretében sajátos vonásként jelentkezik,' hogy az Agazati
és funkc:ion{~1i:, szervek többsége a fefügycleti ellenőrzés mindkét formájAt kúleles
vt'gezni. A küzvctlen szolgálati ulárenUeltjeik irányában egyrészt parancimoki ellenőr
zést gyakorolnak, másrészt tígazati és funkciornUis felelősségüknek megfelelően szakclleniírzé~t végeznek.
Az e1len6rzési utasítás a felügyeleti ellenőrzés körében a miniszteri szemle ki-
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vúl•lével sem az ellenőrzés gyakoriságát, sem pedig az egyes ellenőrzések időtartamát
nem szabályozza. Ha az ellenőrzés formájának, módjának, módszerének.a. megválasztáfm a parancsnokok joga, úgy ezzel együtt a rájuk fordítandó idő tartamát is nekik
kell megállapítaniuk. Természetesen szem előtt tartva azt az általános követelményt,
hogy az a1á.ren<leltek tevékenységét folyamatosan ismerjék, illetve időnként átfogóan
is értékelhessék.
Összegezve a felügyeleti ellenőrzésről elmondottakat, elsősorban a miniszteri
szemlével, de az átfogó parancsnoki és szakellenő1,.::.;iekkel szemben is követelmény,
hogy azok formája, módja, módszere olyan legyen, hogy az ellenőrzöttek helyzetének
általános, komplex megítélését és minősítését tegye lehetővé. A felügyeleti ellenőr
zések során fokozottabb figyelmet kell fordítani a vezetés és ellenőrzés egységének
vizsgálatára, a belső ellenőrzés erősítésére és fejlesztésére. A felügyeleti ellenőrzés
tapasztalatai alapján célszerű a követelményeket korszerűsíteni, reálisabbá tenni, sőt
indokolt esetben a központi szabályok kiigazítása, módosítása is kezdeményezhető.
b) Bel8Ö ellenórzés

A felügyeleti ellenőrzés célja, rendeltetése, a rendelkezésre álló erők, a felügyeleti
szervek csekély számú függetlenített ellenőrző szervei nem teszik lehetővé, hogy a
felügyeleti szervek a vezetésük alá tartozó szervezeteknél minden részletre kiterje'
d6en ellenőrző tevékenységet folytassanak.
A döntési hatáskfüök decentralizálása, a szerveken belül folyó tevékenység
állandó figyelemmel kísérése szükségessé teszi, hogy minden sz~rvezetnél a vezetés
segítése érdekében megfelelően szervezett és hatékonyan működő belső ellenőrzés
legyen. Ezt célozza a gazdálkodás. felügyeleti és belső ellenőrzésének fejlesztéséről
kiadott 1032/1973. (VIII. 23.) MT számú határozat is, amikor felhívja a szervezetek
felelős vezetőit arra, hogy az irányító tevékenység szerves részeként a belső ellenőr
zésnek olyan rendszerét kötelesek kialakítani, amely a tevékenység állandó és teljes
körű ellenőrzését biztosítja. A határozatban megszabott elvek, követelmények a nép·
hachieregre is érvényesek.
A vázolt követelmények teljesítése érdekében - az ellenőrzési utasítás alapján - belső ellenőrzést kell folytatni a néphadsereg valamennyi szervénél - beleért.ve a vezető szerveket, a főnökségeket, a parancsnokságokat, törzseket, osztálya.
kat stb. egyaránt - az alaprendeltetés betöltésének elősegítésére, a hatékony műkö
dés biztosítására, a rend, a szervezettség, a szabályzat szerinti élet fenntartására,
a munka, nz együttmllködés zavartalanságának biztosítá1;ára, a tevékenység folya•
matos áttekintésére, elemzésére és értékelésére, a beosztottak munkájának figyelemmel kíst:rcis<ire, számonkérésére és segítésére; a szabályzatok és egyéb rendelkezések
előírásainak megtartására; a társadalmi tulajdon védelmének biztosítására, valamint
a hihák, hiányosságok megelőzésére és kijavítására.
A belső ellenőrzés rendszerének kialakításáért, a feltételek megteremtéséért és
eredmét1yes mGködéséért a maga területén minden vezető felelős.

A minisztertanácsi, határozat valamint a nem túlságosan bő szakirodalom a belső
rendszerét felosztja:
- vezetői ellenőrzésre, amely nem csupán az egyszemélyi és magasabb szintű
vezető tevékenységét jelenti, hanem magába foglalja az adott s;,;erv mi.nden vezető
jének - beleértve az ágazati és funkcionális szervek vezetőinek -- ellenőrzési tevékenységét is;
- a munka. (tevékenységi) folyamatokba épített, ellenőrzésre, amelynek sórán
cllenŐrLés

•

'

101

valamely művelet egy megelőző művelet ellenőrzését jelenti, mindezt annak érdekéhen, hogy a h.i.bák, nem kívánatos jelenségek időben - még a feladatok végrehajtása
közben - feli<,merhetők és megszüntethetők legyenek;
- függetlenített belső ellenőrök által végzett elleriőrző tevékenységre, amely
elsősorban a vezetés számára döntő jelentőségű területekre irányul.
A belső ellenőrzés rendszere alapvetően a néphadseregben nem különbözik a más
jellegű {polgári állami, társadalmi) szervekétől, a feladatai is lényegében azonosak.
Eltérés a végrehajtás módjában tapasztalható, elsőt:.vrban szervezeti adottságok
miatt, mégpedig abban, hogy nálunk a belső ellenőrzés egyik eleme - a függetlenített ellenőri szervezet - hiányzik. Helyette a funkcionális és ágazati (fegyvernemi
és szolgálati törzsek, illetve a különböző Szolgálati személyek) ellenőrzése kerül elő
térbe, különösen a csapatjellegű szerveknél.
A belső ellenőrzés rendjét a szerv parancsnoka a tevékenység egészére kiterjedően önállóan alakítja ki és intézkedik végrehajtására, figyelembe véve az ellenőri;és
rendjére vonatkozó szabályokat. A vezető az ellenőrzés formáinak megválasztásában
nincs kötve. Lehetősége van az adott ellenőrzési_ cél érdekében a legmegfelelőbb
ellenőrzési formák és módszerek alkalmazására.
Mint ahogy a korábbiakban vázoltuk, a vezetői ellenőrzés nem korlátozódik csupán
a szerv egyszemélyi vezetőjére, hanem minden vezetőnek a maga szintjén feladata
és kötelessége. A különböző szintű vezetők ellenőrzési feladata így főleg azok köré
a kérdések köré-csoportosul, amelyekben a döntés is egyéni felelősségük alapján,
hatáskörükbe tartozik. Minden vezetőre vonatkozóan érvényes, hogy a belső ellenőrzés keretében a mindennapi tevékenység folyamatában személyes,' helyszíni ellenőr-.t.:ések végrehajtásával is köteles a feladatok teljesítését rendszeresen számon kérni,
az általa irányított szerv (terület) helyzetét állandóan és pont.osan ismerni. Ez a lielső
ellenőrzés nélkülözhetetlen formája.
·
A belső ellenőrzési rendszer következő eleme a tevékenyséq folyamatába épített
eUenőrzés. A belső ellenőrzésnek ez az eleme, ha olyan' markánsan nem is mutatható
ki, mint egy termelő tevékenységet folytató vállalatnál, valamint más polgári szervezeteknél, mégi~ fontos szerepet t.ölt be egész ellenőrzési rendszeriink funckionálásában.
A tevékenység folyamatába épített ellenőrzések kialakításának alapja a munkakörök pontos, személyekre Szóló meghatározása. A munkakörök tartalmát csapatszinten alapvetően a szabályzatok és szakutasítások rögzítik. Ennél magasabb szintű
szerveknél szükséges az egyes munkakörök tartalmának meghatározása és szervi
határoZványban, munkliköri leírásban való rögzítése.
A munkakörök kialakításánál alapvető követelmény a feladat-, hatás- és felelős
ségi körök konkrét, világos formában történő rögzítése. Vagyis egyértelmű meghatározása annak, hogy kinek, mit, milyen terjedelemben és tartalomban, milyen
jog és felelősség alapján kell elvégeznie. Ezek pontos behatárolása nélkül nagyon
nehéz személyhez kötötten a tények megállapítása és minősítése.
Az ellenŐlffl:ési pontokat ott célszerű beiktatni a munka- és ügyviteli folyamatokba, ahol ezt a felüdatok fontossága szükségessé teszi, illetve ahol az ellenőrzés reális
feltételei megvannak. Ezáltal lehetőség van a keletkezett hibák azonnali kiigazítására, helyesLítésére. Ezt a folyamatba úgy célszerű beiktatni, hogy az ellenőrzés
megtörténte nélkül az ne folytatódhasson. Legcélravezetőbö az a megoldás, amikor
a tevékenység folyamata kényszerpályát jelent, tehát a beiktatott ellenőrzési pontokat kikerülni nem lehet. EzZel érvényesíthető lényegében az ellenőrzésnek a hézagmentességre vonatkozó követelménye is.
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;\ /1111!.·r:/omíliB éa áyuzat.i ellenörz,;:,f, niint a Lelsü ellenőrzés harmadi·k formáj<Lt,
azoknak a területeknek rtz ellenőrzésére szükséges irányítani, ameljrek
it szen·ek hatékony működése szempontjából döntő- jelentőségűek; ahol az esetleges
problémák i<lejében történő föltárásával ez az ellenőrzési mód a leghasznosabb segít~éget tudji1 nyújtani a vezető (vezetők) számára. Tekintve, hogy a. belső ellenőrzésnek
pz az úgtt zömében anya.gi természetű kérdések vizsgála.tára és ellenőrzésére irányul,
1i szcrvez;ct. gazdaságos és takarékos működtetése, a társ11<lalmi tulajdon védelme
sze1npontjából nagyon fontos helyes, folyamatos és szakszerű funkcionálása.
(i„a~z1'gt'zve az elmondottakat, ismételten le kell szögezni, hogy a belső ellenőrzés
ren<l~zet·(·nek kialakításáért, az ellenőrzés feltételeinek megteremtéséél't, és eredmén:ves rnúködtctéséért minden vezető személyesen ,..elelős. A szervi ha.tározványokban
r(igzítcni ~7,ük~éges a bels6 ellenőrzés formáit, feladatait, eszközeit, módszereit, ezzel
a bc];;ö ellenőrzési rendszer funkcionálásának vizsgálatát is lehetővé kell tenni.
,\ 1nu11kaköri lcír,í.sokban is rögzíteni célsz~rű ·a kötelmek előírásszerű elvégzéséért
az {'gyc~ni fulcli.ísséget. A belső ellenőrzés hatékonyságának növelése mindinkább
HH..·gki.ivcteli annak átfogó jellegűvé fejlesztését. elsősorban a csapatoknál az alap·
vctJí 1cvt:kenység komplex ellen6rzés útján való felmérését.
eh•ű~orban

:t ...\z dknürzés módjai, eszkÖ;r.ei t:s módszerei
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,\;,; ellenörzésnek is - mint minden más tevékenységnek - megvan a sajátos
rnódszcrtr.na. Ezt. állandóan f;s folyamatosan sziikséges és lehet is tökéletesíteni.
Ezzel (jsszefiiggéshcn külön is hangsúlyozni kell az ellenőrzés elveiről, szerepéről,
1\.'rH!szeréről alkotott egységes nézet fontosságát, mivel nagymértékben ettől függ
,i. g:rakorla.ti vl'grchajtás eredményessége. Fontos az ellenőrzés szerepével kapcsolatban
annak lielt'itása, hogy a. parancsnoki tevékenység bonyolultabbá válásával, a feladat- ·
t'·s hat.iiskürök bővülésével, a jog és felelősség növekedésével fokozódik az ellenőrzés·
jdentií:-;égc, ami sziik1'égessé teszi javítását, hatékonyságának fokozását, módjainak,
mótlszerei,wk tökéletesítését. Természetesen az ellenőrzés eredményes gyakorlásának
ne1ncsak e tevékenység fontosságának elméletben történő elismerése, hanem a végrehajL'ts követelményúnek, módjainak, az alkalmazható módszereknek az alapos ismerPle is fl!]tt~tde.
A ki ellenőriz, ·az minden bizonnyal dönteni is fog. Döntése nem !ehet reális,
1nq.-~ala11ozott, ha tájékozottsága csupán a papírra írt és nem a személyes tapasztala1okon alapt1l(Í információkra épül. Nem lehet eredményes az az ellenőrzés sem, amely
csak a hih{tk felkutatására, a felelősök megállapítására szorítkozik, mivel a helyes
1n1Jd:-szert·d \'('.gzctt ellenőrzés tt tények tárgyilagos megállapítása mellett segitség11y1'1,i1 i'ts i.-;, tnn(lC,'>adás is, bátoritiis is kell hogy legyen, amely megerősít a helyes
1PV('·kP11ységLrn, segít a hibák, hiányosságok feltárásában és megszüntetésében. Ezért
is, és nemcsak az egyre szélesedc'-í bürokratizmus, a felesleges papíráradat megakadályozúsn érdekéhen szükséges, hogy min<l nagyobb szerepet kapjon a különböző ellen/írzl:si fonrník é::. rnódok komplex alkalnmzása, a vezetők helyszíni, személyes tapasz1alatokra t;\.ma1'zkodó ellenőrzéstinck fokozása.
S,1jJ1os ezzel szemben még napjainkban is gyakoriak az olyan ellenőrzések, ame·
lyck lcrvszertitlenek, rendszertelenek, sértik az önállóságot, mert gyámkodó jelleg{íek,
Yagy l.'JHJ('k a:r. cllenkczőjekt\nt rü1.gyv01u~lúuk, nwgalapozathrnnl últaU.nosíióa.k, a
1/·nyq;d Sí',t'lll elől téveszt.ők st.b. Ezért 1b tények re.íJis foltúrásn hel)rett csak a. bürokr(u·i:'tt lliivdik, az i<lr'ít, az energiát paztiroljítk, okvt:!dlcukedésnek tllnnek, ellenszen~
Yct 1úpL't!r1ak a:r. elk;nl.í1·z!\:a:scl" szetnhcn ,~s iiríigyi:l teremtenek a kihúvókra. Tehát
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fontos feladat az ellenőt:zés módjainak, módszereinek a javítása, az e vonatkozásban
több helyen kialakult helytelen szemlélet megszüntetése.
Az ellenőrzés módjait, eszközeit és módszereit illetően többféle forma áll rendelkezésre, amelyek helyes és együttes alkalmazása biztosíthatja a tények reális megállapítását, a vezetők kellő informáltságát.
Az ellenőrzés módjait tekintve mind a felügyeleti, mind a belső ellenőrzés során
az ellenőrzés céljától függtíen egyaránt alkalmazhatók az át.fogó ellenőrzések, a témavizsgálatok, a cél- és utóellenőrzések.
Átfogó ellenőrzés keret.ében célszerű vizsgálni az aláren<lcltek általában huzampsabb időn át végzett tevékenységét, az ál~alános és szakfeladatok egészének vagy az
össztevékenységre jelentős befolyással levő részének eredményességét, az aláreri<lelteknck az alaprendeltetés betöltésével kapcsolatos felkészültségét és k1szenlétét, az
adott időszakra megszabott követelmények teljesítését, az általános vezetés színvonalának és ha'.tékonyságáuak helyzetét. Alkalmazásának legfőbb területe a felügyeleti ellenőrzés rendszerében végrehajtandó parancsnoki és szakellenőrzés, <le a
belső ellenőrzés keretében is jelentős a szerepe a fontosabb kérdések vizsgálatában.
Az átfogó ellenőrzés komplex jellegénél fogva eredményes vizsgálati mód lehet azon
szervek helyzetének felmérésére, a.melyek miniszteri szemle által nem keri.iltek ellenőrzésre, természetesen allmlmazható a miniszteri szemlék közötti időszakokban is.
Jellege alapján átfogó ellenőrzésnek tekinthető a miniszteri szemle is. Az átfogó
ellenőrzés lényegét tekintve olyan vizsgálati mód, amelynek során egy szervnél több
fontos kérdés széles körű és egyidejű komplex ellenőrzésére kerül sor, s ez mélyreható
tájékoztatást nyújt a vezetők részére.
·
'1 1émaviz1,yrí.lat útján célszerű ellenőrizni a szélesebb körre, egy-egy sz.ikteriiletre,
több szervre kiterjedő alapvető rendelkezések érvényesülését, bizonyos kérdéseknek,
állapotoknak, folyamatnak a helyzetét, okok és okozati összefüggések feltárását,
ten<lencii'tk elemzését, tanulmányozását. A felügyeleti ellenőrzés rendszerében végrehajtandó paranesnoki és szakellenőrzés keretében célszerű leginkább alknJmazni, de
hus,mos és célravezető lehét a belső ellenőrzési tevékenységben is. Lényegét tekintve
olyan vizsgálati mód, amelynek során egy jelentősebb kérdés több szervnél tört.énő
b:urnlm[myozására kerül sor. A témavizsgálat- jellegéből adódóan - eredményesen
ulku.Imazható a fontos döntések megalapozására, az általános következtetések levonására, a. jelentősebb szabályozások előkészítésére, illetve a fontosabb döntések hatékonyst1gfmak utólagos ellenőrzésére.
Célellenőrzés alkalmaz1ísával elsősorban fontosabb normák, követelmények, egyes
központi és helyi rendelkezések, előírások megta.rt,ását, személyek magatartását, rész~
felada.tok és mozzanatok teljesítését, valamint váratlanul felmerülő szűkebb köríi,
főleg egyedi esetek, események körülményeinek kivizsgálását célszerű végezni. Lényegében a célellen9rzés egy-egy esemény, probléma egyedi viz.sgálatának és a, váratlanság biztosításának célszeríí módja, amely az opcrntiv vezetés fontos információs
eszköze. Minrl a fdiigyeleti, mind a belső ellenőrzés rendszerében eredményesen allmlmazható.

Utóellenőrzés. A korábbi ellenőrzések: miniszteri szemle, felügyelcli ellenőrzé:-i,
illet,,.e a belső ellenőrzés eredménye alapján szabott fela<latok teljesítéséuek, a tapasztalt hibák, liii'myosságok megsziintetésére kiadott intézke<lések végrehajtúsának helyszíni vissza..ellenúrzéso. Alkalnrnzható önállóan vagy az ellenő.rzés fentebb ismertetett
valamelyik formájába beillesztve. Következetes és ren<lszel'es alkalmazásával jelentős
mért.ékben fokozható az a pszi1•hilrni hatás és fegyelmező erő, amely nöYeli az alárendeltek foldii.-;:-iPgtmlat.át.
1
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· ~\,, ,~J!prn'írzés y[cwli módjai n1elk: l fontos i-;zercJiiik van az ellenőrzés eszközeinek,
:1111t·lyl'k hel:·cs mcgválasztúsa. :',rntos az ellenőrzés,_ mint vezetési,funkció gyakorlá-

•

f:{d1oz.. Ezek közül elsősorban kell megemlíteni a kö,retkezőket:
I 11/onnríciórcn,!8::er: n vezetés valarucnnyi szintjén biztosítja a Szükséges adatokat
a kiiliinlJözf) döntések meghozatalához. Követelmény vele szcmhen, hogy legyen
{1llanrli',:1n friss, folyamatos, tegye lehetővé a vczetlík állandó áttekintését, az általuk
il':Í nyít ot i ~z.cn•ck helyzetének folyamatos ismeretét, a döntések helyes megalapozú:,.;;'t t. Sem lwvcschh, sem több ne legyen, 1:tint amire az adott .szintű vezetőnek folad:1t;1 P]l;'tt:'t:-/tlioz szüksége van.
JJ011.'1.JsÍ/rÍ8, f(J!Jeztctés: n, döntést megelőzően tartott értekezletek, bizonyos kérdé:-wkb·J, frrvczctP!drnJ kapcsoJathan szóban vagy íráshan kért vélemények, :imelyek
n;:,:ynn1•,;nk infonnúciós jcllegúek és a döntés :uegahpozását segítik elő. Ellenőrzési
'\'())1:\( kozi'::--ú.t. a különböző vélcm(~nyek, nézetek összehasonlítá~a, ütköztetése adja .
!{_frulninyo::ási, júvri1iaoyási jog: annak Rzaliályozását jelenti, hogy a különböző
:-;z/nt ti n·zetők milyen ügyekben, milyen terjedelemben és feltételek mellett dönthet11ek ,.;ajilt hat.:í~körükGcn. A megkötésekkel garnnda teremtődik ahhoz, hogy bizouyo,.; iigyck alúírús, jóvúhagyús (;éljából a megfelel/) vezetőhöz kerüljenek, aki éppen
i·mH'k réYén jnt ellcnőrz:ési lchelű.séghez.
Podri!J s.:ignálúsa útján olyan feltétel terernt6dik a vez:et.űk számára, hogy azok
i'tltc,kiuthc~sék az érkezt'J és elintézendő ügyeket, illetve az ügyintézők kijelölésével
hiztosítsü.k a további cl!eufüzés feltételeit.
lJ(\~·::rí.mortatás: lényegében a számonkérés formúju, amelynek során alsóbb szintű
\'l'í'Pt.űk sz1í.mára s,mbott fela.<la,tok teljesítéséről, vagy fontos intézkedésekkel kapc::1olutos dtintések meghozataláról történik tájékozódí1s. Gyakoriságát illetően figyelt>ntlio kell venni, h.ogy lm slírű, érdektelenné vú,lik, elhárít.ja a felelősséget; ha rit~
kúhlJ, rncgnehcúil az áttekintés. Célszerü az ellenőrzés más formái és eszközei útján
11.Y('l'L inform:'teiókkul egybevetni és pontosítani.
JJ atn:/(/f iLu.i múdwzcrek mind a döntések clőké,;zítésében, mind az ellenőrzések
vc:grehajt:í:-:1 sorú.n fokozatosan előtérGe kerülnek és az ellenőrzés korszerű eszközeivé
v.'d11ak. Programok, prognózisok készítésében, az optimális döntések megalapozásálwn, l1011yo!nlt nmnkafolyamatok összehangolásában és ellenőrzésében mindinkább
rn '.] Is: ii lüzhd l'l lenek..
,\:r. ellen/)rí'.é::! sorAn a fent ismertetett eszközök mel!ett, mint az ellenőrzés legfi,n(u,;:t\;h ·1nórlszcrei, külön-külön vagy együttesen a követk<;:zők allrnlrnazhat9k:

•

'

•

lh-',11s.:íni'. dlcnőrzések, amelyek a szernélyes tapasztalaton és közvetlen informávi1J-;z1·1·zé:,t'll tút jó alkahnat biztosítanak emberi kapcsolatok teremtésére és folya1t1ato,; f~'nntartásií.ra, is. A helyszíni vizsgálatok, ellenőrző gyakorlatok, lövészetek és
111.'t,; f~>glalkozások v{:grehajtása, munkafogások, tevékenységi folya1!1atok, technikai
;:,, fq.'.,\'\'t'rzd! eszközök működésének gyakorlathan való kipróbálása, anyagok, eszkiizijk :-;zi'unLa\'étcle és rovancsolása stb. az ellenőrzés leghatékonyuhb módszereinek
· tekin1 !idük.
8zc!.'en túl a jflentésel; él'lékelti;e, írúsheli jelentécek, kimntatások t;s más okmány<,k, nyilvúntart-:'u,;ok, staiÜ,;ztikai és Pgyéb forrásliól származó adatok elemzése,
tannl111(myoúsa, személyek rneghallgatíisa, kikérdezése szóban vagy írásban, illetve
viz.-;L(;Íztat.ús útji'rn sib. ugyancsak nélkülüzhetetlen módszer az ellenőrzési kötelmek
L'l'c(!Jl11'.11yc•s g;~·itkorlúsában .
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4. Az cllcnörzések terveztisc

Az cllen{jrzések tervezésének alapját a külöuböz{:í rendelkezésekben megszabott
ellen6rzési fehdatok, az ellenőrzések célja, köv~telméuye, formiíja és tartalma határozza meg.
Az dlc11őrzési tervet, az dvégzcudő fehi<latok szerves részeként szervekre és
:,;zernélyekrc szólóan szükséges rögzíttmi ..Függet.lenül az ellenőrzés céljától, formáját.ól, valamennyi vezel ,!si szinten nzono.,.; módon, mégpedig a munkaterv készítésének
lll<ÍfL-:zcrélwz ha:,;onlóan célszerű tervezni 1iz ellen6rzéseket, vagy úgy, hogy azok a
munkaterv kiilljn fejezetét, vagy annak mellékletét képezzék.
Az cllcnőrzé::; tervezésénél fontos követelmény a re,ulszeresség, az összehangoltság
t~S ()perati'.'viülx.
A rendszerességnek lényegében kétféle igényt kell kielégítenie. Egyrészt bizto·
sítania kell, hogy az alárendelt szervek meghatározott időközönként, ismételten ellenfüzésre kcl·ülje1ll'k. Ennek jelentősége sok egyéb tényező mellett különösen az alárcndcltckrc gyakorolt ösztönző és fegyelmező hatásában van . .Másrészt az elöljárók
cs1;1,k 1Úcndsr.eres, időközönként végzett ellenőrzések útján, az összehasonlítás alapján
kapnnJ;;: reális képet, nz alárendeltek fejlődésének üteméről, mértékér61, azok eredményeirdl és hi:'myosságairól.
Az elleuőrzéi;;ek öRszehangolásií.val azt a követelményt kell biztosítani, hogy azok
ne egymásra fod-.;o és egymást keresztezve, hanem szervezetten, tervAzerüen, az alárendeltek felesleges és ismételt zaklatása nélkül folyjanak, a különböző szintű ellené>rzések lehetí_;!eg koordini'dtRn, a. ldilönféle szakellenőrzések pedig cgyicWhen kerüljett<!k végrehajtásra.
Az operativitás küvetelményc azt jelenti, hogy az cl!)ljiírók az alárendeltek
elk•nc'.írzésc 80riín a legfontosabb és lcgidőszer\Jbb kérdések vizsgálatát lehetőleg kC116
idóhen vt~gezzl!k. Így friHs informiídllkhoz jutva döntéseiket megalapozhatják, illetve
a problémák folszámolásárn i<lejében intézkedéseket hozhatnak.
Az ellenőr;,.ési utasít.ág az ellenőrzések mennyiségét és gyakoriságát -- a miniszteri szemle kivtitelével - nem az idő függvényében, hanem követelmények állításán
keresztül, kfizYtct.ve szabAlyozza. }'ontos a helyes nrányok, a. normális rnériék megtartása n tervezés során. Alapvető igazság, hogy az ellenőrzések helyességét elsősor
ban nem azok nwnnyisége éS formája, hanem az aláren<lclteknél levő rend, fegyelen1
t:s a föladatok teljesítésére való készenlét, állapota mutatja.. Ami viszont. csak rendszeres,. hatékoHy cllenő~zések alkalmazásával bizto.•;ítható.
a) A felügyeleti ellenőrzés keretében, mint ellenőrzési forrna, a mi11i1deri s;;cmfr,
a parr11tcs1wki és szakellenőrzés, valamint a témavizsaúlrll tervezésére keriil fiOr. (C~lcllenl)rzésck konkrétan, eÍlnzet.t formában áltnhíhan nein, (·sak idötnrtalék formtljáhan te1Tezhetók.) r\ felügyeleti ellcnőrzt~H t.crvezé:-iét a minisztúiurni Hzcrvt~k, seregtest- és rnagasahhcgység-pnrancsnokságok végzik.
·
A minúclcri BzemlJl·pt a vezérkar ötéves időszakl'll, üteuiczve t.crvezi rneg. J•:zt az
időrendet a rninis:t.turi sz1•nile 1Utal ellenŐr.lcn<lő szervek mennyisége, illetve a szen1Iék ·
eélja és tartalma indokolja. Alapkövetelmény, hogy az érintett szerveket. ötévenként
egy alkalorurnal miniszteri szemlén ellenfüizzék. A szemlék során az érintett pUraHeHnoks{tgok teljl's {dlományát, 11 magasabbcgység alúrcn<leltjeinek pedig legnJáhb a kétharrnru!íit -"areális értékelés érdekében - sziiks,iges elleniíi'zés alá vonni. A miniszteri szemléket célszeríí olyan fortnában tervezni, hogy például 11 seregtes.t-puranesnolrnág ellcntírése valamelyik ahírendelt magasabhegysl'gének cllefü)rz<~sével egyiitt,
<'gy időben törtt':11}:k. c,;J:.,r.erlí, ha a szemléket miniszteri :'!Zervek állományából létre106

•

•

ho1:Üt t hizot ts/tgok folytatják le liH eset cuként más szervektől esak olyan személyeket
vonnak lw, akik fddőssl'~ük alapján a -,:;;,.crnle eredruényd)en küzí;etleuül nem érintettek.
,.\ pr1,r1monoki é."I szfll.:ellenürzé~ckcl a rninü;ztérinmi szervek, sercgte.<1t- és lllllga:-a\,IJt'f'.YS(;g-µari1,11c,mokságok tervezik. A ter.rczés által.ínus rendjéhe7. igazodva a
rnilliszt/riumi szervek a munkatervhez knpe:-;oJódó fdéveH ellenőrzési tervet készíte1:E·k, a .'-E~rcgtcst- és nrnga3ahbeg,piég-puram.:snok.':lágok pedig ~ .általáLan és célszcrií,·n -- kt;t.évcs üteme;a:éssel és kiképz6i::i idúswkonkénti pont.oRítá~al tervezik
nz d!l·rn:írz/·stalwt.
,\ 1niniszt,'.riurui szerveknél a foliig_yeleli ellenőrzés tcrvezt~se Iény{\gében kétir,ínyú. 'J'·.:t'Yl'zrii szüln,;éges egyrószriJl a frJnükij"1wk küzveilenül nlt~rendelt (HM és
V !'\) :c,/.t~rv1•k 11nnu1esnoki ellen/.írz.ós.'.!t., 111ítsrés?.rűl a :,;zakil'ltnyítás kt,réLe tartozó MN
~z,·rn·k itt.akelll'ni.írzését.. A seregtest- és rnagasaJ,begyi,;~g-par1tncsnoksiÍ.gok ált,al
y,:gn,Jwjtaudó foliigyeleti elleuúrzé8 kift formája, rwvez.cte:;;;en a parancimold (;s 1.;zflk1•l!cr1/_írz,'.s, ]1~nyl.'.g;dmn cgyiitt,, Ö»H1.el1angoltan tervezhctíí.
:\ n1ini:-;zti!ri11tni szervek Altal - a. fehigyelcti elleni'frzés kcrctt;hen - végreI1:tjtandó pani1H·H110ki ellcn6rzés, külünösen ha Icvez.l'li~sc átfogó jellegíí, a különLüző
ki'.pzelt.-;,;glí tisztek egymá:,;nak k(iksünösen tört,!nc'í liiztosftásával bonyolítható Je,
(•;,/·rt. t.'1'1'(1 az elle11Őrz•;sok lervezésénél ajánlatos Hgyelernmel leuni. A seregtest- éA
111aga.-=a l1IH·gys,':;g-paranesnok8ágok ezt sz.erve;,;etszeríi AJl0111ány11kkaJ képesek niegt,Jd,tni.
,\ sz.akellenc'írz.t:sek a. lllinisztél'iurni főnökségek esetében általáLan s,.~j1:Lt állomá11.\"11kknl, il!t:tve a seregtt'Ht- /\s rnagasabbegysi:g-paran<:t-inokHií.golrnál a fogyvememi
/.s; szolgida1 i .'tg törzsek úllornúnyávaJ folytathatók le. A mini1,ztériuu1i fönökS1~gek
últal ten·e1.ett át.fogó sz:~kellcnőrú1.':!ekhez ar.onbau alka.]n1auként kiilső ::izel'vekt.ől is
- 1.'l~i)sorhnn a;,; intézctekti.íl í;.':! egy!;li :,:;z.erve\.;t{íl -- s;,,iilrnúges i,,zakeröket ig,inyLe
\'('lltli.

•

•

•

li~ A hel.-;(J ellen()rzé;-;t az l\IN vn.la1nennyi szerv<•z.etC:nél 1~s azok szerveinél - ahol
Lfr111ilyt•11 tev(iln•nység irányítása, folyik, fög-getfo1liiJ n, sr.intheli elhelyezéstől és fonk(·illttíl - lcn·e:t.ni kell. A lJel.c:.ií dlen6rzés tervt•ztistiuc•k alapját az ellenőrzés célja,
IJ1úr!jai .~l-l nH'idsr.Prei hatúrozzúk meg. A bc!sí:í ellenfoú:s valarnenuyi szervezetre érv{'.ll_Yf•s tn(Jdjai: a 8.c:cmf:!_11ek (vezet<Jk), a, fn;{km.ysfg( folymnulokba épített, és a fu11kún1uí.l/1ci s::.eri:c!; últ1d Y(;gzet t; ellt.!niírzések.
:\ (t':dr)'l.: r·llenőn:/!iei11('/; tcn'1·;,.~~1:nd n:,,; ellt•nt)1·zl'i-;ck tarialtuát ill1.•tt'1e11 11mgl1,it1'trozrí:1k az adott hcosztúsokrn, smholt kl)Ydeltuénvd.:, a különliö;,;ő szabúlvz11toklia11, ~zervi lrn.túroz.vi'Lnyokbun, nurnkakiiri kh-Asok!m.11 i-;t.b. rügzitett felu.datbl(. Cél:--:z(:l"ÍÍ, h:t a YPZt!ti.ík sz.cu1élyctie11 azokat a. ft'l1ulatolmt cllenlírí'ik, au1clyek egyré-./:,lr,t az.
últ:d11k ir:'tJ1yított :-izervcz.et. (.izt\1'\'l:zeld-i.) rmidcltdt;~ szerinti rnlíkfülést-::re, a kövdel1t1l'Hyek !1·l,je'!Ít1\~l're dönti) befolyással vannak; m.íi-m;szt fi. közvetlen irányítások
nli'L tarlm.ó .s;zt·nidyck (helyettesek 1::,; más fontosnbh l,eosztái;ú vezetők) tcvékt111y1:>égét, ü.:rn1l:szetcsen ht>leértvo cr.ek ellt>Ill'jrzi~si kölelcsségének teljcsítí:/;ét is. A vezetők
c!lcn/;rz.ő tev,:lw11ys,~g,~nek inódszcr•fvel kapesolathan -- kiilönö;;en iiz egységek, alt•gys1.:gek WJll;ttkozúsálian --- a ti)blill:lc elleu/frz.l'.,si JJl(íds:1.1•1: kóziil i.'-1 ebfomdmn a
l1dyszíni elle11l;rzt'·."-'t~k fo11tussítgAt :,züksége~ hai11,.("Hl'1!yoz11i .
A tel' !.l-cu.11s/yi /o!yrwwtukl,a {11í/ffl 1•llvn,;n,é~;ek tnrt.alnHÍ.L n. küvetelrnéHyck, szul,úlyok, cllíírú:mk. 11or1111í.k st Ii. 1dlwtjúk, arndyek kii!önböz6 rc11dclkez.é1,ekhen (Szn.l,(tlyzat, paran(:S, utasítás sth.) va11uak rügzÍt\'e ,:s rneg1urtú.suk kötelez() érvéuyű,
lllirnl a feladatcJk v,:gr.hm HOl'Ílll, rnind a szc1J1dy1·k magatartása terúu. Tekintve,
!toµ.y ('Z,:k elt·mei hu:t.a1r1osalili i"tliin {d, :.;tahilak, ter\.·1·z,:siikl'L kiilön neJH rii,;zletezr.ük.
1
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Annyit szUkR{ges mégis megjegyezni, hog)· az élet követelményeihez történő igazításuk, korszerűsítésiik folytán id6nként módosításukra kerül sor, amelyet viszont tervezni szükséges.
A funkcionáliB <ÍB ágazati szervek ellenőrzései lényegében a különböző szaktevékenységekre idmyulnak, így a belső sza.kellenőrzés fogalmával is illethetnénk őket.
A szervezeti méretek növekedése, a funkciók bővülése követkattében megszűnik
annak lehetősége, högy a vezetők a különböző szervezetek - _különöSen csapatjellegű
és rendeltctés(í szervek - tevékenységének teljes körét, minden részletében közvet~
lenül áttekintsék és ellen6rizzf'ik. A vezetők ellenőrző funkciója mellett szükségszerűen
jön létre és alakul ki a belső ellenőrzés önállósult (de a vezetéstől nem független)
forrn(oja, az úgazati és fonkeionális szervek - szolgálati ágak - szakellenőrzése.
Ellenőrzésük a. f:lzakirányításuk és felel6sségi.ik körébe tartozó szaktevékenység helyzetének vizsgfila,tára irányul. Ezen túl közreműködnek átfogó jellegű belső - első
sorban szakterületükhöz kapcsolódó - ellm1őrzé:;i feladatokban is.
A belső ellenőrzés - mint, a feladatok része - az egyéb feladatokkal együt.t
kerül megtervezésre. A terv elkészítésénél elsősorban a tervezett és előírt feladatokat,
a szolgü.lati és szakmai elöljárók követelményeit, vltiamint az ellenőrzés lefolytatásának módjait, módszereit kell figyelembe venni. Amennyiben a belső ellenőrzés szervek
tevékenységének vizsgálatára irányul, vagy átfogó ellenőrzésként, illetve témavizsgáln.tként kerül végrehajtásra, úgy a szükséges koordinációt és összehangolást, valamint az ellenőrzés tervét az ellenőrzést elrendelő vezető törzse, illetve a tervezést
végző szerv (sze1uély) készíti el. Ha az ellenőrzés csupán személyek tevékenységére
tel'jc<l ki, úgy ann:1.k tervczéstSt (ütemezését,) az ellenőrző személY. maga végzi, tetszés
szerinti forn1ábau, álttLli'.Lban előjegyzésszerűen.
A belső ellenőrzési feladatok időbeli ütemezésének tervezését - tekintve, hogy
a Jllegolclandó feladatok részét képezik - a munkatervvel e"gyütt, azzal azonos idő
tartarnm - nnmka- és ellenőrzési tervként - célszerű készíteni. A belső ellenőrzési
terv tartalmát n, fontosabb beosztású ·vezetők ellenőrzései, a funkcionális és ágazati
(fegyvernemi, illetve szolgálati ág töf"Lsck) és más szervek ellenőrzési feladatai, valamint a Vl~grchajtáR rn<l<lja; módszere és ideje képezik.
e) Az elleui.írzések (feliigyeleti és belső) tervezésénél azok tartalmi, formai, módszerbeli é:-, időhcli ekendezésc mellett fontos követelmény a külön.böző szervek ellentírzési fohdatainak mint rész.tevékenységeknek a pontos összehangolása, különösen
fL?: nlárendelt R7.et·vekre irányuló ellenőrzések időbeli koordinálása. Igény, hogy a
kiilön1Jöz6 - főleg szak- - szervek ellenőrzéseire a 1ehétőségekhéz mérten egy-egy
aláronúelt szervnél egyeztetve egyazon időben kerüljön sor."
Ct:lszel'Ű, ha ,iz ellen6rzé:,,i tervekben a végrehajtás szervczettsége,összehangoltsága és koordinAltsága 1!r<leki~hen rögzítésre kerül:
·- a tervezési id{íszakban tervbe vett ellenőrzések időbeli ütemezése, azok fornuija és 1rnídszerei;
· - nz cllenőrzöt.tck mcgjclölé8c;
- az cllcnőrz6 személyek, szervek megnevezése, több résztvevő (bizottság, csopol't vagj szr,rv) esetén az ellcndrzés vezetője;
- a célellcnőrzésekhcz tartalékolt idő (ezek ugyanis általában előre nem ten•ezhct6k meg konkrétan, mivel sziikségességük és végrehajtásuk sokszor esetleges tényezéík függvénye).
Nngyszám(1 alárendelttel rendelkező vezető szerveknél az ellenőrzések tervezésének megkönnyítése i~rdekéLen célszer(i olyan ellenőrzési nyilvántartást készíteni,
n.niely alárendcltenin;nt tartalmazza:
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· - mikor, milyen ellenőrzés kerü!t végrehajtá!:lra;
- az ellenőrzésekkel kapcsolr~tos jegyzőkönyvek, feljegyt::;ések, értékelések, intézkedések és egyéb okmányokr.<t vonatkozó bejegyzéseket.
'
Az ilyen célú és főleg pontosan vezetett nyilvántartás nem tekinthető a bürokrácia. uövelésénck, mert. hasznos segítője lehet mind a felügyeleti, mind a belső ellenőrzések megtervezésének.
Az előhbiekben ismertetett ellenőrzési terv azonban nem ad részletes eligazítást
és mindenre kiterjedő útmutatást a n1cgvülósítás módjára, mellesleg nem is ez a célja.
Csupt'm az ellenőrz1\sre lwrillőket, az elleniírzés idejét, módját és a végrehajtókat rög7,Íti. Ez a szélt'Hl'hh kürú helyszíni ellen6rzt\Ack lefolytatásához nem elegendő, mivel
nem orientáJ kt>lWen a legfontosabb kérdésekr0 és feladatokra. Ezt a hiányt a font,oRabh helyf-zíui elb1órzh,cket t,za.bályozó és a, végrehajtás követelményeit rendBzerezo „tllenör:::é11i program" pótolja, cLmelybeu alapvetően a követke'zőket célszeríi
1neghatá.rozni:
-- az elleuőrzés í·árgyú.t. lnípP1/J :-si'.t·n·,:zetekd;
- az ellenőrzés célját;
-~ az ellenőrzési feltldt~toka.t, awk rövid tartalmát ös indokolását;
- az._ el!eníirzés idóiitemezi~sét (kezdés, Lefejezés, jelentések, értékelés, javaslat stb.);
- az dkné.írző ,..,zemélyek (szervek) és azok kónkrét részletes feladatait, valamint
a végrehajtás módját;
- az ellenórzés vezetését;
--- a,r, clleuőrzéssel kapcsolatos egyéb követelményeket.
A progra,mban foglaltak lényégében olyan utasítások a végrehajtók számára,
ittlLelyek tcljeHi.tése köt,elezéí. l~ltérést, módo::;ítást a. programot jóváhagyó engedéiyez-

!mt, ami természetesen uem jelent merevséget, mivel az ellenőrzés során az eredeti
programon igazítást igényli> körülmények merülhetnek fel.
ÜsMzcgt·zvo az e!n10n<lottakat, kiilön is szükséges a figyelmet a következők"!.·e
it·t'u1yítrrni. Mivel az ellenőrzési tervek tart.alma alapvetően diszkrét, ezért köVatelJtu~ny, hogy Lizalnurnan türténjók a kezelésük. A valóságos helyzetet tükröző objektív
t61yek folt1í.rú'la alapvet6 érdeke mind az ellenőrzőknek, mind az ellenőrzötteknek.
Ez/·rt az ellenúrzl'sek sonín a váratlanság biztosítására kell törekedni. Az ellenőrzé~ek
.ko11Jp!t•xitúsa az ellen6rzés különböző módszereinek és eszközeinek az együtte:S alkalmaú:-ú.L jelenti. Ezt úgy célszerű ~negvalósítani, hogy pl. az átfogó jellegű helyszíni
ellc11úrzth;eket leheUHeg az adatszolgáltatás útján nyert jelentések, statisztikák, okmányok 1,1.,l,. tanulmányozása, valamint az ellenőrzöttek beszámoltatása előzze meg.
Az t·llenéírzések hatékonyságát - eszközeinek és módszereinek helyes megvúlaHztá:.:;{m túl - jelentős mértékben Lefolyá.Rolja a sokféle és fajta ellenőrzés tervszcríisl'gu, koordináltsága, az átfedések, párhuzamosságok, kettősség_e kiküszöbölése.
C,ibzer(í. az. ellCnőrzóseket tervez() szerveknél kellő időben tisztázni az· olyan
kérdéseket, mint pl. a. felügyeleti ellenőrzés súlypontjai, céljai, az alárendeltek közül
ki, rnikor, milyen ellenőrzésben részesüljön, a témavizsgálat.ok milyen kérdésekre
összp~utu,mljmrnk st l>., amelyek nélkül egyébként 11z ellenőrzések nem is tervezhetők
nwg.
Függet.lt'nül 11z ellenéírzési tervektől, soron kívül kötelesek az elöljárók ellen6rzést
t.urta!1i azoknál a szerveknél, d1ol mulasztások, hiányosságok, szabálytalallilágok,
l':;:,,zeríít.len gazdálkodásra utaló fogyatékosságok vagy egyéb súlyosa,bb jelenségek
tu p,u;zt ullmtók,
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Következtetések

Az ellenőrzésre is - mint áltnlában minden más tevékenysí:gre - érvényes,
hogy nem elég a, jól kidolgozott, megbízható ellenőrzési rendszer <~s ellenÍJrzf;f.i terv,
azokna,k párosulniuk kell szaJrnzeríí, következetes végrehajt{ut,ml.
A teljes zártságra törekvő korábbi ellenőrzési rendRzerek a nl!pgazda.-:ághan, <le
a néphadseregben is jórészt az irreális eélkiü'ízé,;uk miatt nem funkC'ionáltak rnegfelel<'.íen.
Kétségtelen a„z i,;, hogy a, túlzott követelményekre való }Iivatkozlu;,:-;al Rok esetben annyit sem érti.ink el, mint a.mennyire képesek voltunk.
Egy másik problémája az ellenőrzésnek, hogy egyes területek favorizáltak, más
területeken viszont az ellenőrzés a vele szemben támasztott követelményeknek alig
felel meg. Pl. a gazdálkodás-számvitel ellenőrzése, ha nem is problhnament.esen hisz tfmnivaló va.n még bdve11-, általában az ellenőrzé8 homlokterében van, ugyanakkor más területek kevésbé ellenőrzöttek.
Az ellenőrzéH miniszteri utasítás által történt új szabályozÍL:,;a mértéktartóan, a
rendszer felépítésének megfe1elc3 zártságra törekedve szabja meg az ellenúrzés elvi
követelményeit. B követelményekből kiin<lulvtt sziik:'a:gcs az egyes Rzakteriiletckre
vonatkozó ellenőrzési szahályoz1h1t feliilvizsgálni, a szükséges mért:ékíí 1rnídosítáRt
elvégez.ni, iUdve ahol nincsenek 11ipgfelel/i követehnények, előírások, Hzahályoz.ni az
ellenőrzés rendjét és gyakorlati végrehajtását.
Mindez azonban csak az els6 lépés, amelyet időről idöre a nwgváltozoH körülményeknek megfelelően követni kt!ll a szabályozás továbUi korszeríisíh~sének. Nem
kisebb feladat azonban az ellenőrzé:,:;re kötelezettek rnagasahh Rzintű szakmai felkt:sz.ítése Rem.
Az ellenőrzés tervezésére, swrvezésére és gyakorlati véghihajtására irányuló folkészíté,i eddig eléggé elhanyagolt terület volt. Úgy voltunk ezzel, hogy aki vala~
milyen feladat.ért. felelős, arról azt is feltételeztük, hogy a végrchajt.ást is ellcw'.írizni
tudja. Az ellenfüzés olyan sZtLkma, amelyhez minrlig valamivel töbh f•lrnélcti fol~
készültség kf'IJ, mint amel1nyi az ellenőrzött tevékenység műveléséhez Hzi.iki:iéges liH
ehht!I', töhblet.ként nem nélkülözhető a megfelelő szakmai gyakorlat és hizonyo:;
ellenőrY.ési rutin, vahimint élettapasztalat sem.
A hadseregben réRzben n sajátosságok folytán azzal a problémával ii!Iunk szemlien, hogy a függetlenített, csak ellen6rzéssl'l foglalkozó szervek és személyek száma
elenyésziíen kevé8. Az ellen/Jrzési fela<lutok túlnyomó töblJSégét a szakmai munka
részeként kell kinek-kinek elvégeznie. Mindez azzal jár, hogy erre a feladatra mindazokat, akiknek valamilyen ellenőrzési kötelrnük van, megfelel/i módon fel is kell
készíteni, mert .-1, sok esetben még formálii, ,Tégrehnjt.ás helyett csak így várltui.1111k
megfelelő ermliwinyt, n hibák utólagos 1\szlelése hel;yett azok időbeni feltárását é:-i
föleg megclúzé:-1ét.
·
A trn·lrnikai fejl/íJés, a gazdálko<lás kiterjeszLé!-ie, a számvitel fontos:.:;/tga, a gépi
adutfoldolgo:d1,i l'}terjedése stb. következtében a vezctés:,;d szemben egyre fokozúdú
kövctelrní:nyck mo:-;t m{tr halasztlia.taUanul szükségessé tc:c;zik, hogy ct w!pharlsl!n·ght>n ----- el:-iő:-;orban a tnniut,~zetekhcn, de a továbbképzések _során -ifl -- rnegfrlcli..í"
figy(•l111et fordítsunk nz cllen/'írzl.Í rnuukár,~, az. ehhez szükséget> differenei(dt. folk,:szítésrc, ,~ kellií el111életi és mödszt•rtani megalapozásra.
li'l'i1nerülhet az is, hogy n tnuintézet.ekben az ellenőrzt:;st iináll() tanlc\.rgykéut
kellene oktatni, anielynek kétst:g1el1:nül nlf'g lenue a maga haszna. Ha ezt így 1w1n
lehd megvalósítani, akkor n v1,•:1.1•tcisi i:-;111erctek kereti\lien, mint- egyik fontos v«:L.dési
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funkeiút kellene az ellenőrzést súlyának megfelelő terjedelemben és tartalommal
oktatás tárgyává tenni.
.·
J;~nnek -keretében pl. a parancsnokokat elsősofban a paranCSnoki kötelmekkel
együtt. jArú ellenőrzési feladatokra, többek között az ellenőrzés megszervezésére
lehetne jobban felkészíteni, mint ahogy ezt eddig tettük. Ugyanígy az egyes szakterületeken ellenőrzésre kötelezetteket szakterületüket illetően lehetne jobban felkéi:,zíteni, illetve továbbképzeni a beosztásukkal ·együtt járó ellenőrzési kötelmek
gya korlásám.
Az ellenőrzésre, mint ismeretigényes szaktevékenységre is érvényes, hogy a
korábban megszerzett tudás értéke csökken, azt a szintenta.rtás, fejlesztés érdekében
karban keli tartani. Színvonalas ellenőrző munkát csak az képes végezni, aki lépést
tart a fejlődéssel, állandóan továbbképzi magát. Ezzel kapcsolatban elegendő csak
11rm utalni, hogy a gépi adatfeldolgozás sok új problémát vet fel az ellenőrzés szempontjából is, mivel azt a hu,gyományos módszerekkel és ismeretekkel már nem lehet
kieh:gítőcn végezni.
Szükséges lenne az egyre bonyolultabb szak1nák, tevékenységi folyamatok szakszeríi ellenőrzésének biztosításához a függetlenített ellenőrzé13 rendszerének a. kérdésével i::. foglalkozni, tekintettel arra,. hogy ilyen _irányú kötelezettségünk is van. ·
Végül szólni kell a szemlélet megváltozásának a szükségességéről is. Köztudott,
hogy nz ellenőrzés az ellenől."Lött számára nem mindig kellemes tevékenység, ezért
~yn.kori az idegenkedés, a.bizalom kérdésének a felmerülése. Az ellenőrzésre kötelezettek egy részénél ,is szükséges a szemléletváltozás annak érdekében, hogy ne csak
H?,aviikban jusson kifejezésre az az elv, hogy az ellenőrzés a vezetés szükséges és
funtoB része, hanem az a gyakorlat~an is megfelelő hangsúlyt kapjon. Csak így várhatjuk, hogy az ellenőrzés néphadseregünkben betölti feladatát, megfelel a Vele
szemben támasztott és egyre fokozódó követelményeknek és biztosítja az ellenőrzési
alapküvetelmény, a segítés és számonkérés dialektikus egységét.
( Az ellenőrzés lényegének összefoglalásdt a túloldali' vázlat tartalmazza.)
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fonnái és azok Ltrtulrna

1. Pclügyrfrti
ft) 8;:nnfo
A honvédelmi miuiszter, a
Az alapr1.mdeltdésul.'k való megfoldés, a Jelk{,sziilt~ég
minisztériumi főnökök, valamint
és ké,;ze11lét gyukorlutban való komplex elknfüzPse,
a seregtest és magnsabbegység
szintű, szolgiilati és szakmai
, b)Purancsnoki
elöljárók feladat- é;; hatá>Jkőr,ük
Az általELnos rd1<l, fegyelem, a szali1ilyz11t sz,!l'inti éleL,
vulttminJ; a felkészültség helyzetének, a kiiw~tclményck
alapjtin az alárendelt alacsonyabb
telje1,ítésének a fölkészülés folyam,1túban tóJ·ü'.nő icki·
szintű szerveknél it követelmények teljesítésével kapcsolatban
közönkénti vizsgálata.
bizonyos időközönként végzett
tépymegállapító és értt:kelő tevé·
e) Szak- (swkmai)
A szakköveteln1ények teljei,ítésónek a smkmui folkcíkenyl:!ége.
szültség helyzetének, vitlamint a gaztlúJkotllts rendjéu8k
a fegvverzcUechnikai rendszerek úlluputának a fölkészülés fo ly;lrnatában iöi·ténö ídüközüukónti feln,ú,.;,Íre.
0

2. !Jelsü:
Központi és egyéb 1:Jzel'vek,
iull,zctek, paranc1:mukságok, törzsek, osztályok stb. fiíniilmi (vezetői), valmnint az egység ó:; a.legybég ::;zintű szolgálati tis szakmai
elöljárók közvetlen szcrveikcn
belül a mindennapi tevékeny.süget folymnntosan segítő és szii·
monk{rű opetatív tcvékenyi>ége.

a) Vezetüi (személyi)
A :,zervezt műkötl,J,;e szempontji' ból alapvető tevé·
kenyr;égi folyiunatok, fdutlatok toljesítúsúnek; követel111éuyek, normák, normatívák (szabályok) heturttl,;:1ánuk,
személyek tevékenységének és magatA.rtásClnak folyama·
tos számonkérése és sPgítése.

h)B1'l),ílelt sza7,JlyvzUk útjú.n
.
Ponto,,abb tevékeuysógi foly,unntok, különbüúí folad.itok ,:égreliajtá.c;lwal, személyek magatartásával kap1:so"
latbun huzamosabb irliiro, központilag és hP.lyileg mr·g·
szabott köv1-1tolmények, szubt'tlyok, normák, uormatív:lk.
e) Ji'unkcionáli1J (s;;akmai)
A szakmai föladatok és sz,tkköveic·lmények teljc,iíti).,;(,.
nek, a g,i.zdálkodás rendjének, a fi,gyverzeti és teclmikni
eszközök Alhipotának, n társu.tlalmi tulajdon védelmének
folyamatos vi:o,gálattt.
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Az elleuiír:1.és módszPrei

-- _\1 J'.,12.c',,
- Ti·,,o:,,
-

(·{·1,

·-l·t,).

-

,\t.fogó,

-T;.111a,
- (_"/·J.

-

!"if,,

-Té1u:1,
-1_:{,J,
--- Utó.

- Helyszíni viz;.gálat, fehnót·és,
- ,Jclent<!:.;ek, felterje,-1zt/..~,.·k,
Atati,iztikai ús más n<latok taunl· tanuli11i'Lnyozll:;,, i,zámonkórt's.
múnyozÚ.f!ll, értékelése.
1 - Ellenürzo'.) gyukorh1t, lövészet
- Kuordinúcíó.,; értekezletek,
és 1n..i.B foglalko.zú.sok.
vt':lemények, juvusln.tok {szóban
Vflgy íráslmn} tanulim\.nyozií.su..
·- ::\lunkafog{isok, toviikm1ységi
folyamatok, technikai és fogy·
- Jóvi'ohugy>Lsi, kiu<lványor/v:ii,
verzeti eBzközök gyitkorlu.ti
uláfrAsi jog gyakod{L;;a.
kiprób:í.lúsn.
- PQstük iittckint,~,;,~. ,;zign:L- Anyagok, eszközök, tárgyak
Us,\.
sz:.ímha.vétele, rovancsolfum.
- lle,minmltatiu,, vi:t.sgúztatás,
értékelé.,;, küvetelrnénytinnaRztó.s,
--, Szahályozú,;;, tervek, progra,
mok, prognóziimk készítéi;e.

- .\tfor;óon
1-~.,1h'tlyozott.

-Atfogó,
·-Tóm11,
-L'L•l,
. -- Gtl.
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Prognóziskészítés a katonai tervezésben•
Sz o ln is k o v ]., . a hadtudományok kandidátusa
(Rövidített fordítás a Vojennaja Miszl folyóirat 1974.. évi

10.

számából)

Az utóbbi években fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a különböző folyamatok
és jelenségek prognóziskészitésének problémája iránt. A témával kapcsolatos irodalom ·főként a prognózis kidolgozásának és felhasználásának általános elveivel foglalkozik és készítésének konkrét módszereit tárgyalja.
A gyakorlati feladatok sikeres megoldása érdekében igen fontos a prognóziskészítésre vonatkozó különböző nézőpontok közötti részletes eligazodás. Erre azért
kell felhívni a figyelmet, mert a társadalmi, a tudományos-technikai, a gazdasági és
a katonai prognóziskészítéssel foglalkozó munkákban eddíg nem alakult ki egységes
nézet azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a prognózis, mi a rendeltetése és milyen szerepet tölt be a tervezésben. Ennek bizonyára az az oka, hogy a prognosztika,
mint önálló tudományos ágazat, viszonylag nem régen kezdett el fejlődni.
Mindezek alapján, véleményünk szerint, elsőnek a prognóziskészítés metodológiai jellegű, általános kérdéseit,· majd a katonai prognóziskészítés konkr.ét feladatait
és módszereit célszerű megvizsgálni.
Azok a szakemberek, akik tervezéssel és prognóziskészítéssel foglalkoznak napjainkban, nem mindig különböztetik meg pontosan a „prognózis" és a ,,terv" fogalmakat. Ez nemcsak az egységes értelmezés kialakulá.sát nehezíti meg, hanem igen
gyakran kevésbé optimális döntéseket eredményez.
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy néha a tervezett rendszabályok megvalósítása
ellenére sem következik be a várt eredményesség. Több esetben a vártnál gyengébb
eredmény oka az, hogy hibás, illetve hiányos a jövőben várható helyzetről a_z elképzelés. Ily módon, a helyzetről szóló információ elkészítésében meglevő hiányosságok
gyakran a prognózis szerepével és· tartalmával kapcsolatos helytelen vélemények következményei.
Egyes közgazdászok úgy vélik, hogy a prognóziskészítés célja a gazdaságpolitika
különböző változatainak a viszgálata. Azt állítják, hogy a prognóziskészítés során
össze kell hasonlítani a tevékenység! változatokat és kiválasztani a legjobbat. Az
ilyen nézetet képviselő szerzők rámutatnak, hogy ,,. . . a prognóziskészítés feltételezi
... a népgazdaság fejlesztése legvalószínűbb, a lehető legoptimálisabb változatainak
és a gazdasági folyamatokra történő aktív ráhatás útjainak a meghatározását
"
Olykor a prognóziskészítés feladatai között említik a „tudományos-technikai haladás
céljainak á. meghatározását, a célkitűzések elérését biztosító hatékony rendszabályok
rendszerének a kidolgozását, a korlátozott lehetőségek figyelembevételével ... " Mindkét esetben nyilvánvaló a prognóziskészítés és a tervezés funkcióinak a keveredése,
mivel a legcélszerűbb rendszabály kidolgozása, illetve kiválasztása minden esetben
a tervezés szerves részét képezi.
Elterjedtek még a prognózis realizálási folyamatának „irányítottsága" mértékéről, a prognózisra "történő közvetlen ráhatás lehetőségéről szóló vélemények is. Ebben az esetben a prognóziskészítés a döntés realizálásának irányításával keveredik
össze.
Mások a terv és a prognózis közötti különbséget az idő vetületéből nézik, s a
prognózist a folyamat menetére vonatkozó elképzelésnek tekintik a tervidőszak
•· Megjelent a Honvédelem 1971. évi {, számában.
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keretein \)elül. A p1·ognózis egyik feladataként a tel"vek realizálása következményei·
nek a.z ellenfü·zését és értékelését említik a tervidőszakra vonatkozóan. Ilyen véle111tinyen vannak egyes katonai szakemberek is, akik abból indulnak ki, hogy a prognór,is nem más, mint az adott műyelet lehetséges következményeinek a meghatározAsa. n. tervhen rögzített időszak határain belül.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy - véleményünk szerint - az idő
vctiilctéb()l nézve nincs különbség a terv és prognózis között. Ismeretes, hogy vannak
rüYidtávú prognózisok, amelyek a prognóú,készítés tárgyától függően, néhány naptól
néluí.ny évig terjedő időszakot fognak át. Emellett hosszútávú, 15 és ennél több
évrti <;zóló tervek is készülnek.
A szakirodalomban a különböző folyamatok ús jelenségek fejlődésével összefüggő
prognózisok kidolgozásának sok példáját találjuk. A szerzők azonban nem beszélnek
egyúrtelmücn arról, hogy mi lehet és legyen a prognóziskészítés tárgya és mi nem,
kiilönLöz.{) módon határozzák meg a prognózisok rendeltetését és azok alapvető
larlal111át-. ~lérkezett az idő, amikor a katonai szakembereknek részleteiben meg
kell vitatniuk a. prognóziskészítés problémáját és egységes nézetre kell jutniuk leg111.íLL az alapvető metodológiai kérdésekben.
Egyebek között célszerű megvizsgálni azt, hogy mi legyen a katonai prognóziskés,dtés tárgya, melyek annak céljai és mi a tartahna. A Vojennaja Miszl folyóirathan publikált egyik cikkben (1969. 8. szám), véleményünk szerint, alapvetően helyesen va..n meghatározva a katonai prognóziskészítés tárgya. A szerzők gondolatához
azonban egy lényeges kiegészítést kell tenni. Az előrejelzhmek olyan események fejlt'írlé.8hiél van értelme, amelyeket irányítani nem lehet (például a Várható időjárás).
A prognóziské.szítés tárgyai azok a.folyamatok lehetnek, amelyeknek a lejátszódása
jelentős mértékben a cselekvési körünkön kívül eső tényezőktöl függ. Ilyen fo1yamat ok lehetnek például: a fegyverzet és a harci technika létrehozásának technikai lehető!'légei, a fegyveres összeütközések keletkezésének körülményei, a szemben álló fél
erői és eszközei egyes feladatainak tartalma, az ellenség főcsapásának- iránya és
idejo stb.
Ha. egy adott folyamat kimenetelét befolyásoló tényezők a mi irányító ráhatái;uuktól függnek, akkor e folyamat fejlődését a tervnek kell meghatároznia, tehát
a.ktív tevékenységek eredményének kell tekinteni. Kivételesen irányítható paraméterek is prognóziskészítés tárgyává válhatnak. Ez akkor következik Le, amikor
ti tervczé.i szerv nem rendelkezik inforrnációval a megoldást befolyásoló paraméterek
sziimértékeil·líl, de ezek más fokozatban tervezve vannak. Ilyen helyzetben a tervező
szervnek kell ezekre a paraméterekre a prognózist elkészíteni, meghatározva azok
lehctségc~ változásainak a tartományát.
Ezért,, véleményünk szerint a 1>rognóziskészltés tárgya csak a helyzet külön.
bijzö, nem irányítható (vagy önirányltottBágú) paramétereinek értéke lehet, amely közveUeniil, myy közvetve yyakorol befolyást a dönté8re (a tervben rögzített rendszabályok
megvalósítása egyik, vagy másik változatának a kiválasztására), de attól nem /ügy.
A µrognóziskészítés például figyelembe veheti a várható felfedezése~et (amelyek
l,cfoly{umlhatják a fegyverzet és a harci technika fejlődését), mivel ez nemcsak a
t.udományos kutatásokra fordított erőforrások elosztásá.val kapcsolatos döntéseinktiíl függ, hanem mindenekelőtt a tudomány fejlődésének általános színvonalától.
Ugyanakkor az egész haderő, valamint az egyes haderőnemek és fegyvernemek fel.
udutait békcidiJben, mint irányítható és a tervezés során meghatározható paraméten•kct (alllelyek jelentős mértékben döntéseinktől függnek), nlrgha lehet a prognózis· •
k;!.-;•f.Ífés ohjektu1uaikt'int felfog.ni.
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Azokat a feladatokat, amelyek a jövőben a haderőne!nekre és a fegyvernemekrc
hárulnak, a hosszútávú tervezés érdekében kidolgozandó prognózisban csak minőségi
· formában, miht lehetőséget kell megfogalmazni. Azt, hogy ezek közül melyeket célszerű az egyes haderőnemek és fegyvernemek elé állítani, a tervezés fogja megmutatni.
A harctevékenységek tervezésének a vizsgálatánál az irányítható és nem irányítható paramétereket sziptén meg kell jelölni. A parancsnok rendelkezésére álló
erők és eszközök felhasználására vonatkozó minden változatot olyan irányítható
paraméterek kiválasztása jellemzi, amelyek értékei az elhat{l,rozástól függnek (például, az egyes irányokra és objektumokra meghatározott erők és eszközök mennyisége, azok harcfeladatai, a tevékenységek.sorrendje stb.). Emellett azonban az erők
. és eszközök lehetőségei a helyzettől függnek, á.melyet sok irányítható és kevésbé
irányítható paraméter jellemez: hidrometeorológiai viszonyok, az ellenséges erők
összetétele, azok körzetek és irányok szerinti megoszlása stb.
A harctevékenységek során a helyzet alakulása változó lehet. A nem várt változások jelentősen befolyásolhatják a harc, vagy a hadművelet kimenetelét. Ezért a
harctevékenységek tervezésének a helyzet objektív értékelésének eredményeire kell
támaszkodnia. A sikertelenséget előidéző váratlanságok elkerülése érdekében a
parancsnoknak és törzsének a har";tevékenyaégek tervezése során a helyzet minden
lehetséges és lényeges változatát figyelembe kell ve·nnie. E változatok leírását alapjában véve a helyzet prognózisának kell tekinteni. A helyzet egyjelentésű elképzelése
a harctevékenységek tervezésekor (csak egy változat figyelembevétele, amely a legvalószínűbbnek tűnik) Tendkívüf kedvezőtlen következményekhez vezethet.
· A hadművészet története sok példával szolgál, amikor az egyik fél az ellenség
számára váratlan tevékenységével sikert· ért el. A tragikus következménjreket példázza a francia vezérkar által a rnásodik világháborúban elkövetett hiba a németek
főcsapása irányának megállapítását illetően. Mint ismeretes, a franciák háborúra
vonatkozó terve arra a feltevésre épült, hogy a németek a főcsapást Belgiunion
keresztül fogják mérni, ezért a főerőket ezen ország síkvidéki körzetében vonták
össze. Amikor 1940 májusában a németek az Ardenneken keresztül mérték a főcsa
pást, ez váratlanul érte a franciákat, így őket és szövetségeseiket rendkívül nehéz
helyzetbe hozta.
Érthető, hogy a harc éi;; a hadművelet tervezése során felteVések alakulnak ki
az ellenség tevékenységének Jpgvalószínííbb változatáról és azt igen gyakran a terv
kidolgozásánál alapnak veszik. Emellett azonban más lehetséges változatokat is
figyelembe vesznek és e.nnek alapján kidolgozzák a megfelelő ellenrendszabályokat.
A parancsnoknak és törzsének a harctevékenységek tervezésénél világosan kell
látnia azokat a határozatlanságokat, amelyekkel az elhatározás _realizálása során
találkozhatnak. A helyzet töb.b változatú prognózisa tehát az ilyen információ
forrása.
A harc és a hadművelet megvívása során, bármennyire gondosan készítették is
elő, mindig megvan annak a lehetősége, hogy az elgondolást nem sikerül teljes
egészében megvalósítani. E valószínűség számbeli értéke annál nagyobb, minél nagyobb a különböző tényezők határozatlanságának a tartománya, amelyektől hizo- ·
nyos mértékben. függ a harctevékenység kimenetele.
A harctevékenységnek a helyzet egy változata alapján történő tervezése ne1u
.teszi lehetővé annak értékelését, hogy milyen a véletlenség hányada a megszabott
feladat végrehajtásában. Ilyen lehetőség csak akkor áll fenn, ha a harc és a hadművelet megtervezése több változatú prognózis alapján történik. Ilyen megközelí-
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!1:,..,"'d o1Jjck1ÍY('ll h·hct l'rtr'·kdni. lwgy :t tcvi:kcny;-;i'.gek (•gyjk, vag_v rnásik változata
1Hily1·11 111,_:·rtddwn helytúlió a kiilönhüúj lwhiroza.tlansi'tgokhoz kt'.pest és hogyan
liizto"ítjn, a 11w:;>'z:thott fobdnt-nk végrdmjtús:\.t.
'
A par.111('.'-'llOk n :-mját eriík felha:-;zrní.lá~ára. \·onatkozó kiilünhüző változatok
,~rtl'kd(',..:(;nck 1Tedményei (a. hatetevékenys1;g terv v/lltozatai) ,:s a helyzet lehetséges
v1í.ltozalninak fígy1·lcn1hevdde a.lapján hozza nwg clliat.úrozását . .Nyilvúnvalr), hogy
a Jmrl' /·s n liac!1uíívclet- nugyszámú változatai lüizi\l rt tevt'.·kenysl'gnek azt a tervét
n'.~zf'_...;iti i·l<"ínylwn, amely n, helyzet változntainak üsszess,igób{H indul ki. A paranesnok 111ind(·tl(·kd/)tt a harc és n, lmdrníívdet. kinwndclét jellemző alnpvet6 mutatókat
vc.-..:zi figyl:lcnilm: az ember- tis anyagve~ztcségek méreteit,, az arcvonal mozgását
st.h. E ni111,1t e',].; 11:1gyságn rendszerint a hclyzctt<'.il függ. Következ1\sképpen, ha a tevéke11yc/µ; t>n·d111/·uyét - JH!l<lául - üt nmia.tó jeile1nzi és a parancsnok három alap:VPtÚ lielyzd vi'dtcwüof, vizsgál, akkor minden tcvékeny~égi terv 15 szárnkaraktcrisztika alnpj;'tn J;.erii! értékelésre.
1\ 1.t'l'\'\'Últozatok jellernz(.íinek a meghatároúst a. helyzet ü~~zcs ll'.nyeges változatnin,tk 11H·gfddűcn azért sziikst!ges, hogy megállapíthassuk a. v{trható eredmények
s1.ilá.rd":'tµ/tnnk a rnértékót, frtékelheHsiik azt, hogy a feladat VL:grehajtása, milyen
m<'·rt('·!dwn fiiµ:g a. helyzl,t válto:dtsútól.. A h)\'t'·kenységek tcrvválto:z.atai hatékonysáµ/uwk ('.1frkdéc;e ahpján, n, prognózisban rögzített helyzetváltozatok összességéből
kiindnlni., n11·~ lehet állapítani azt a. t-artonuÍByt, fllllelyben megtalálható a konkrét
mulató lt'.·nyleges értéke. Ez lehctőYé teszi annak B1egítélését, hogy melyik tevékeny:-a:gi \"Últo;,;aL fogurlhaló d . !fa valarnily('ll köriilmény folytán a tervre jellemző és
nwglmLÍ.row1 ( niutat.ó értéke a megenge<lett- lmtárou ldviil van, akkor az.ilyen tervet
ú.:s·1.t:1·íítll'trnek kell minősíteni.
Ily rnódon, [I. Jll'Ognózis alaprendeltetése az, hogy tL paranel':lnok és törzse szá.
m1Írn olyan információ!, biztosítson, amely a leheb;t\!;cS tevdwnységi változatok
vo1mlkozA:-.:1íll:1n az; üsszui ,,n1ellPltt!" c:s ,,ellene" értlikelésónél a HzámvctésC'k elvi'·g,:l'·~éllt'z :=.:1.iik:-.:t'ges„ Ezek n szú.111\·ctések v1~gs6 soron minden egyes mutató változ:'t...;i tarton11í11y:'uiak a mcg(dlapítás,ihoz vezetnek„ A muta.tók ért1.!kei nieghatáro.zásá11ak 1t folyanrnL'tt. minden helyzetre a ·ten'vÚltozatok ,~rték(Msének kell tekinteni és
11e111 a n111tatók ('·rtdwi prognoi·w.:t.idd1tsíumk.

- - Olykor n l1ardev(:Jwuys1\g:ek Horán ,\-, azok e;·cdnit''.nyeként bekövetkező veAzti·"(\_,;1·k pmg11t)1.i.-;kl;::1zítl':,,t':n)l is sz;ó esik. ltt azonban (':-;ak azon paraméterek változá:-::(Íl'il k1·1! a prognózist elk(~nítcni, arnelyekre-- c1, fontchL említettek szerint - hatni
111·111 111d1111k . .-\zok a paran1t\tcn:k, amelyek a para1wsnok (vezető) elhatározásától
fo)!g11t•k, a !1:rn:zi\:-; tAq.~yát ktipezik • .A pamHe:-;11ok azzal, hogy a harc, vagy a had1n1-i,·t>ld. tl'J'\'l':1,1!,;e sorún az egyik vált.omt. nlapján újra felosztja. az erőket és eszköziikv!, t:.siikkentcni t udjn --- p,ildírnl --- a vt'trható szemdyi veszteségeket, növelve a
J,'í,.:1.f'rjavadnl1Haz/t.c;t. Ki"ivct.lu•zé:-;kt'.ppon eblJen az; cset.lien aligha célszeríí a vesztesé~
g,·k p1·og1HJzi:-.k(:,.,z;ít.'::1frt.íl beszólni. Az ehhez ha:-;onló sz;1ímvet1\s lényegében nem más,
111illL 1t t1·1·v(•z('•.s soní.n az acloH tevf;k(•ny:-;~gi változatnak megfelelően várható veszt ,•_...1'.g1·k (:r11:keb_'.:-;l'.
e\ !tardt)V('·kPuysl'g--- ternit':,-zt:tc~en --- kétoldalú folyamat, és annak eredménye
n,·1111·~,tk ,1 s:tjitL t·lliati'u·uzásoktól, hanem attól is függ, hogy hogyan cselekszik az
,·ll1•J1.-;<\~. UJy,IH t ..-..:etckl1L·11 az;onlian, amikor JHÍ vagyunk az; aktív föl, it tevékenységek
ki111t·11ckkt -- így 11 ft:l1·k \'t~~ztt~st'·geit i~ - igen jelenté.ís lllértt!kben inkáhb a mi
(·l11utúrnzú:-:ni11k foµ:j.ík rnr-gh11!/ll'(JZ11i tiK kevi\sllí{ az; ellensóg tevékenységei. Ha a vár!i:t1,J Yi·sztc:-./,w·k 1'·rt,'·kl'l1'·s('·t a tiilöpbi.izi.í liardevékenyKégi változatok összelmsonlít.', ;11.'d prngnt)zj,-kt: ...,zí1,:~tll'k h'kintjiik, akkor ez
\'t:Jcu1t~nyüuk Rzerint - a ter·
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vezés és a prognóziskészítés funkcióinak az összekeveredéséhez vezethet. Ezt hclyeRen kell látni,, hiszen H, nagy tömcgLÍ tevékenységi változa,t kö7,üJ csak ('gy jöhet szá- ·
mít.iisha. A .többi változat tudatoRan félre koriil, így fi kiválasztotthoz viszonyítva
egyenjogúan nem ruházható fel a „prognóziskészítés" fogalmával, amely tn<lományoR
előrelátást feltételez: lehet-e olyau vala.rni eredményeinek tudományos előrelátásáról
beszélni, amit szándékosan rn~nl veszünk figyelembe?
Amikor a saját erők bizonyos felu<latok végrehajtására vonatkozó lehetőségeit
határozzuk meg, ezt a folyanmtot nem nevezziik prognóziskésí'.ítésuek. Az erők és
eszközök eldrehala<lási sehessóge, a cHapatok kijutási ideje a meghatározott terepszak,1szra, a Jl-íszerfelhuszmilás rm\rtéke a kiilönbözc) objektumük megsemmisítésére
- mindezek olyan vélet,leuszerfí értékek, ·mint a várható veszteségek. E mennyist_;gek értékeint>k a· meghatározását azonban a tervezés folyamatában végezzük el.
Ha a harc (hadm(ívolet) adott időszakon kívül eső következményei érdekelnek
bennünket, aligha lehet azoku.t előrelátni azon tevékenységektől elvonatkoztatva,
amelyeket az időszak befejezése után fognak megtervezni és végrehajtani. Ezért ha a szüksP-gletnek megfclel()en az említett inform.á,cióval l'endelkeziink - a .,tervezést hosszabb időszakra kell elvégezni, de nem kell t,örekedni a. bennünket érdeklő
paraméterek „prognóziskészítésére'' tndatos1rn hamis előfeltételek mellett (olyan
tevékenységek figyelembevétele nélkül, amelyek a továbbiakban fognak lezajlani).
Véleményünk szerint, a µrognóziskészítés alapvető feladata nz, hogy lehetöség
szerint minél teljesebben jcllcme1;zc a jövőben kiali.ikuló helyzetet. Azok, akik a.
helyzetet prognosz1,izáljí~k. nem ismerhetik (bár az lehetséges, de nem kötelesek
ismerni) a parancsnok (vezető) szándékait. }!~zért tőliik nem várhatók jiwaslatok 'a
legoptimálisabb tevi'~ke1tysógi változatra vonatkozóan, annál inkább rwnf, mivel a
helyzet egyes pnram1\tereinck prognóziskészíté:;;ével igen gyakran egymással közvetlen kapcsolatban nem álló különböz() s1;ervek foglalkoznak.
A prognózis, mint a tervt_•zés információs alapja, határozw meg a nem irányítható paraméterek (körülmények, vagy tényezők) lehetséges változásainak u határait,
amelyek befolyásolják a tervezendő rendszabályok eredményeit, vagy másképpen
mondva, feltlt"rják a Jiatározntlanságok jellegét és tartományát. A prognóziskészítés
és a tervezés funkciói pontos megkülönböztetésének hiánya oda ve1..ethet, hogy a
munkával megbízott személy gyakorlatilag a tervváltozatok összeállításával lesz
lekötve. Ugyanakkor a helyzet lehetséges változatairól RZóló információ, amely az
ellmtározás megalapozásához és meghozatalához szükséges, nem kédzül el. Az is
érthető, hogy fL prognóziskészítést. nem lehet a helyzetről szóló információ egyszerű
gyfíjtési folyamatának tekiuteni. A prognóziskészítés során mindazon informáeiókcit
ki kell rostálni, amelyek feleslegesek a pa.rane:mok (veZct6) számára az elhatározás
. meghozatalához. A helyzetről szóló informáeiót, céltudatosan kell gyi'íjteni és eWkészíteni, vagyis llí', adott törzs (tervező szerv) szükségleteinek az irányításával.
Az il:I nyilviinvaló, hogy n. prognóziskészítők funkcióit nem szabad for1111ílisu.n
kezelni még olyan kérdéH Vizsgúfatánál sem„ amikor a legoptimálisabb elhat:'i.rozás
kidolgozásában való n;szvételiik lehetőségéről van szó. Ha például tengeri deszant.
partl'aszálláflárrnk tervezése van soron, amelynek végrehajtása jelentifo mt~l'lékLen ,
meghatározza a hadművelet sikerét, az elhatározás kidolgozásában hi<lrometeorológttsok is ré:,;zt, vehetnek, akik a prognózis anyagai alapján javaslatot tehetnek a
deszant kir.ikásának legmegfelelőhh időpontjára, amikor a. kedvezőtlen időjárási
viszonyok valószínűsége a legkisebb .
.Mindezek ut.án vázlatosan vizHgáljuk me~ a lmtonni prognóziskészítés föbh
alkahnazási teriiletcinek a sajátosságait.
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· A h adás z a ti p r o g nózi· s kidolgozásának eredménye a lehetséges katonapolitikai szituációk összegyűjtése, amelyek .irányvonalként szolgálnak a haderő
fejlesztésének tervezése terén. A szituációk az összes, érdeklődést·kiváltó, földrajzi
körzetekben meglevő helyzet elemzése alapján alakulnak ki. A hadászati prognózis
l'IÍmnfat azokra a lehetséges célokra (feladatokra), amelyek elvileg a szemben álló
felek elf_ítt állhatnak. Ez az információ lesz a kiinduló pontja az egész haderő és az
1:gyc. . haderőnemek elé állítandó legésszerűbb célok (feladatok) hadigazdasági meg11ln110z1l.sának, valamint azok fejlesztésével kapcsolatos alapvető irányok kiválasztib(111ak.
·
A hndigazdasági prognózisnak tükröznie kell a szemben álló
felek lehetőségeit a haderő fejlesztése és a különböző jellegű ·háborúk biztosítása
terén. E prognózis számára az alapadatok egy részét a tisztán gazdasági jellegű
prognózisok szolgáltatják. A hadigazdasági prognózisban levő jnformációra azért
van sz.iikség, hogy tisztában legyünk azokkal a forrásokkal, amelyeket az adott orszllg (ország-esoport) katonai célokra fordíthat. Így válik lehetővé a tervezés során
azon katonai"célok (feladatok) reális, vagy kevésbé reális változatainak a megállapít :ii-:a. amelyeket az egyes országokban irányvonalként követnek.
A hadműveleti -ha r cá.B z a ti pro gn ó z i B a harctevékenységek fejlúd,:iw, vagy végrehajtása ún. ,,jelenetezés"-ének gyűjteményét tartalmazza. Ezek
mindegyike az események fejlődésének egy lehetséges változatát írja le, a jelenetez,:sek gyííjteménye pedig lehetővé teszi a harctevékenységek során kialakuló helyzetv:íltozatok ösSzességének a visszatükröződését. A prognózis anyaga hadműveleti
hun·ásmti alapul szolgál, amelyen a tervezés során megvalósul az erők és eszközök
fcjli.í<llisére vonatkozó változatok értékelése. Itt kell megjegyezni, hogy a hadműve
lt.'t i-hareászati prognóziskészítésnek nem feladata - ahogyan olykor feltételezik az új fogyverfajták hatékonyságának a kutatása és az erők ésszerű összetételének a
111eghatározása. Ezek már a tervezés funkciói.
A /1 a d i t e e h n i k a i p r o g n 6 z i B álaprendeltetése, hogy információt biztmdtson azok számára, akik az erők és eszközök fejlesztésének tervezésével foglalkoznak, az új tudományos-technikai lehetőségekről a fegyverzet és a haditechnika
hitrehozlÍ.Hri terén. l%ben a prognózisban olyan információk vannak, amelyek meg
határozott feladatok különféle (elvileg lehetséges) technikai megoklásaival vannak
ii~szpfüggéshen. A továbbiakban ezek közül a tervezés folyamatában a legésszer~bhek kel'iilnck kiváfasztásra.
A haditcehnikai prognózis tartalmát az USA haderőben hosszú t.ávra (20 évre)
kidolgozott te('hnilrnfejlesztési prognózis példáján lehet bemutatni. Ez a !)~gnózis,
a111elyet kétt\venként pontosítanak, három részből áll.
Az c!Hő rész - ,,A tudomány által javasolt lehetőségek" - a tudomány'os~
tedmikai kutatások tervezésével foglalkozó szakemberek munkáját szolgálja. Tartnlmilag azokat a lehetőségeket tárja fel, amelyek a fő tudományterületeken elért·
cre<llllényckhdl faká.dnak.
'
4

A 1násodik réllz - ,,A technikai lehetőségek" - amely az első_ rész anyagára
«\pH!, az új technikai megoldások realizálásának módszereit foglalja magában, Ezen
információ alapján a hadműveleti-harcászati profilt képviseld szakembereknek lehe~
tős1::gük van az i'1j fegyverzet egyes elemei reálisan elérhető jellemzőinek a meghatároz,bára.
A harnw.di/.: rész - ,,A korszerűsített ·rendszerek alapelvei" - tartalmazza az
új fl.)gyvernmdswrekre vonatkozó példákat, amelyek létrehozása a tudományos~
·
te(·lmikai vívmányok alapján lehetséges.
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A haditcdmilrni progllÓZi.-; J"{'Wlo:wrint a fró.YV{'l"Z2t i!s a t.ed111ika tülJh l1j frjkc.;zlL;,-ü irúnvúról ~zól/i info1·111(u·iók1tt tartalrnaz;za. A rnkfölc v/dtozat ki.iz(il nzonhan

<·snk oly;rn in'uiyú mnnldJ..: lrnrii!nek a tei'\'he, amelyek a ten·1~z1.:s folyanwtúho7.
tartozó lrn<litcdrnikni (vagy lel·lmikni-gazd.:isági) {l'tl'kell·:=i Ct'<'rl1n,:nyi·k1:JlJH't1 ('t:J_
szcrú1wk IAto:zanak.
Ahogy a külföldi gyakorlat mutatja, a tu<lou1ÚILy és a teelrnika ÍL·jlődl'~i folyanmtn pn)g1HÍzi.,.;k1\s,dtéséuck kú dlentúte.'J megkiizdiltisc h:tezik . .áz el,,6nél ezl ,-t
folyamatot ünfojlű<lűnek tekintik, n. másodiknál olyan fo/yamatké1\t viz<'gúlj{1.k,
n,melynek eredményeit társado..lrni - töbhck között ku.tonai --· sz(iksr'.gll'ld( (ún.
nomutt.ív prognóziskészítés) lrntározzák meg. Ezenkíviil a mAsodikuál 11wg:íllupitjúk,
hogy ntcghatú.rozutt feladatok végrehajtása, ér<lekl~l,ou (ha ilyen folitdatoknt HIL!f;Azabtu.k) mil.ycn technikai v.íltoztatások valósíthatók meg. A proguóát:ok awnhau
mindkét, e~e~lJen tar!,alma,:'z~k, az azon l?hető~égekről ~zóló inf~r~u:u:!óka~·: am:!Yf.'l~
folhasznala,mnak a celszeruscgei a tervezes soran, a formsok rcahzalasa.val osHzeJuggo
különli<iztí vúltozatok összehasonlító értékelése útjún állapítják n1l'g.
A tervezésnek vizsgúluia és értékelnie kell a lf'lcghatározott feladatok ,·1'·grelmjtás.i.t biztosító tevékenységi változatokat olyan fdcételek keretein hchil, au1dyck u.
nem irányítható paramöterok értékeivel jellemezhetők. K~ esetLe11 a lwlyzL•l miwlcn.
változatának a nem irányíthatú paL'1.unétcrck értékei1:ek meghatározott t'.ítYlittesc
felel meg. A tervezés során, az elhatározAs meghozatalú1:rt felelős vezeti) a lelwtsl'~n-;
tevékeuységi változatok küziil azl, az egyet, választja ki, amely az. ercdnu:nyckd·
illetóen a lcgcldnyiiseLlrnek lát:-,zik. tt;rrné1-1zetesen a prognózisban levő fo1sZL'"1 hclyzetvált.or.at. fig,\·eleni l1Pvc~t ch;vel.

A prognúzic,kt;szítés t'g:ves tl!Ódsz1!n:i1wk sajfitosságai a kato11ai sajtó ha.-.,{tbj,.1in
rnegvilágít[,:-it 11,\'el'tck, ·nt~ltú.uy mogt'dlapítás azonban vitatható. KétsL:g llll'l'iill1t•L
föl töhlwk köziilt ahlian a kérclésheu, hogy vajon a rendszerelemzés lii'> n. 111lÍvdet-.
kutn.tús (.i,í.tékel111dct, Rlrtti:-,ztikai megoldások f'\111élele stb ..) a katonai progn{,ziské:-izÍLL:s ruúdszen:ihez lut·Lozik~c? A ren<l:-izercle1nzés llem más, mint n döntés lllt>l,!alnpoziísií.nak a Jill'Lodoiógiája. A rcn<lszerelemz{·s és a rníiveletk1Ún.ttí.s módszereivel
végezlidű

el

IL

l,·lietsóge:-, tev,:Jrn11ysógi váltomtok mennyiségi értékelése és zárhatók

ki nz ésszeríitlem·k. ~zck a mód.-;zerek bizl-o,;ítják fi. IL·gjoLlJ vtlltoznt kiválaszl.tu,1.Ít,
atndyct az irúnyítható. pn.rnntc;!(~rek meglmlározott együttese jellemez. Ami J){'diµ;
a prug111Ú,i8lu:szflt':s mó<lszl!l'l'iL illdi, azok biztosítják a jövőben kialakul() hdn'.eit(,I
lrnpcsula!"os infomuívióL ·Kilvet.lwz6sln!ppen ebben az ese1ben az a fl), hogy a~z últa-·
lunk 1u:111 irúnyítlmló l'gyik vagy mtlsik folyamat, (ohjektnm) lehet.::;égcs ,,,tJLozú:--:air/1]

foga.l11111nk legy1:n, de --- ne hasonh!suk öc1sze n, vtlltozatokat -- nem szi.ikségi:c; a
legjobb kivúla,;ztá:sa. Ez1il't lwlytelcn a katonai prognóziskészíté:-, mód:-,7,ereihcz az
optimaliz.'1.lú.-1 n1údszereit sorolni.
Vit;tt!mtó az; a fdfogá,; is, alllcly a liaderi) eélszeríí állomány[uiak megúll,1pitús,ihoz sz.iilu;l'.ges 0dokat és alapvető foladntokat, a katonai progw)zisk,~;.;zÍtt"s folyan1aUtlmn határm.í'.a 1nug. Vúle1m{nyüuk f!Wrint, ez a ten'fczés funkdúja.
A had1·r/i {dlo111,'í.nyáva.l lrnpt:solatos kiilönböz6 vi'dtozittok hadigazdasúgi ed:-izcrííségL:nek l'rtékeléstíre szolgáló móchizereket_ é~ ltlndcllekct - ,·élPnu'.m·1·11t szt•rint
·-- szintén a. k1·v1iziis eszközeirn·k kell frkinteni.
·
!•;zd..: ulún -·-· úgy vélem --~ eélszuríí, hogy n prognúzisk,~szít(•s nH)cle>zt•t'L•ivel kap~
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n1Platlw1, 11/-li,ínY :iltalain helytelennek ítélt elképzelést korrigálják, illetve ezen
111t'irI'-':t.('l'(•t.: 11,:l1ilr1'.\- f;ajáto:-.sClgi'tt;:t rámutassak.
/,..:n)t.'L'l'tt"'

h()g)'

aí\

cxtrapolát'iós módszer olyan feltevésen alapszik, miszerint,

nz ol,jt·k11rn1 fi!jli'ídtistinek meglevő és fe\tét~lezett jellege nem változik. Nyilvánvaló,
hogy ,,z a kii11d1d(u.;i el6feltl,tel nem mindig felel meg a valóságnak. A gyors ütemű
tudo1t1:'u1.\·o~-IC'd1nikai haltu.lt'u-i viszonyai között a minŐ!:légi változások egyre gyakoril,li,1k ;t kafo11ai tct·iild,en. Ez a. köriilmény jelentős mértékben csökkeqti azon

e.'let•·k f-':t.:\in,'tL umikor n prognóziskészíléshez felhasználható az extrapolációs
IIHÍd:0 ;r,er .

'
'

.-\i t!Xl rn pol{wiós mócfozer alka.!nrnzásához először annak megállapítása sziikségeé!, hogy a. kiindnlá~i előfeltél d(!k megfelelnek-e a reális köriilményeknek, amelyek
küzütt. 11 yjzsgúlt objekt_uiuok elhelyezkednek, és másodszor rneg kell határozni,
hogy nz utúlibiak 111ilyen mértd.::ben függnek a külső körülményektől.
8z('.k·,;kön'íen elterjedtek a Bzakértólc megkérdezésén alapuló prognóziskészítési
111ód:-;zcn·k. l\1q.~ kell azonban jegY,ezni, hogy a prognóziskészítésnek ez a módszere
rn·ut 11.vújt nwgbízlrntó n.dat.okat valamely eléggé bonyolult objektum.mennyiségi
v1íltoz1't'-nir(JI (p,;Jdt'llll, u szemben álló felek egyike erőinek összetételében bekövetke;,,ctt, y{dtozá,-;okról, a111ikor a, misik fél új fegyverzetre tért át.) Ez azzal rnagyarázhaíó, hogy nHig ::1, legkvalifikáltabb szakember sem képes intuitív meggondolások
11!11 pj1ín az ohjektnm fejlődési tendenciáját, értékelni, amelynek jellemzői nagyszámú,
t·gy,11.'1ssrtl ka1w~olatl1m1 állú tényező lu.1,tására váltornak. Hasonló értékelések érdek/:lwn a 'll/lllc11wtifoi modelleket célszerű felhasználni, amelyek többé-kevésbé részlcko: n·t.iill'lét adjAk az adott objektum reális fejlődési folyarnatának, lehet6vé teszik
annak n11·wHin.pít{.1,s{tt, hogyan változhatnak az objektum jellemzői a bennünket
frrlekl(i ttényez<Jk haH.sa alatt.
Az olijl'ktutn vllltmdui(tnak folyamatával lmpesolatos matematikai modell segít~/·µ/vl'l mcghatározbató az adott körülményeknek megfelelő végeredmény. A köriilrw'.n,vek para1tit!tereinek értékeit - azok változásainak lehetséges tartományán
IJt'liil - yariúlnt lmphatók meg azok ·a mennyiségek, amelyek jellemzőek az objekt utn t'dlapotára a vizsgált. időszak végén. E különböző állapotok jelentik az objektum
,·,í ltoús:'umk n prng11ózisát.
11 asonl<'i 1'rt·dményekhez jutunk a ~peciúl is jútél.:ol,; segítségével is. ~z a prognosz1ilrni 111r'HJ.-;z;e1· a folyamat matematikai modellezéséhez viszonyítva szélesebb körben
Yilúgítj:~ meg a. felek versengésének a ::;ajátosságait, lehetővé teszi a felek nagy
tlH'lrnyis('•g{í teYékenyst"'gi v/lltozntainak n felhasználását, mivel ezekben a játékoklian 1, hdyzetrwk n1cgfelcl6 tevékenységei változat alkotó kiválasztására képes emlw1·r·k ve...;ziwk n\c;zt.
Ar. Amerikai Egyesült Államokban a hadászati tervezés során ún. ,,Sistems
a11a!isi,1 and policy planning 11ppliC'ation to defenee" speciális játékokat szerveznek,
amel,\'t>kd a kiizisnwrt hadijátékokból fejlesr.tettek ki. Ezeket a fegJ'VCl'Zet, a hareiLl'l'huilm kidolgozÚ~ít l:S a hadcrd korszerűsítése problémáirn1k megoldása céljából
folytatjt'tk h•.
llyell kr~to!dalú játék általában 10 éves idéiszakot fog át és mind a béke, mind
n h:'thorús id(ík kiilönhi.iző aspektusait foglalja magában. A résztvevőket a játék
ktw.:dPtén sokféle kiindulási adattal látják el, például a felek katonapolitikai céljairól
1!s frgyvl'l'Nl 1•díi állományáról, valamint 10 évre szólóan a kntonai szükségletek
kil·lt\!;Íl.(\sövel knpc:solatos költségvetési előirányzatok méret,eiről.
A j,ít<;k ,;or1'tn a l'(:flztvevők rendszeres informíu·iókai kapnak a felek kölcsönös
ka.pr·,,olalálmn meglevő feszültSég nüvekc<léséről, majd a háború kezdetének körül121

rnényeiről. A felek kidolgozzák a csapások méréRével kapcsolatos terveket, ezPk
eredményeit cllenőrző csoport értékeli. A játék ideje alatt a s:r.emben álló felek lchetúségeit öt alkalommal mérik fel (a vizsgált időRzak különböző éveire). A számvetések
eredményeit a felek tevékenységének értékelésénél a haderő fejlesztése terén ha~ználják fel.
Ezen játékok a~yagai igen hasznos információt adnak a kiilönhüző prognózisok
kidolgozásához. Ezenkívül, hasonló j~t.ékok biztosíthatják a vezetők felkészítését,
akik felelősek az erők és esZközök fejlesztésének tervezése terén a döntések rneghozntaláért. A játékok hátránya az, hogy általuk lényegesen keveRebb folyamatfcjlőtl{'.,,:i
változatot lehet megvizsgálni, mint például a matematikai modellek frlhasználá1lt val.
Végül, a helyzet prognóziskészítéRe az erc1k és eszközök fejleszh;sévd kap<·Rolatos alternatívák értékelése, vagy a hardevékenységek tervezése érdekébcnjclendézé..igyújtemény kidolgozásával lehetséges. Egy jelenetezés egy adott folyamat lefölyáflá. nak leírása. Isfüben rögzítve van az események sorrendje, a kezdeti helyzettől a
jövőben lehetséges hely~etek egyikéig bezárólag.
A jelenetezés tartalma azon módszerek sa_játossAgaitól függ, amelyeket a tervezés során felhasználnak..Kidolgozása különböző méretű tevékenységet foghat át:
a háborút teljes egészében, de egy fegyver alkalmazásának módjait is. A jelenetezésnek olyan változata is lehet, amely egy meghatározott körzetben kialakuló konfliktus
egy lehetséges változatát írja le.
Az alapvető helyzetváltozatokat tükröző jelenetezések megléte esetén a rnegfelelő matematikai modellek és módszerek segítségével létrejönnek az alternatívák
objektív értékelésének a feltételei (az erők és eszközök fejlesztésének vagy n harc:~
tevékenységeknek a tervváltozatai).
Befejezésül a következőt lehet megjegyezni a prognóziskészítésről. Az er6k é.-;
eszközök békeidőben történő fejlesztésével kapcsolatos rendszabiílyoknak, vagy <L
harctevékenységi változatok előnyeinek és hátrányainak az értékelése a minőst'•gi
tervezés sziikséges feltétele, amely a prognózisban levő lehetséges helyzet.változatok
figyelembevételén alapszik.
A prognózis nem más, mint a tudományos tervezés informáeiós alapja. Ezért
napjainkban a gyors helyzetváltozások viszonyai között a több változatú prognózisok kidolgozása és azok felhasználása a tervezésben, a, hatékonyság fokozásának
igen fontos eszköze a fegyvei-es erők előtt álló feladatok végrehajtása sor4n.
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A csapatgazdálkodás fejlődésében o szállítás helyzetének
problémái és továbbfejlesztésének elgondolásai
a· közlekedési szolgálotban
László László alezredes, dr. B u s s ma n n Sándor százados

Az állami és pártvezetés - gondos előkészítés után - 1969-ben a
népgazdaságban új gazdaságirányítási rendszert vezetett be.
Ma már •több év gyakorlati ttapa·sztalata igazoHa szükségszerűségét
és helyességét. MegV'alá'sítása hat az MN ellátását biztosító szerveinek
gazdál1kodó ,tevekenys'égére is.
Az új gazdaságirányítási rendszer növelte a - minden szintű - vezetés felelősségét, egyben nagyobb jogkört biztosított a döntés meghozatalához, ezzel egyidejűleg nagyobb lköve'telményt is támasztott a vezetéssel
szemben.
A közép- és alsószintű vezetési tevékenySégben a minőségi változás
egyben azt is jelentette, hogy az eddig központiliag 'kidolgozott és részülkre végrehajtásra !kiadott min,denre kiterjedő merev tervutasítás magszűnt. Vagyi s meg lkellett tanulni önállóan gazdálikodni. A gazdálkodási
tevékenység előtérbe került a költS'égvetésből működő szerveknél is. Közép- és alsó szinten a feladatokat úgy ikell végreliaj tani, hogy a termelő
egység vagy szervezet összes tevékenys'ége egyben feleljen meg a ·közgazdasági mutatók által támas~tott követelményeiknek.
A döntési jog biztosításán kívül növelni kell a v_ezetés színvonalát is,
hogy az ,a minőségi változást és a vele szemben táJm<-1sztott követelni.ényt
hatékonyan kielégíthesse. A döntés meghozatalához szükséges még, állandó
és Jolyam!R'tos, ,a vialóságos helyzetet tükröző információáramlás.
Az új g-azdaságirányíitási rendszer tenmészetesen ·'befolyásolja az MN
ellátását !képező szerveinek a tevékenységét is. Az MN ellátási rendszerében, illetve annak minden tagozatában fdkozottan előtérbe, majd megvalósításra kerüU az 'Önálló giazdálikodás1 tevékenység.
A Közlek,edési Szolgálat Főnöikség munkájá:ban ez 1az a1áhbinkban érvénye3ül és lkerül fokozatosan megvalósításra.
A Köz1eked'és·i Szolgálat Föniökségének egyi/k. i,gen fontos tevékenysége az MN-ben jelentkező összes szállítási igény kielégítése, amelyet
alárendelt szer':'eivel közösen old meg.
1

•

1
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A végrehajtás so,rán a szállítási tevékenység olyan folya'matiként jelentJkezik, amely az any,agok, személyek. tielyzetét válrtoztató termelési
folyamat, s melynek termelékenységi szintje azonos ke11 Jegyen az elő
. állítási tevékenységgel.
.Ertem ezt abban az esetben is, ha az MN a népgazdasággal szemben
összesség-ében mint „fogyasztó" jelentikezilk és az ellátása érdekében Végez
ismételt elosztó tevékenységet a sajM szervezetén belül. Az ianyiagok másodlagosan végrehaStott helyváltoztatásail~a - szá.lliitásaira - fordírtott
összeg nemcsak az MN gazdálkodására hat, hanem közvetve -visszahat
a népgrazdaságr,a is.
Azért is szükséges behatóan vizsgálni és részleteiben elemezni az
anyagok helyváltoztatási folyamatait, mivel ennek alacsony termelékeny.ségi szintje miaitt elveszíthető az előállítás folyamatában elért nyereség.
Különösen, min't költs·égvetésből g,azdá]kodó szervezetnél fontos a
szállítási tevl'kenység 'hiaté'konysága az MN.Jben. Nemcsalk az anyagdk
megszerzésére szükséges pénzfedezetet vonja el a népgazdaságtól, hanem
a lkészletezési foly,amatot !követő ismételt elosztási 1:evé'.k:enység helyváltozta'tásához szüikséges pénzfedezetet is. Ha a gazdálkodás szempontjából
vizsgáljUk, ·megállapí thatju:k, hogy először a népg,azdasággal szemben öszszességében mint fogyasztó jelentkezi1k, majd siaját szervezetén belül egyidejűleg készlet-ez, eloszt és felfrdsznál.
Ez megnöveli Cs egyben előtérbe helyezi az MN-ben végrehajtott szállítások termelékenységének a jelentőségét.
Minden szállítási tevékenység elemzésekor ·a •kérdést több oldalról
kell megközelítenünk és egyben viz.sgálnunk az ,arra ható és azt befo....
lyásoló egyéb tevékenyS"égeiket is. Az MN..aben az anyagszállításoik végrehajtását csak az ellátási rendszerrel egyidejűleg mint anriak egyik lényeges folyamatát vizsgálhatjuk, amelyre még más egyéb körülmények is
hatnak.
Az új gazdas'ágirilnyí.tás bevezetése utáin az MN ellátásában is csökkent a rne!·cv és tűlzott lk-özponti beszerzés és elosztás, előtérbe került
a pén~gazdálkodás még 'a központi beszerzésű és a központi ellátásból
bi2tosított anyragdknál is.
A fejlődés azt követeli, 'hogy a pénzgazdálkodást 'ki !kell terjesziteni
az MN eszközeivel végzett közúti - központi és csapat - szállításokra
is. A szállításokva fordított összeget szorosabb kapcsolatba kell hozni az
ellátási' tevékenységgel űgy, hogy annak alakulása jobb szervező tevékenységre készrtesse az eUátás végrehajtását irányító és végreh!ajtó személyi állományt.
Az anyagmozgartásro ténylegesen felhasznált összeg csak ·a mindenre
kiterjedő pén2igazdá1'kodás bevezetése után lesz •mérhető a valóságnak
1

megfelelően.

A ·szállításdk termelékenységének ·riövelés'ére tőbb és egymással szorosan összefüggő lehetőség is van.
Ezek a csomagolás, gépesítés, automatizálás, szállítóeszközök raksúly
és térfogat 'kihasználása, és egyes munkafolyamatok teljes vagy részbeni
elhag:yá.:;u.. /,.z utóbbi a leggazdaságosabb, mivel szervező tevékenységen
kívül rnú:~ beruházúst nem igénye!, va.[;y beruházás nélkül vc:ilósítható n1eg.
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Felvetem még ,azt a gondolatot, hogy az „idő pénz", vagyis nem közömbös .az anyagok helyváltoztatásánál az any,agálfaall'lás sebessége sem.
A leírt gondolatok is igazoljá:k, hogy a szállítási tevlélkenység önmagában, csak mint gazdasági tev8kenység ll.em_. lkezelibetö. A megoldás érinti
. a rnűsza1ki problémákat is, ezért helyese'b'b, ha müszaiki. . .gazdasági egységként kezeljük és 1keressülk ia fejleszités tiovábhi :lehetőslégeit.
A felvetett gondolatok ialapján az 'MN..1ben VfégrehiajtásT'a kerülő szállítások szervezését,_ végrehajtását, termelékenységének növelési leL)tősé
geit az -alábbiakban tekintem miegold!hatónalk.

!.
Az MN Közlekedési Szolgálat Főnölksége a gazdasági irányítási elvnek megfelelően az MN jelenlegi eHátási -rendszerében -a központi ellátás
végrehajtása során végzett szállítási tevékenységet vizsgálta. A vizsgálat
kiterjedt ,a szolgála'ti fönölkS'égek rés szolgálati ágák ellátásaira, amelyben
megállrapította az •any'agáram'lás irányait, a szállított anyag mennyiségét,
a szállítási ágazatdk részesedését, •a szállítóeszköziök kihasználtságát, 8.
tárolás helyzetét.
1

A bázisév adatiainak elemzése után arra a lrovetkeztetésre jutott~
hogy az MN jelenlegi szállítási rendszere ianmlllt. alacsony tennel:ék.enységi. mutatói miatt tovább nem ,tartható fenn.
Alacsony a szállítóeszközök raksúly- és térfogat-kih„1:;.znátasa, raksúlykapacitás kihasználása a Vasúti szállítóeszközöknél (t), közúti szállítóeszközöknél (t),
- a1'acsony 1a szállítási sebesség:
vasúti szállításnál 6-8 k,m/ó,
közúti szálJi.tásnál 7-9 'kan/ó;
- sdk 1a kereszt és párhuz•amos szállítás, amely főleg a tagozatónkénti ellátás V'égreha]itásából adódilk,
· - alacsony fokú és kezdetleges az anyagmozgatás - rakodás - gépesítet,tsége,
- ;a tárolóhelyek. elavultalk, 1korszerütlenek,
- hiányzik az MN összes szállitási igényeit átfogóan szervező és végrehaj,tó egységes szállítási szolgálat.

'
'

Az MN szállításainak a szervezésénél és végrehajtásánál elfogadjuk
és az MN. ellátási rendszerében végzett szállítási tev&:enység miatt el is
kell fogadnunk azt a legújabb terminológiát, hogy a közlekedés: "fizikai
elosztás, mert egyidöben tényezője a termelésnek, elosztásnak és a fogyasztásnak:, azáltal, hogy kielégíti a jelentkező mozgásigényeket.
Az MN ellátásai:na'k .biztosítása és végrehajtása érdekében az anyagokat tárolja, de egyidejűleg ismételten elosztja. Az .elosztási forma fegyvernemi és szolgálat" főnö"kségenként eltérő. Adott esetben növeli a párhuzumos szállításokat, a 1közbeiktatott tárolóhelyekkel pedig az átraikások, az ismételt polcra rakások számait, amely tovább növeli a karbantar1úsi idöt ós az ismételt elosztással járó adminic;ztrációt.
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A terrnelií egységtől a felhasználóig ·elju_ttatott ·anyagok mozgásigéhyeit -elégíti lki a száÍlítás. Ennelk a hat~konyságá,t ,egyiforunán befolyá-solj1a
a rakománYképzést bi:?~ösító -csomagolási mód,. a fefüas:zmált szállítóeszköz,
a táTolólhely, az anya,grnoZgató .gépek afkalm'azása, •a száfütási rendszer f's
maga az ember. ·
··
A szállíitá'Sokra fordított lüadás Jelentőségét igazolja az is, hogy a
termelőüzemek iaz új ·,gazdaságirányítás bevezetése után 0. fogyasztói ár
kial:alkításánál figyelem'be vették az anyagmozgatás ~ így a szállítás .várható ráfordításait is. Addig az anyagmozgatást költség, mint vállalati
rezsi volt elszámolva, a ráfordított összeg elemzésre sem került,
Az MN ellátásában sem lehet közömbös, hogy a beszerzés után milyen összeg kerül fiefüasz-nálásra ·az anyagok elosztása folyamán amíg eljut
a felhlasználöhoz.
Eddig az ,ellátást végző teljesen érdektelen volt és ma is csalk igen
ki'S részlben éi-dekelt. a beszerzés és a szállítás ·~21ötti rá:fordítási arány
alakulásában. ·
A szállítási 'költslégikereit decentralizálása <a szállHást végrehajtők között .csak résiben. ösztönöz a jobb szervezőtévékenys"égre, mivel az o.sak
a polgári szállítási válliüatoklk:al végzett 'szállításdk 'költségeit bi:zjtosítja.
Az MN !közúti esiközeinek felhasználása ma is csalk 'km""felhasználásban
jelentkezik. Sem a Ft felhasználás, sem a km-rel való gazdálkodás nem
hat iki 'kellően a jelenlegi szállítások végre'hajitásánalk jobb megszervezésére.
Hacsak ,az utóbbi évek szállítási költs!égein6k •a1'aikulását vizsgáljuk,
akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az évente 12-1411,,\j~kal növekedett Ezért
nem mindegy 1az, hogy milyen hatékonysággal förténik a szállítá$. Ugyanis
nem lehet 'közö'mbös az ·MN eszközeinek a ,fefüaszriálás:a sem, iamikor a
bázisév adat,ai alapján a közporiti ellátás érdekébeR mintegy 44 OOO db
gépjármű szállított el 90 OOO t anyagot. Ez mindössze 2,04 t raksúlykihasználást jelent. 3,5 t ré&:súlykapacitású gépjárművekkel számolva ez
egyben ,azt is jelenti, hogy 63 940 t szállítókiapacitás mraf'adt kihasználatlanul.
Cs,iT: ezek az ,adatdk önmagukban is iköveteli'k a jelenlegi szállítási
rendszer azonnali és 'SÜr'gös ·megváltoztatását.
Akkor sem lehet ilyen adatok m'ellett egyetlen szolgálat ·főnókség
ellátószerve sem k:öiömbös, ha egyenlőre az MN közúti szállítóeszközeinek
a költsége - jelenleg csak cfenntrartá'si iköltség - 'más szolgálati főnök
ségnél, a Páncélos és Gépjármű Technikai Szolgálat Főnökségnél jelentkezik.
·
Mint ismeretes a szállítás hatékonyságát ugyanúgy befolyásolja a
Szállítóes~öz, a szállítási rendszer és ·m.aga az ember, ,a termelékenység
növelhető gépesítéssel, automatizálással, de nem utólsósorban egyes folyamat e]hragyásával.
Bármilyen ha'tékony ,lesz is a ,szállítóeszközök kihasználása "és gépeSített az anyagmozgatás minden •foly,aima,ta így a rakodásé is, ha az ellátás rendszeréből adódóan nő a szállítási távolság - amelyen egy adott
Útvonalon ugyanazon aiiyag tolibszöri szállítá'sát i~ értem - , a kereszt
szállítások száma. Növe!ksztk továbbá az ismételt átira!kások és ·k'özbeik!tatott tárolások 'száma az adott szállítási láncon belül, lés az ezzel szűkség-
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szerűen együttjáró adminisztráció is. A szállítás termelékenysége ezért
· továbbra is alacsony marad.
Nem véletlenül ·kívánok fogla1'kozni a -lermelékenység növekedés'ét
kr..(jobban 'biztosítható .munikafolyamatolk ·elhagyásával.
Ha követjük és elemezzük az MN-ben felhasznált anyagok Útjait
;::i termelőtől a felha,sznál6ig, azt tapasztaljuk, hogy ·azok először központi
tárnlóhelyre kerülnek igen kevés lkivétellel. Onnan a seregtest szintű parancsnokságok raiktáraiba, majd ,a 1magasabbegységhez, ahonnan ismételt
el.osztás után 1kerülne'k a felhasználóhoz.

Az ism'ételt elosz-tás nemcsak az adminisztráció növekedését jelenti,
hanem egyben ,az élő munkaerő ismételt !fefüasználását i-s.
Az MN ellátásában növeli a szállí'tási folyamat elem~ése folyamán
felszínre került problémákat az is, hogy a seregtestraktár a más szervet
vagy alárendeltjét nem látja. Ezért gyakran előfordul, hogy a seregtestraktárral azonos vagy !közvetlen közelében diszldkált alakulat ugyanazon
anyagot kénytelen nagy távolságról elszállítani. Véleményünk szerint a
seregtestraiktár albban az esetlben is betöHen'é a háborús időszak ellátási
rendszere által támasztott feladatait, 'ha béikében más MN-szerv ellátását
is biztosítaná.
A központ raktár és a felhasználó esetleg annak elöljárója közé iktatott seregtestraktáron kereszitül végzett ellátás ,a szálJírtási útvonalat nem
egy esetben három, sőt ötszörösére növeli. Pl. A vegyivédelmi anyag
eljuttatása egy Kalocsán diszlo'kált alegységhez a rrnag,asabbegység közbeiktatásával 110 km szállítási ;távolság helyett az any;a,g a vialóságban 480
km utat tett meg 1az ismételt ·Szállfüások mi!att.
Az optimum ·azt kívánná, hogy az anyiag ·a terimelőtől a felhasználóig
közvetlenül átrakás nélkül jusson el. Ez természetesen igen ritka ,kivételtől eltclkintve nem valós1tható -meg. Meg kell 1keresnrün1k a végrehajtás
:-:orán ,azt a m':idot, am·elyik a legjobban megközelíti, viagyis CS'ökkenti
a távolságot, 1az átrakások számát és a szállítási láncban a közbeeső iárolás'Oka-t.
Ha ez nem valósul meg, a:kkor a 1közlekedlési szolgálat hiába választja
meg helyesen •a szállítási ágazatot, a megf.e1elő száll:fltóeszközt, biztosítj'a
annak az optimumot megközelítő kihasználását, a szervező tevékenység
a megnövelt szállítási útvonlal miatt, a kívánt hat!ekonyságot mégsem
tudja biztosítani.
Nem véletlenül tárta fel a közlekedési szolgálat az MN ellátását biztosító jelenlegi szállítási láncban meglevő ellen'tmondáso'kat. A .Jeír1.t ellentmondás miatti feszült,ség a szállítások t-ermelékenységét jelenleg erősen
csökkenti. Feloldá'Sát az ellátást végzőWkel tk: özösen 'kell biztosítani.
Az optimális szállítási rendszer érdek.élben végezte el a Közlekedési
S;,:olgála-t Főnöksége a bázis év ,adatainak a teljes feldolgozását. A 'k,apott adatokból levont lkövetkeztetés után kívánja az optimumot legjobban
közelítő szállítási rendszer 'kialakítását Jiétrehozni. Ez abban az esetben
valósítható meg, ha létrejön az ellátást biztosító - a szállítást szervező ó~ .a felhasználó Mözött az érde'lrnzonosság. Sőt bizonyos értelemben helyes
lenne ezt a termelő bevonásávia1 is bővíteni.
1

1

1

•
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A szállításszervezés lényegében a terunelőüzemhen kezdődik, a termék
csomagolási módjával. A szállítást szervező és végrehajtó részére az optimumot az a csomagolá,si mód a"dja, ,amelyik biztosí-tja az „egységmkomány"-képzést, a zá'ft csomagolási módot.
A ra kományegységne'k összJhangban lkell lennie:
- az anyag jellegével,
a csomagolás és ·ralktározás követelményeivel,
- az anyagmozg,ató eszközők alkalmazásának a lehetőségeivel,
- az elosztást végzők és a felhasználók igényeivel.
1

1

Künnyen megvalósítható rakodólap alkalmazásával, továbbá o:1 külkonténerek felhasználásával.
A 'konténer felhasználás-a nemcsa:k ·a szállítások ,alatt biztosítja az
anyag károsodás és rongálódás elleni védelmét, hanem elősegíti a raktározást; az elosztó tevékenységet, sőt biztosítja a földre rakás lehetőségét
egy ideiglenes tárolóhelyen, 1amely az MN ellátási rendszerében a háború
időszakában kerül előtérbe.
·
A szálUtások végrehajtásánál csőkken a kezelési igény, mint tömegáru jelentkezik és ez lehetővé teszi a ·rakodás gépesítését. A r,akodás gépesítése c.sölrl{enti a r,akodási időt - a szállítóesz'közöJk állásidejét -, ezáltal nő a szállítóesz'közöik üzemi sebessége, csökken a szállítás közbeni
rongálódás és elveszés lehetősége stb.
Elősegíti a szállítási ágazatok komplex felhasználását, amellyel az
MN szállításainál is számolnunk lkell.
A vasút rekonstrukciója - amely jelenleg is folyik - nemcsak a
pálya, a gördűlőanyag és a v,asúti vonóerő felújHását jelenti, hanem egyes
gazdaságtalan - 'kis·forgalmú -:- vonalak és állomások megszüntetését is
~ teher- vagy szeméiyszállítás ·részére. Ebből következiik, hogy ilyen esetben nő a fel- és elfuV'arozási távolság.
_ A fel- vagy elfuvarozási távolság növelése 1adott esetben a szállítást
szervező részére megfont6lás •tárgyává teszi a közúti szállHás kiterjesztését, 'ha az összességében az így lehetővé váló imunkafolyamatdk kiiktatásával gazdaságosabb.
A konténeres szállításokk al egyidejűleg a népgazdaságban erős fejlődést mutat a darabárus szállítási mód elterjedése is.
Az MN..:ben a bázis év adatai a1apján, ez, a bázis évben már 6000
tonnát tett ki. Ennek á sűlynak ,a tavábbitásához 2000 db 3 t-s raksúlykapacitású gépjárműre lett volna szükség.
Ennek a szállítási módnak. az ,a nagy előnye, hogy iaz anyag a bázistól - elosztóból - közvetlenül kerül továbbításra a felhasználóhoz,
mely elősegíti gyors és nagyobb volumenű elterjedését. További előnye,
hogy egy 1000 kg összsűlyű konténer továbbítása 200 km-re csak 358 Ft,
ugyanazon anyagmennyiség az MN közúti szállítóeszkörevel továbbílva
400 km felhasználását jelenti és 6 Ftfkm költséggel számolva 2400 Ft-ot
jelent.
Ugyanerre a távolságra 3000 kg összsúlyú 'konténeres szállítúsi költség is csak 1219 Ft, -amely 50°/o-a az MN iközúti szállítóeszközével végzett
szállításnak.
lönlböző nagyságrendű
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A bázis év vizsgálati .anyagai is bizonyítják ennek előnyeit, sőt igen
·sok helyes, de elszigetelt 'kezdeményezést és gyakorlati megvalósítást is
feltártak.
A fentiek igazolására kiemeljük a népgazdaságban elfogadott !közlekedéspolitikai koncepcióból az alábbi részt:
., .. , az áruszállításban növelni kell az árutovábbítás sebességét és
gazdc1ságosságát. Előtérbe kerülnek a több közlekedési ág szervezett
együttműködését igénylő összetett fuvarozások, amelyek javítják a szolgálta~ásuk minőségét és gazdaságosságá,t. Mindez együtt jár a korszerű
1;zállítástechnikai eszközök és módszerek széles 'körű elterjedésével."
Az MN-ben is ,az ellábs érdekében végzett szállítások korszerűsíté
sével egyidejűleg kell megvalósítani az anyagmozgatás gépesítését, és a
gi:pesítés alkalmazását elősegítő egységrakomány képzését is.
LE'tre 'kell hozni az MN eszközeinek a felhasználásánál is a szállítási
költség pénzgazdálkodását biztosító- !központi szállító'kötelélret. A központí
szállítókötelék gépjárműállományát a jelentkező szállítási szülkségletnek
megfelelő teherbírású esZJközö'kre kell tagolni.
Ennek keretében javasoljuk egyenlőre Budapest helyőrségben a köz„
ponti tranzit darabárus rakitár felállítását.
Helyes az MN különbö;;,;ő szerveinél levő 'konténerek !központi lk:eze-.
lésbe v,aló összevonása. Ennek előnye, hogy -egy· helyen biztosítható a
javításuk, 1foarbantartásuk. Az érkezés után üresen nem kell a tulajdonosnak visszaküldeni, hanem más MN szerv által is felhasználható, ezáltal
!-zállítási költségmegtakarítás 'érhető el.
A központosítás által elérni kívánt hatékonyság biztosítására, a megfelelő és jól képzett személyi állománnyal rendel,kező szervezetnek a döntéshez való széles 'körű jogosultsággal is rendelkeznie kell.
Egy rövid tanulmányban a teljes elképzelést kifejteni nem lehet.
E:i:ért csak körvonalaiban jellemeztük, hogy melyek azok a főbb gon(lo„
lato'k, amelyeket a !korszerűsítés folyamatában sürgősen meg kell oldani.
II.

•

Az ellátószerv,e'k egymástól elkülönülten, függetlenül végzilk a .tevékenységüket, az anyagnak a termelőtől való beszállításától a központ
raktárakhoz, majd onnan a felhasználóhoz.
A közlekedési szolgálathoz, ·mint profilgazdához nem tartozott a megvalósításra kerülő szállítások és ,a felhasznált szállítóeszközök közötti összhang megteremtése.
Nem voH, s ma sincs a szállítást igénylők és azt végzők részére a
szállítási költségkerettel való gazdálkodásnak öszt-önzö és az anyaggazdálkodást és ezen belül a szállításszervezést szabályozó hatálya.
A közleked$si szolgálat nem l'endelkezi'k közvetlenül az irányítása
alatt működő olyan központi .szállítókötelékikel, amellyel hatékonyan elégítheLné 'ki a jelentkező szállítási igényeket.

129

Elkülönülten történik a csomagoló-lkonténer esiközök fejlesztése, beszerzése és felhasználása, ez€rt a kiürítés utáni üresen való visszaküldése
. a tuliajdonos részére növeli a szállHási !költség !fe1használását.
A meglevő ellentmondások feloldásait bL osítaná 1a Közlekedési Szolgálat Főniáksége által az MN szállíitási rendszerének korsrerűsírtésére elő
terjesztett javaslat.
Célszerű, !hogy ,a közle!kedési szolgálat főnöksége !és alárendelt szervei
illetékességi területükön, a hatáskórü'kbe utalt szállításolknál' megfelelő
döntési joggal ,rendelkezzenek a jelentkező szállítási igények lkielégíltésiénél.
A leírt cél megvalósítása érdekében került végrehajtásra a közlekedési szolgálat átszervezése.
A szállítási igények kielégítésénél a döntő változást ez !kell jelenlse.
Az új szállHási rendszerben a szállítást igénylők most már ne száÜítóeszközt, hanem szállítási igényt jelentsenek. 'be -· ·amelyek alapján a közlekedési szolgálat megfelelő szerve dönt a szállítási ágazat !kiválasztásáról és a szállítóesiköz felhaszná13.sáról.
A közúti szállítóeszlközq'k összevonása és a Közlekedési Szolgálat Fő
nökség 1h'atáskörébe utalása, nemcsak azoik jobb kihasználását 'b'iZtosítják,
hanem ezáltal lehetővé válik a pénzgazdálkodás kiterjesztése a közúti
szállítáS'Okra is. Ezál,tal ·mérhető annaík a haiekonyság,a ·és ösztönzi a felhasználót is a jdbb és gazdaságosabb szervező tevékenys'égre. Egyben biztosított a gépjárművek technikai kiszolgálásának .a tökéletesebb megszervezése is.
1

Lehetővé teszi egyenlőre csa1k Budapesten - egy dara bárus tranzit
raktá,r felállítását, és a darabárus gyűjtő- és teriftőjárat megszervezését,
amely igen majkönnyíti az ellátószervek munlkáját. Egyben biztosítja annak a továbbfejlesztését az ország más területein is, a jelentkező igényeknek megfelelően.
1

Szükséges, hogy •az eilátószerve'k folyamatosan táj,éfkozbassálk a közlekedési szolgálatot a népgazdaság különböző szerveinél az MN részére beszállításra váró anyagok mennyiségéről és jellegéről. Ebből a szállítást.
szervező, az MN ikilhasznál1atlanul 'közlekedő közúti szállítóes2ftt1özeire állandó szállítási tartalékot tud lképezni. Lényeges ez abban az esetben is;
ha az anyag ára tartalmaz2la .a szállítási költséget, hiszen ,az visszatérül
az MN résiére.
Szükséges, hogy 1a fegyvernemi és szolgálatfőnökségek érdelkeltek legyenek a szállíitási költség felhasználásában. Elsőso:rb8n az ő szervező
munkájuk segíti elő az olyan szállítási lánc kialakítását, amely a \központ
raktártól - esetleg a népgazdaságtól közvetlenül - juttatja el ~z anyag·ot
a felhasználóhoz. Ezáltal válik lehetővé a szállítás megszervezése egy
adott 'helyőrségbe, mint anyagátbadó pontra. A szervieziés, a:káT vasúton,
él:kár közúton, vagy közúton meghatározott útvonalra indított terítő- és
gyűJtőjáratra tört'énilk, független az útvonalon disz1olkábt csapatok, szerV'ek
hovatartozásától. A szállítások termelékenysége csakis ezzel a rendszen·el
közelítheti meg az optimumot. Itt van döntő jelentősége <a csomagolási
mód megválasztásának, amely nagyban elősegí!ti ennek a szállítási módnak a szervezését és végrehajtását. Ezért szükséges az egységra·komány
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képzését biztosító és lehetővé tevő kis, 1-3 m:l_es konténerek alkalma· zása is.
A megvalósításra /kerülő új szállHási rendszer a gazdaságosságon kívül egyben biztosítj,a a minél 'kevesebb €'mberi munkaerő felhasználását.
Ugyanakkor nem vonja el a személyi állományt indokolatlanul a ki/képzéstől, elősegítve ezzel a csapa!tok magasabb HKSZ--fokon va1ó tartását is.
A -közúti szállítóeszközök felhasználásának a csökkenése automatikusan magával vonja a közúti gépjármű-események, r,endkívüli· esernényelk.
csö'klkenésének a lehetőségeit.
Összességében :az li'IN..1ben is a szállítások szervezésénél figyelembe
kell venni a szállítások gazdasági mutatóit.

'

•
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A jelenlegi szállítási módszer ellentmondásai
a gazdaságossági követelményekkel szemben
az MN ellátási rendjében
L á sz Zó L á sz l ó alezredes, dr. B u s m a n S á n d o r százados

Korábban foglalikoztunk a szállítási tevékenységgel, mint gazdálkodási kérdéssel. A vele szemben támasztott ~gényeket csak abban az esetben elégítheti ki, ha a végrehajtás során a szállítási tevékenység olyan
folyamatként jelentkezik, ·amely az anyagdk, sz.t·mélyek helyzetét változtató termelési folyamat, amelynek termelékenységi szintje azonos kell
legyen az előállítási tevékenységgel.
Felvetettük azokat a . tényezőket, amelyek döntően befolyásoljáik a
termelékenység kérdését. lgy a csomagolás, gépesítés, automatizálás, a
szállítóeszközök kihasználtsága ··és egyes munkafolyamatok teljes vagy
részbeni elhagyás·a.
A fejlesztés s~rán. műszaki-gazdasági egységként kell kezelni és keresni a fejlesztés további lehetösegeit. ·
A bevezetőben leírt gondolatokat most is alapvetőnek és elsődleges
nek tartva konkrétan szeretnénk a meglevő ellentmondásokat feltárni,
úgy, hogy részben választ kívánunk is adni" azokra.
Fenntartva azt a gondolatot, hogy az ·MN-ben végrehajtott szállítási
tevékenység, amely az·. ellátási anyagok továbbítására vonatkozik, szoros
egységet képez az ellátási rendszerrel és önmagában a szállítási folyamat
jobb megszervezése nem nyújtja-· azt a kellő optimumot, amely a gazdálkodási tevékenységtől elvárJ,.ató.
A cikkünkben a _toVábbiakban egységesen szállitási tevékenységről
írurtk, á.zonban ezt az anyagszállításÜkra Vonlltkoztatjuk, mellőzve a csapatszállítások szervezési és végrehajtási kél"déseit. Ertelemszerűen egyes
fogalmak, így pl.: rakodásgépesítés, gyorsaság stb. azonban arra is vonatkoznak és egyben a csapatszállítást végrehajtóknak figyelmébe is
ajánljuk._
Összességében ezt a ciÍkket vitaindító cikknek is szántuk és várjuk
a válaszokat a f~lv~tett pr_oblémákra.
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I.
Jogosnak tartjuk azt az elvet, hogy ,a szállitás-szervezési tevékenység a végtermék csomagolásával kezdődik. A csomagolási mód az, amely
döntően megfo:ltározza az anyagmozgatás eg:ycs fázisainak gépesitési lehetőségeit, a szállítóeszközök kihasználásának fol::.át beleértve a rakodásra szánt időt is - , sőt hat a közbenső tárolásokra is. Ezek összességében időt, az pedig pénzt jelent.
Lényeges ez azért is, mivel a csapatok ellátási tevékenységében a
,,gazdálkodás" egyre jobban megvalósuló folyamat. Ezzel egyidőben a
felső és 'központ tagozatban még az „ellátás" a döntő kritérium.
A továbbiakban ebből a kettősségből adódó ellentmondásra szeretnénk a figyelmet fe1hívni a szállítási tevékenység végrehajtásánál, mint
gazdálkodási fogalomra és a szervezést hátráltató ellentmondásokra.
Az ellentmondásból adódóan_ a csapat kötve van, mint felhasználó
az ellátó szerv iniétkedéseihez, nem választhatja meg sem az esetleges
beszitllítás, sem az átvétel időpontját, ezért eleve kizárt annak a lehető
sége, hogy ugyanarra a helyre vagy útvonalra meglevő szállítási igényeit összevontan hajtsa végre.
,Az ellátó sem érdekelt ,abban, hogy koordinált szállításszervezés,t végezzen, mivel sem öt mint szervet, sem a beszerzett anyagok tényleges
költségeit ,a már il't jelentkező szállítási rfolyiama:t nem terheli .
.Jelenleg a;,~ ellátó jogosai1 mondhatja, hogy a felhasználó - átvevő
szffvezze meg a szállítási tevékenységet a saját hatáskörében a legjobb
optimum mellett. Ez a meglevő és leírt ellátási rendszer mellett azonban
kizárt, sőt tovább rontja a gazdálkodás lehetőségeit az átvevő részére:
- az anyag neme (csomagolása és az ebből adódó szállítási lehetőség),

- az utaltság rendje (távolság és a keresztszállítások),
- az elöljáró döntése (az átvétel idejének meghatározása és a kiutalás ihelye),
- az ellátás jelenlegi rendje.
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Legdöntőbbnek az utolsót tartjuk, mivel ez határozza meg az anyag
szállításának útvonalát, a szállítási lánc ismételt megszakítását, az anyag
közbenső tárolásainak számát és az ebből ·adódó egyéb járulékos költségnövekedésekct. pl.: ismételt adminisztráció, a fellépő elveszési és rongálási lehetőség stb.
A lPírtak után jogosnak látjuk annak a felvetését, hogy a jelenlegi
tevé~enysfg, amelyet a Közlekedési Szolgálat Főnökség végez, hogy a
s2állítúsi tevékenység' szervezettebbé és ezáltal gazdaságosabbá váljon, önmagában kellő hatékony gazdasági eredményt tud-e nyújtani. Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy nem .
Ha a megoldást 'keressük a feladatokat két csoportba sorolhatjuk:
Első:

•

- az olyan tevékenység, amely a jelenleg meglevő rendszeren belül
minden beruházási és a személyi állomány növelésének vagy átszervezésének az igénye nélkül azonnali gazdasági eredményt nyújt.
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Második:
- az olyan tevékenység, amely már felveti a beruházási igényt a
technikai és személyi állománynak az átszervt_·zését, de ezek az előző
szervezés vé~rehajtásából részbén megoldhatók, vagy gyors megtérüléssel
lehet számolnunk.
Az elsőhöz példaként említjük az alábbi konkrét eseteket, amelyekből bárki által megfelelő következtetés vonható le.
- A szolnoki Kilián György Re. Mű. Főiskola élelmezési ellátását
·a debreceni élelmezési raktár végzi. Az alakulat az élelmezési anyagát
havi vételezéssel, vasúton szállítja el úgy, 1hogy a felfuvarozáshoz a gépkocsit Szolnokról viszi Debrecenbe. A felfuvarozás után visszatér a telephelyére Szolnokra. Csa:k a km-t számolva ez 240 km felesleges futást
jelent, amely esetben sem a gépjármű, sem vasúti kocsi nincs kihasználva a kívánt optimumnak megfelelően.
A km...1költségen túlmenően még szá.molni kell az átvevő és a gépjárművezető szállás- és napidíj-költségével, amely ugyancsak a szállításra
fordított összeget kell növelje, mint egyéb járulékos költség.
A megoldás önmagát adja. A raktár a saját gépjárművével- végezze
el a felfuvarozást, amely jóval kevesebb anyagi ráfordítást jelent, és ez
egy intézkedéssel megvalósítható. Természetesen ezt nemcsak a példaként említett alakulatra és viSzonylatban értjük, hanem minden olyan
esetben, amikor az alakulat viszi magával a felfuvarozáshoz szükséges
gépjárművet.

Az átvevő amennyiben indokolt, úgy vonattal utazhat el és jelenhet
meg a berakás helyén. A jelenlétét sem tartjuk indokoltnak, mivel a népgazdaságból az MN raktáraiba· beszállításra 1kerülö anyagok berakásánál
sincs jelen az átvevő raktár megbízottja.
Az ellátást végző olyan feltevése, hogy a fuvar.költség ez esetben
nála növekedni fog. nem vehető figyelembe, mivel annak kifizetésével
terhelhető a címzett is.
Jelen esetben elhanyagolható, hogy a gépjárművel végrehajtott szállításdk ilyen irányú korlátozása révén a jelentkező gépjármű-ráfordítási
hányad csOKkenése melyik szolgálat főnökségnél jelentkezik, mint megtakarítás. Végső fokon az MN költségvetését csö~kenti, legyen az üza.
vagy más anyag és alk~trész.
Nem hanyagolható el az sem, hogy ezzel nagymértékben csökken a
közúti események és rendkívüli események előfordulásának lehetősége is.
Továbbá elősegíti az állandó harckészültség. fenntartását. mivel a gépjármű az alakulatnál marad.
A leírt esethez hasonló az az eset is, amikor egyes klgs. alakulatok
sajátos felad~üaikat egymástól távol diszlokált kisebb alegység szervezésben látják el. Ellátásukat havi vagy kéthavi alkalommal az elöljáróik
gépjárművel hatjá!k végre. A fordulótávolság az 5-600 ,km-t is eléri. A
gjmü. mindkét irány:lJan ki!használatlanul közlekedik A felhasznált :km
eléri az évi 150-200 OOO km-t is. Ha egy ·km-t Cs-344-D típus esetében
10 Ft/km üzemi költség·gel számolunk, akkor ez 100 OOO km kihasználatlan futás esetében 1 OOO OOO Ft felesleges kiadást jelent az MN részére.
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A megoldás jelen esetben a kisméretű ~ (1~3 m'.l) - konténer al_knlmc1zása, amely még bérelt konténer esetében is jóval kedvezőbb költs<?g.'.dhatás ellenében szállítható ugyanazon távolságra. Pl. 3000 .kg összsúlyú bérelt konténer továbbítása 200 ·km távolságra 1219 Ft, vagyis havi
ellátás esetében évi 14 628 Ft összkiadást jelent.
Ugyanez 3,5 t teherbírású gépjárművel végrehajtva 200 km céltáYo}ság, azaz 400 km forduló távolsággal számolva 4800 km felhasználását
eredményezi, vagyis 10 Ft/km költség esetében 48 OOO Ft kiadást jelent.
A bérelt konténer· alkalmazása esetén 33 372 Ft megtakarítást eredményez.
Azért vettük ezeket a péld~kat előtérbe, mivel mindkét esetben a
megtakarítás azonnal jelentkezik, sem beruházást sem más szervezési intézkedést az alkalmazás elrendelésf'n •kívül nem igényel.
Alkalmazásuk a jelenlegi ellátási rendszert nem érinti, illetve változatlanul hagyja.
Még itt említjük meg, hogy igen helyes a csomagolás és az anyag,mozgatás korszerűsítésének az elVe, azonban a szállítási feladatok racionalizálása sül"'getőleg veti fel anna'k a s:z:a:kaszos és minél előbbi bevezeté.c;ét. Ezt igazolja a leírt példán:.C is, de a továbbiakban ennek a jelentöségére jelen tanulmányunkban visszatérünk.

II.
Ismerve a jelenlegi szállítási rendszer gazdaságtalanságait, az ellátási
adódó ellenhnondásokat, továbbá a korszerűsítési javaslatok
körül kialakult e11entét€s nézeteket, véleményünket az alábbiakban fejtjük ki és egyben adjuk meg a választ az első bevezetésben másodiknak
feltüntetett kérdésre .
. Mint előző cikkünkben írtuk a Vegyivédelmi Szolgálat anyagának az
eljuttatása a Kalocsán diszlokált_ alárendelthez úgy történik, hogy először
az anysgot leszállítjá:k Szeikszárdra, majd onnan Tatára, és utána Kalocsára. A költségkihatás le'írását mellőzzük, mivel azt előzőleg már írtuk,
Ehhez hasonló az egyéb szakanyagdk eljuttatásának az útja is, vagyis
nem elszigetelt és egyedi jelenség.
Azért vetettük fel ezt ismét, mivel a szállítási rendszer korszerű
sítésénél található olyan nézet is, hogy a jelenlegi ellátási és utaltsági
rendszert érintetleriül kell hagyni.
Véleményünk szerint ·az olyan elgondolás, hogy elegendö a gépjárművek bejelentése az MN közlekedési szerveknek, és ha lehetőség van
rá, akkor biztosítsa a két frányú terhe1t futást vagy vasútra terelje a
s;,:állítást, önmagában csaik a bürokr·áciát növeli minden gazdasági eredmény nélkül. Káros hatás jelentkezik még az ellátás ütemének a lassulúsában is, amikor pontosan a gyorsaság az egyik alapvető kérdés.
Ez, az önmsgában rejlő ellentmondás miatt csak hátráltatja a gazdasúgos szá1lítások végrehajtását.
Az ellátási és utaltsági rend felülvizsgálúsának lehetőségét és szük..:
ségességét igazolja az MN Pc. és Gjmű. Techn. Szolg. Főnökség által
végrehajtott módosítás az általa végzett ellátási tevékenységben.
rendszerből
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Előzőleg hasonlóan vl·gezte az ellátást :, .,eregtest szintű raktár közbeiktatásával. Azonban önmaga feltárta annak káros kihatásait és módosította az utaltsági rendet, úgy hogy a raktár más - nem a seregtest
alárendeltségében levő közelében diszlokált alakulatokat is ellátta,
ugyanakkor megszüntette azon alakulatolc odavaló utaltságát, amelyek
ellátása gazdasá<;talan volt a nagy távolság vagy a keresztszállítások
miatt.
Ezzel c~ak azt kívántuk igazolni, hogy van lehetőség egy-egy szolgálat főnÖ'kségen belül is a racionalizálásra, sőt önmaga végre tudja azt
hajtan), ha gondos, elemző munkát végez és figyelemmel kíséri az anyag
áramlásának útját a beszerzéstől egészen a felhasználásig.
Az ellátási rend módosítása nélküli, szállítási rendszer „korszerűsí
tése" nem hoz.hatja meg az optimális eredményeket, azért sem, mivel
nem csökken sem a szállítási útvonal hossza, sem ilz átrakások száma.
1

A gépjárművek előjelentés esetén való rnksúly-kapacitásának a felhasználása igen kevés eredményt nyújt, mivel;
- a szállítóeszköz nem a közlekedési szervek kezében van,
- a gépjárművet üzémbentartó alakulat azt a ;következő napra más
feladatra tervezte és ezért nem tartható vissza,
- a visszatartás ·kihat az alakulat állandó ·harckészültségi helyzetére és i:l.z nem sérthető mf'g· más MN szerv által sem,
- a raktárak jelenlegi diszlokálása miatt az üres és terhelt futás
ugyanabban az irányban jelentkezik, egyidőben több szerv részéről is,
- az ellátó szervek ált:..tl meghatározott átvételi időpontok egybeEsése és azok kötött munkaideje.
A korszerűsítés vég1·ehajtása során az esetleges kapcsolt szállítások
növelése nem mellőzhetö ugyan, de csak _mint a rendszer egyik közbenső
tevékenysége. '
Vbwnt nem lenne elhanyagolható az ellátó szervek által az MN fészéi ~- megrendelt anyagok szállításánál az MN eszközeinek az elsődleges
ségét biztosítani, amely minden esetben megtakarítást eredményez abban az esetben is, ha a vasúti fuvarköltség nem kerül ezáltal kifizetésre.
Pl.: a karcagi ai,i:kulat üres gépjárművel megy Debrecenbe élelmet vételezni. Vele egyidőben a karcagi rizshántoló vasúton rizst szállít Debrecenbe. Ezt a szállítási feladatot átvállalhatja, mivel a rakodás egyszerű,
az anyag ·külön kezélést nem igényel.
Ilyen és hasonló példát sorozatban lehetne említeni.
Ennek a megvalósításához azonban az szükséges, hogy a megtakarítást MN összességében 'vizsgáljuk és ne az legyen a fő szempont, hogy
melyik szolgálat főnökség mutatóit javítja. Mint költségvetési szerv, itt
csa·k az MN összessége jühet s.:ámításba. bár igaz, hogy az összcred, ményt a ré:,zgazdálkodási eredmények adják.
Ha vizsgáljuk az MN szállítási költségkeretének az alakulását azt
tapasztalhatjuk, hogy évente mintegy 10 11/ 0 -kal nő. Ezt jó részben befolyásolják a kiképzés érdekében végrehajtott csapatszállítások is.
Nem tapasztalható csökkenés a km-felhaszn.álásban som.
Az a tény, hogy a szállítási költségkeretet a csapatok kapták meg,
önmagában még nem teszi gazdaságossá a szállítást.
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Yi>::."i' · 1:: irw~ rl:'.,zl~·tl'ÍIJt.:n az «ny<.1g(J].;: üramlüs;lnak útját. A jel1·11ll'!~i l'l::1i;i,1 1l·nc!,:,erL\•n (,s pJstidlcgc.c;en c1 fegy•,crnerni fúnüksl~gt'k
t·ll;'1L1··:i 1,·\r kvn.'.·,;·í-.:i·'twn a L.iin·lkezi.i foly:1111at megy végbe.

'
•

,\ bú:p()ni rninár, mint szállítúc;t igénylö szerv beszállíttat a rn:,pgazr1;i.-.;i·:li,·,: (;1;: importot is belcl,rtve), egyben fizeti a felmerült szállítási
1-:ii:!.,(\~_('!. '/'i',k• ltlYúbb szállit a seregtest raktár, egyben ő is fizeti a szállitá~ kii]t.c.,L•gPit. Innen tnYább szúllít a magasc1bbegység, m<.tjd onnan az
,.J,'irc:Hlt'lt.k.
Ut!hatjuk, hogy a szállilásra fordított költség ugyanaz maradt, csak
tiibb sze1·v 1,-';azdálkodi-k vele, és fizeti a ráeső hányadot, vagy felhasználja
;t krn-mennyisl\~et.
Ismételten b0iga;,:olódott <1z a tény .hogy a szállítás útvonalait kell
ri·,viclítcni, hogy (':eiükkenjcn a dd'ordítási költség.
A szúllíttisi ktiltseg al1;1kulásának elemzésekor figyelemmel kellene
Jd.;c':rnie mindt·n ellátó szervnek az anyiag útján .a beszerzés helyétől a
felhasznúlóig, és ekkor lenne kimutatható, hogy ..:1 beszerzési költségen
l-;i\·ül mennyi volt ml'g a tényleges egyéb kiadás, jelen esetben a szállítúsi költs(•.[! .
.Jelenleg az ellátó legfeljebb azt tudja vizsgálni, hogy a népgazdas:'tgtúl 1.1 ki'l:t.pont raktál'ig mennyi volt a száUításra fordított összeg. Majd
igy tovúbb a szállítási láncban egyéb résztvevők is 1eg-feljebb egy-egy
'-'Z:1kaszt elemeznek.
;\ gazdálkodás hatékonysága azt követelné, hogy az ellátó állandóan
t'lenwzzc és vizsgálja a tevékenysége során mindazon tényezőket, amelyt:k. ha járulékosan is, de növelik az ellátás költségeit.
Tényleg(•s fcjlesztCs és korszerüsítés csak ezek ismeretében valósíth,dú meg hatékonyan.
,\ felső tago;,:atban így nlakítható ki a gazdálkodás tevékenysége,
;1melynt'k jelentősége messze túln6~ a csapattagozatban végzett gazdáli:ndúsi tev(•kc:nységnél.
.A hvlycs szállitú:ü lánc kialakítása is ezen ismeretek birtokában v1;1l\,sítllatc') nwg a kiJzpont és felső hadtáp tagozatban.
A g(•pjúrrnüvPk futásúnak a koordinálásával, azaz kapcsolt szállíti,ss,tl a köt'.lt>kl•dl::-,i szervek csak igen kevé.'> eredményt érhetnek el a lei11:ik miatt. Cút.nljil maga az anyUgféleség jellege is a raksúly-kapacitás
1,·1.it"; kiliasznúlúsát (·s ugyanakkor a szállítóeszköz térfogata teljes egé-...
,,z(_·bvn l„i11.t'>E-núlL Az L'lőjelentés adatai alapján a súlytervezés esetén ez
i'> zct\·:ll't. Pko:r.hat. s{it késlelteti a szállítást is. Tovább menve ismertek
,,Jy,ui anyagfélesl·gck. amelyek egyedi tulajdonságaik miatt más anyag.!:<1l ,,.~:yidúb(•n nem szüllíthatök pl. - szagra való érzékenység, mérgező
;i.tlú.-;, \'..t.~}' aE. ,rnyag müs jellemzöi.
Elií;,:ii cikkünkben nem véletlenül frtuk, hogy leggazdaságosabb fej1, :;E-t(·:-; :1/. c'g.','1's munkafolyamatok elhagyása. Jelen csdben u szállítási
!inw nw~:~::~:tkítúsún<.1k, egyben nz ezzel járó ismételt tárolások, elosztások
1 ·l!u~y,·1,-.a.
1

.

i':/i·n tartanúnk hclyc.-,nek az MN ellátási rendszerének a felülvizs-

•

.t;·i1]{1..,út t'.·s a békeidőszak ellátásában mellőzni a tagozatonkénti merev
1·11,'tt;'isi ren<lcl. Szükséges ez ·a gyorsaság és a gazdaságosság érvényre
.i1!1 l.,1:'1sa miatt is. Jelenleg egyes fegyvernemi f,inökségek is küzelítenek
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frJé pl. Pc. és Gjmű. Techn. Szolg. Főnökség. Az :E:lelmezési Szolg. Fő
nökségénél teljesen ez az elv érvényesül.
A jelenlegi ellátási rendsz_erből következő kereszt- és párhuzamos
szállításokat az lfa és 1/b vázlat átfogóan szemlélteti.
Minden szállítás esetében mind az ellátó, mind a felhasználó azt
várja a szállítást végrehajtótól, hogy az anyag a legrövidebb időn belül,
sérülésmentesen jusson el a.felhasználóhoz.
Az ellátáson belül a szállítás_ másodlagos tevékenység, amely az
anyagmozgás igényét elégíti 1ki, Az anyag szállítási útját az MN-en belül
is, nem a szállítást végrehajtó, hanem az ellátó határozza meg. Mivel a
döntési jog az ő hatáskörében van, ezért szükséges, hogy ismerje az
anyag teljes útját és az útközben vele történt minden tevékenységet, az
átrakást, közbenső tárolást stb. Ezen adatok ismeretében képes arra, hogy
tájékozódjon a beszerzés után felmerült egyéb járulékos költségekről is,
'amely végső soron ·a tevékenysége által lényegesen befolyásolhaitó. Ennek
ismeretében tud csak olyan intézkedést hozni, amely megvalósítja az új
gazdasági mechanizmus azon alapvető követelményét, hogy minden munkára csa1k annyi ráfordítás .történjen, amely ahhoz ténylegesen szükséges
~ cél elérésé értjekében.
1

Ezek alapján vázoljuk fel az első fejezetben második feladatként javasolt megoldásokat, ezek a 'következők:
- a „közlekedési szerveket megfelelő jogosultsággal felruház_1i a szállítások szervezésében,
- hatáskörüket úgy kibővíteni, hogy a szállítást igénylő nem szállítóeszköz igényléssel, hanem „szállítási igénnyel" forduljon a közlekedési szervekhez és azok biztosított jogkörük alapján dönthessenek annak az optimumhoz legközelebb álló megvalósítása felől,
- szükséges az előfeltételeit megteremteni, annak, hogy az egy
helyőrségbe irányuló kisebb szállítások azonos szolgálat főnökségek ellátó szerveinél összevonhátók legyent'"k egy szállitóeszközre, akár vasúti,
akár közúti szállítás esetében.
Ez akkor valósítható meg, ha az ellátó szerv biztosítani tudja a
„zárt" csomagolást. Ezt biztosítaná a kis - (1-3 m: 1) konténer vagy a
dróthálós rakodólap. Elönyeit az alábbi példával szeretnénk megvilágítani.
Szolnokról két alakulat megy Debrecenbe gépjárművel vételezni élelmet. Ez összesen 480 km gépjármüfutást jelent. Ennek költsége 10 Ft/
km-rel számolva 4800 Ft.
Egy vasúti kocsiba a fenti csomagolási móddal megoldva egy db
kéttengelyes vasúti kocsi felhasználásával 120 tengely km-t számolva 864
Ft. Egyetlen vételezési alkalom esetében 3936 Ft takarítható meg. Minden
anyagot - zsákos, ládázott - és már önmagában zárt csomagolást biztosított, nem szükséges még külön is konténerbe helyezni, mivel ott sem
a rongálódás, sem a keveredés veszélye nem áll fent.
Jelenleg 'is folyi•k az MNHF-ségen belül ilyen irányú fejlesztés. Ez
annak a 'koncepcionális elképzelésébe bele is illeszthetö és már menetközben is igen jelentős megtakarítás érhető el. Sőt a megtakarítás nagyban elősegíti a további fejlesztés lehetőségét.
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A ziirt csomagolóeszközök visszasi:állíthatók, vagy a „Volán'' darab. árus járattal vagy más célból a két helyőrségen üresen áthaladó MN járattal, mivel annak a szállítása könnyen kezelhető, rakodása nem munkaigényes és külön megterhelést nem jeleni a gépjárművezető vagy kocsi
pk. részére sem.
A korszerűsített szállítási rendszer teljes megvalósítását jelentené az
olyan központi szállító'kötelék - akár MN szállítási vállalat - létrehozása, amely már menetrendszerűen terítené és gyűjtené az anyagokat.
A visszaútban állandó szállítási tartaléka lenne az MN részére a népgazdaság gazdasági szerveitől beszállításra váró anyag. Ezáltal, a szállítókötelék kétirányú kihasználtsága nagyon megközelítené a gépjármű-közle
kedésben kívánatos kihasználtsági optimumot Egyben elősegítené a csapatoknál az állandó harck.:szültség fenntartását azáltal, hogy onnan nem
vonná el sem a személyi állományt, sem a gépjárműteahnikát.
Az MN közlekedési szerveinek lehetővé válna a közlekedési ágazatok egyidejű és 'komplex felhasználása is.
Elképzelhető ennek a vállalatnak a megszervezése úgy is, hogy a
központi vezetés, irányítás és adatfeldolgozás mellett egyes részlegeit te-:
lepíteni a nagyobb vidé'ki ellátást végző bázisok mellé, amely tovább javítaná a gazdasági mutatókat, és a leírt többi hatást is érvényre juttatná.
,A. jelenlegi szállítási rend széttagoltságát és az azt nagyobb részben
elfüdéző okokat az MN Közlekedési Szolgálat Főnökségre tárta fel, amikor megállapította a bázisév adatait.
Szükséges, hogy ezen időszak vizsgált és kimunkált adatait a fegyvernemi és szolgálat főnökségek is megismerjék, hogy szállítási tevékenységeiket jobban tudják szervezni és irányítani.
A fejlesztést végzőknek szükséges minden olyan javaslat, amely megoldást mutat a közös cél érdekében.
A cikkhez csatolunk két vázlatot, amelyek egy-egy elképzelést tartalmaznak a tervezési és végrehajtási rendre.
Mint írtuk, ezt a cikket vitaindítónak szántuk azzal, hogy hogyan
látják és értékelik az ellátást _végző szervek és a szállítást végrehajtók
a jelenlegi helyzetet. Melyek lennének -az ő javaslataik a fejlesztés további irányára.

•

•

A főlcérdéseket, amelyekre a választ várjuk, az alábbiakban határozzuk meg:
- A szállítást igénylők a 'közlekedési szervekhez a szállítási igényt
milyen változatokban nyújtsák be.
- Az anyag eljuttatás.it a felhasználóhoz az ellátó szervek - és milyen tagozatig - S7.ervezzék meg.
- Az anyag többszöri átrakásának - közbeiktatott tárolásának a megszüntetése hol, és milyen formában valósítható meg. Vagyis a központ raktár ellátási tevékenységének a növelése - a seregtest raktár más
a seregtest alárendeltségében nem levő szerveket is lásson el. Tagozati
vagy területi ellátási elv érvényesitése.
- A csapatok milyen megoldási lehetőséget látnak a tőlük nagy _távolságra diszlokált alárendeltjeik rendszeres ellátásában a kiskonténerek
felhasználásával.
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Még egysze1· szeretnénk kihangsúlyozni, hog:1 a megoldást nem a kapcsolt szállításokban vagy az elöjelentésekben kell keresnünk, hanem az
anyag tényleges útjának a lerövidítésével és egyben a szállítást lánc folyamatosabbá tételével 1kell az optimum elérésér·;? ~3rekednünk.
A szállítási rendszer korszerűsítése megköveteli, hogy vele egyidőben
és kölcsönshatásban kerüljön fejlesztésre a csomagolás korszerűsítése, valamint a rakodás gépesítése.
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Az üzemanyag Ellátó Közpol'! helye és szerepe
az MN üzemanyag-szolgálat rendszerében,
az új szervezet alapvető feladatai
N a g y Z o l t á n ezredes

A Magyar Néphadsereg technikai és gazdálkodási rendszerének kor:..
szerüsítése kapcsán, a hadtáp fejlesztési irányelveinek megfelelően, az
üzemanyag-szolgálat alárendeltségében strukturális módosítások •:áltak
szükségessé, amelyek megteremtették a szolgálat béke- és háborús vezetése korszerűsítésének, a gaZdálkodás hatékonysága növelésének, az elláiá~ további javításának, a döntési pontok differenciált meghatározásának,
az átfedések és keresztezések kiiktatásának még hiányzó feltételeit.
A végrehajtás során biztosítani kellett az Üzemanyag-szolgálat Fő·
nökség és a középirányító szerv feladatainak, felelősségének egyértelmű
meghatározását, a feladatok differenciált, megfelelő szintre adását. A
szervezeti módosítás kapcsán meg kellett valósítani, a központi akarat
maradéktalan érvényre juttatása mellett, hogy a gazdasági jellegű kérdések eldöntése - az információáramlást figyelembe véve - a legmegfelelóbb szinten történjék.
Kiindulva az intenziv gazdálkodásból eredő fe1adatokbó1, az új szervezet hivatott az elemző tevékenység fokozásával, a népgazdaságban végbemenő változások katonai gazdálkodásra gyakorolt hatásának vizsgálatúra, a katonai gazdálkodási tapasztalatok gyűjtésére, értékelésére, a szakszolgálat felső vezetése részére megfelelő információ biztosítására.
Az elmondottakból következően ikerült sor ,az MN Üzemanyiag Ellátó
Központ (ÜEK) létrehozására az MN üzemanyag szolgálat főnök közvetlen
alárendeltségében, mely ·a jogelődö1C ,az Üz,emanyag Atvételi Osztály és
Laboratórium, az MN Üzemanyag Áruforgalmi Osztály egységes szerve:,:etbe vont állományával, valamint új szervezeti elemek (fejlesztési osztály, pénzügyi, ellenőrző, számviteli alosztályok) állomár1yával kezdte meg
működését. Az ÜEK alárendeltségébe kerültek (szolgálatilag és szakmailag) a központ fö:emanyagraktárak.
Az ÜEK létrehozásának legfontosabb tényezői

A központ létrehozása szükségszerűségének, cc'-1j:'inak megfogalma:t::isakor a ;)5.'73. (HK 4.) számú MNHF tájékoztatóból kell kiindulni:
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,,A serec:{tcstek és C3apatok, valamint a központ hadtápszervek kapcso-:latának egyszerűsítése, a gazdálkodási tevékenység hatékonyságának növelése, a csapatok ellátásának . további javítása, valamint a gépi adat-·
feldolgozáson alapuló egységes szám viteli. rendszer bevezetése érdekében"
került felállításra az ÜEK.
·
1. Az MN hadtáp gazdálkodási rendjében az üzemanyag-szolgálat
gazdálkodása sokat fejlődött, de nem jött létre az összhang a megnövekedett katonai követelményekkel, s szervezetileg korszerűtlen elemek, illetve a szükséges állomány hiánya fékezte a hatékonyabb tevékenység
kibontakozását. Szükségszerűvé vált az ellentmondások feloldása, mivel
ez elsősorban a felső vezetés szintjén feszítette leginkább a meglevő szervezeti kereteket.
Ismert, hogy a népgazdaságban bevezetésre került új gazdasági
mechanizmust követően a szolgálat gazdálkodásában is előtérbe került a
közgazdasági módszerek alkalmazása. S a szolgálatban - minden szinten - elterjedt és meghonosodott a közgazdasági szemléleti mód, és ez
mozgató rugója lett a fejlődésnek. A korszerű gazdálkodási módszerek
széles körű alkalmazása - elsősorban a felső szakmai vezetésben·- szük,,.
ségszerűvé tette a fokozott fenntartási igények kielégítésére és az anyagitechnikai szakfejlesztés megvalósítására megalapozott hosszú, közép- és
rövidtávú tervek készítését. E követelmény mellett a szakmai felső vezetés nap, mint nap különböző középszintű részletkérdésekkel, operatív
beszerzési, ellátási tevékenységgel, az alárendelt· központ raktárakra vonatkozóan sorkatonai, kiképzési részkérdésekkel stb. kellett szükségszerűen fogl1al1kozzon.
Az operatív, középszintű feladatok rendszeres, kötelező megoldásának hátrányos következményeként jelentkezett, elsősorban a felső vezetésben az irányításra fordítható intenzív munkának szűk keresztmetszete
hövetkeztében, a tervezé~re és elemzésre fordítható idő elégtelensége, a
rendszeres ellenőrzésekről, a gazdasági elemző tevékenység egyes terüle-·
teiről történ~ kényszerű lemondás.
A fentiekből következik, hogy az ellentmondások feloldásához első
sorban a felső tagozatban a feladatok differenciálására volt szükség,
amely részben strukturális változásokkal volt biztosítható., részben pedig
a gazdasági vezetés további korszerűsítése és szilárdítása tette szükségessé bizonyos feladatkörök szétválasztását, s a végrehajtás feltételeinek
megfelelő szervezet létrehozását.
A központ megalakulásával alapvetően biztosítható az üzemanyaggazdálkodással és ellátással kapcsolatos operatív feladatok kö.zépirányító
szintű szervezése és végrehajtása, az alárendelt központ raktárak napi
katonai és szakmai tevékenységének irányítása.
Az új szervezet közbeiktatásával a szolgálat felső vezetése erejét,
energiáját elsősorban az elvi irányításra, a hosszú, közép- és rövidtávú.
elgondolások kialakítására képes koncentrálni.
A szolgálat főnökség alapvetően az ellátó központ útján vezeti a köz~
pont üzemanyagraktárakat, valamint elvi irányítása alapján a csapatok
operatív ellátása a központi akarat maradéktalan érvényrejuttatása mellett
megvalósítható.
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2. A központ létrehozása előtt a szolgálat középirányító tevékenysé. ;;,~nck egyes elemei külön-külön, önálló osztályként, a szolgálat főnökség
vezetése alatt alapvetően már meg voltak. Ilyen szervezetként működött
az áruforgalmi osztály és az átvételi osztály és laboratórium.
A helyzetet azonban bonyolította és nehezítette, hogy a szolgálat
felső vezetése szintjén és a nevezett középirányító szerveknél, éppen a
felelösség és kötelezettségek nem kellő elhatároltsága miatt, a fennálló
jogviszonyok következményeként, megfolelő jog- és hatáskör hián:·3.ban,
bizonyos gazdasági és katonai kérdésekben elkerülhetetlenül párhuzamos
tc\·ékenység folyt.
A hadsereg fejlődése és a gazdasági kövdelmények mindinkább elő
térbe helyezték az önálló középirányító jellegű szervezetek tevékenységének egységes elvek alapján történő fokozottabb összehangolását. Azonban
éppen a nevezett szervezetek eddigi önállósága fékezte a hatékonyabb,
koordinált tevékenység kibontakozását, ugyanakkor a felső vezetés túlzott megtcrheltsége miatt, a közös kapcsolódó te_vékenység célszerű összehangolása nem mindig a kívánt eredményességgel valósult meg.
A fentiek alapján elengedhetetlenül szükségessé vált egy önálló, tel.ies jogú középirányító szervezet létrehozása, amely biztosítja az önálló
jogelődök tevékenységének egységes vezetését, a feladatok gazdasági és
katonai követelmények szerinti legmegfelelőbb összehangolt végn.:hajtá~át.
3. Közismert - különösen szakmai berkekben - az a tény is, hogy
az utóbbi évtizedben a hadsereg általános technikai fejlődési ütemének
megfelelően az üzemanyag-sz;olgálat technikai színvonala is ugrásszerűen
fejlődött. Mind több korszerű és egyenként is nagy értékű üzemanyagtechnikai eszköz került a végrehajtás különböző szintű tagozataiba.
A szaktechnika mennyiségi és minőségi fejlődésének természetes következményeként jelentkezett ezen nagyértékű eszközök biztosításából
eredő koordinációs tevékenység volumenének megnövekedése, a szük.séµ;es statisztikai, elemző felmérés"ek elvégzése, és a folyamatos karbantartás megszervezése, valamint a rendszerbe kerülő eszközök állagának megóvása és fenntartása, a javítások feszes megszervezése, és az alkatrészellátús tervszerű, folyamatos biztosítása.
Ezen megnövekedett, nagyfontosságú feladatok megoldása, mind a
tervezést és szervezést, mind· a végrehajtást illetően - más szervezetek
híján - eddig alapvetően a szolgálat felső vezetésére hárult.
A központ létrehozásával ma már adottak a feltételek, a kapcsolatos
vezetési és végrehajtási tevékenység szétválasztására, a jogkör és felelős
ség következetes érvényesítése, megosztása útján.
4. A szolgálat felső vezetésének szintjén az alárendelt központ raktúrak és a HM közvetlen csapatok szakmai, gazdasági ellenőrzésének nem
voltak meg a legszükségesebb szervezeti feltételei. Így a vezetés ellenőrző
funkciója nem érvényesült kellő következetességgel, gyakorisággal és
eredményességgel. Közismert, hogy az utóbbi években éppen a korszerlíbb, önállóbb gazdálkodási lehetőségek következményeként fokozott szerepo2 van nemcsak a szakmai, hanem gazdasági ellenőrzé~nek is.
A szakmai, gazdasági ellenőrzés szerepét, fontosságát a szolgálat
alapvető feladata és tevékenységi köre különösen megnöveli.
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A központ létrchozási.ival, az ellenörzö és a pénzügyi aloszl..i.ly megfele16 szervezeti feltételeket biztosít a szükséges ellcnörzési febclatok végi \..llajti.iscihoz.
Ilyenek:
- a közvetlenül alárendelt központ raktárak ·katonai, gazdas:ígi,
szakmai tevékenységének átfogó ellenőrzése;
- a HM közvetlen csapatok rendszeres. tervszerű szakmai, gazdasági
ellenőrzése;

- a központilag elrendelt szakmai és más
tok végrehajtása.

j('llegű

ellenéirzési felada-

5. A néphadsereg technikai fejlesztésével összhangban, a kiképzési
követelményeknek megfelelően az utóbbi tíz esztendőben folyamatosan
növekedett a felhasznált üzemanyagok mennyisége és szortimentje.
A felhasználásra kerülő üzemanyag mennyiségi növekedésével együtt
járnak a csapat- és központi tárolótér és k.észletgazdálkodással kapcsolatos gondjaink. Közismert, hogy a tárolókapacitás fejlesztése - hitelfedezet hiányában - nem alakult kedvezően, a megnövekedett hajtóanyag-,
kenőanyag-felhasználáshoz viszonyítva. Az üzemanyag-szállítások terén
fennálló nehézségek az országos tartályvagon-park szűk kapacitása következtében, növekedtek a szállítások szervezésével kapcsolatos feladatok. A nagy tömegű üzemanyag-forgalom zavartalan lebonyolítása, a központ tárolóknál a fogadási és kiadási lehetőségek korlátozottsága jelentős
koordinációs feladatot jelent úgy a belföldi, mint az importáló külkereskedelmi vállalat és szakszolgálatunk között.
A megnövekedett üzemanyag-forgalomból következő tárolási, kiadási,
szállítási feladatok végrehajtása, a csapatok zavartalan ellátása, a tároló
és kiadó rendszerek fejlesztése és fenntartása, csak jól szervezet( közvetlen operatív irányítással biztosítható. E feladat sikeres végrehajtása
az üzemanyag-szolgálat felső vezetésében a más jellegű feladatok mellett
nagy megterhelést jelentett. A központ létrehozásával adottak a szervezeti
feltétele!-;: a megn(ivekedett üzemanyag-felhasználással járó, kapcsolódó
középirányítási hatáskörbe tartozó operatív feladatok végrehajtására.
Az ellátó központ, az alárendelt központ üzemanyag-raktárak adott
lehetősé.~eit figyelembe véve, közvetlenül szervezi, irányítja a raktárak
gazdálkodási te\'ékenységét a tároló kapacitás leggazdaságosabb kihasználását, a lcgeredménYesebb ki- és betárolási technológia alkalmazását.
Ezen túlmen\Sen, a jövőben a felső szakmai vezetés kövelelményeinek megfelelően az ellátó központ feladata a központ üzemanyagraktár
üzemanyag-tároló és -töltő berendezéseinek tervszerű rekonstrukciós javasbtúnak dld:szíLése, belső raktári tevékenysége korszerűsítése, valamint a szüksl•ges aulomatiz:tlú.'>i leltetüségek feltárása, az anyagmozgatás
és t&ro1ás knrszerüsítése terén a kutalö.si feladatok végrehajtása.
G. A gazdasági ténycz6kön túl, a .szolgálat vezetési és szervezeti
strukL,rája fejlesztésének alapját mindenekelőtt a háborús ·követelmények képezik az MN hadtáp összfeladatának megfelelően. Az állandó készenlét időszakában természetesen nem· hagyhatók figyelmen kívül a népgazdaságbrm az új gazdasági mechanizmust követően .kialakult rendszerbe
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. t:idénő beilleszkedés. ugyan;i\i,;:nr ;; hadsereg fejlesztésével és fenntartá_c;;íval kapcsolatos gazdasá~i icla(Lito:< ellátása során érvényesülni kell a
honvédelmi érde'.celmek.

•

•

Az cll6.tó központ lélrchozásával a fenti összeteH igények és követelményeh: megvalósitáfának feltételei is megvannak.
- Az ellátó központ - már az állandó készenlét időszakában - fő
bé1zisát jelenti a tábori hadtápfőnökség é:,.; alárendelt szervei üzemanyagszolgálatának Háborús felkészülésénc··: egyik fő iránya a TH tagozat
szakfeladatainak megismerése, az elvonuló csapatok háborús szakanyag
biztositásának, ellátásának, szervezési. kérdéseinek tanulmányozása .
- Az ellátó központ az alapfeladatnak megfelelően már az állandó
készenlét időszakában felkészül a hátországi csapatok, nem elvonuló ser12Jtestck háborús ellátásában, a feladat szervezésében való aktív közreműködésre.

- A szolgálat főn1 őkség követelményei :alapján az ,alárendelt központ
üzemanyagraktárak háborús felkészítésére vonatkozó felelősség és jogkör
szintén a kívánatos középirányító szinten jelentkezik.
A központ üzemanyagraktár háborús felkészítése igen összetett kompidő- és munkaigényes tevékenység, amely megköveteli:
~ A HKSZ tervek megalapozottságát, folyamatos pontosítását és a
szükséges magas szintű begyakorlottságot. Az „M", valamint a HK.SZ
tevékenysé~ egységes irányítását, vezetését, a végrehajtás minden körül~
rnények közötti biztosítéisát.
- A felállításra kerülő tábori üzemanyagraktárak és tábori hadtáp
tagozatú szervezete!-..: létrehozásával, megalakításával kapcsolatos tevékenység fes.zes megszervezését, a feladatok végrehajtására való felkészülé3t.
lex,

•

•
'

'

7. A szervezeti vált.ozást megelőzóen a nagyszámú információ a sz.olgálat főnökség-re került, az adatok előzetes megszűrésére és kiválasztására
nem volt lehetőség. Az ÜEK felállításával biztosítva van, hogy a tömeges,
szerteágazó információ helyett olyan rendszer alakuljon ki, amely lehetf.\vé teszi, hogy a közép- és felsőszintű vezetésre olyan differenciált információ érkezzék, amely az adott szinten a vezetési tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges. Kielégíti a szolgálat felső .vezetésének speciális
ig·ényeit, s ugyanakkor a felesleges, új vagy lényeges ismeretet nem
nyújtó információ nem köt le szükségtelenül energiát. A létrehozott kommunikációs struktúra lehetővé teszi a meghatározott rend szerinti elem':"
zést, értékelést és szelektálást is.
A fentiekben felsorolt, kiemelt, lényeges tényezők is bizonyítják, hogy
a szakmai, gazdasági vezetés és irányítás hatékonyságának fokozását milyen pozitívan segítette elő az ellátó központ, mint középirányító szerv
létrehozása, a vezető és végrehajtó funkciók szétválaszt,í::.a.

Az MN

űEK főbb

tevékenységi köre,

alapvető

feladatai

A központ tevékenységi körét és alapvető feladatait az MNHF tájékoztatója az alábbiakban foglalja össze:
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.. Az ellátó központok végzik - a követelmények és a gazdasági szabályozók figyelembevételével - a gazdálkodás központi
irányelveinek mcgfelclö középszintű bor yolítását, a csapalok béke é:, szakanyag ellátását, ugyanakkor közvetlenül reagálnak a
piaci mechanizmusra, eleven kapcsolatot valósítanak meg a
gyártó és készletező vállalatokkal ... "
A fenti feladatok végrehajtásához az ÜEK rendelkezik anyag- és áruforgalmi, fejlesztési, átvételi osztállyal, valamint ellenőrzési, pénzügyi és
számviteli alosztállyal.

Az ellátó központ tevékenységi körébe az alábbi
tok tartoznak:
a) A szolgálat

főnökség

főbb

feladatcsopor-

követelményei alapján az ellátó központ és

m: alárendelt központ üzemanyagraktárak állományának a háborús tevé-

kenységre történő felkészítése, a harckészüitségi feladatok végrehajtása,
a katonai és szakmai kiképzés szervezése, iri nyiU1.sa, ellenőrzése.
b) Az MN szakanyag 'gazdálkodási, há'.Jc:rús anyagbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatos 'középszintű feladatok:
- a különböző hazai és import üzemanyagok. vegyi- és karbantartó
anyagok, a megfelelő tároló- és technikai eszközü)_~ biztosítása; a tárolótelepek bővítésével, javításával, rekonstrukciójávf:il kapcsolatos munkálatok kiviteleztetése;
- a beszerzett üzemanyagok és technikai eszközök terv szerinti ·elosztása, terítése, a szakanyagellátás és -szállítás, raktár- és készletgazdálkodás középszintű szervezése, irányítása;
- olyan termékek esetében, amelyeknél a gyártó nincs monopoihelyzetben, piackutatás végrehajtása, versenytárgyalas megtartása.
e) A sza•kanyag-fejlesZtés terén:
- a meghatározott követelmények és a műszaki fejlesztési terv alapján, az ipari lehetőségekkel össMangban, az üzemanyagok; ,tec::;hnikai eszközök, vizsgálati módszerek fejlesztése;
- a szakanyagok kísérleti munkáinak, új eszközök csapatpróbáinak
szervezése, irányítása, rendszeresítési eljárás lefolytatása;
- közreműködés áz ágazati és országos szabványok kidolgozásában,
részvétel a megfelelő szintű újítási tevékenységben, a szolgálatban a tűz
rendészet területén a felügyeleti és szervezési feladatok ellátása.

d) A szaktechnikai eszközök és üzemanyagok mennyiségi és minőségi
átvétele. Ennek kapcsán a gyártásközi ellenőrzés vé~rehajtása, honvédségi
követelmények érvényesítése, a szabványok betartása. Végzi a hatáskörébe tartozó selejtítéseket. Végrehajtja az előírt laboratóriumi vizsgálatokat.
e) A jóváhagyott tervek alapján végrehajtja az alárendelt központ
raktárak komplex, katonai, anyagi és pénzügyi ellenőrzését, a HM közvetlen alakulatok szakanyag-gazdálkodásának ellenőrzését. Részt vesz a
különböző bizottsági ellenőrzések végrehajtásában. A tapasztalatok elem-
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zésc é~ feldolgozása után jaya:--1at1:,: (\t a gazdálkodás fejlesztésére, sza. búlyzók módosítására.
f) Számviteli tevékenység sorún biztosítja a felső vezetésnek és az
UEK-nek az információs adatok gyűjtését, feldolgozását.
Összehangolja az adatszolgáltatást, a központ raktárak tevékenységét, javaslatot tesz a tapaszta1atok alapján a szükséges korszerűsítésre.
Vezeti az értéknyilvántartást, könyveli a kiutalási norma és tartalékok
változásait.
Rendszerezi, elemzi a csapatgazdálkodás, ellátás tapasztalatait, jelenti
javaslatait. A HJT előírásainak megfelelően gyűjti és ellenőrzi a szükségk,ti tervek é» elszámolások bizonylatait, rés'.'t vesz ezek gépi úton történő feldolgoztatásában.

g) Végrehajtja a hatáskörbe tartozó pénzügyi feladatokat, utókalkulációs árellenőrzést hajt végre. Figyelemmel kíséri az áralakulásdkat, az
árváltozások értékelése céljából ár..:;tatisztikát vezet. Ellenőrzi az alárendelt központ raktárak pénzügyi szerveit.

Az elmondottakkal azt a célt kívántam elérni, hogy az MNHF tájékoztatóban foglaltakon túlmenően az ÜEK helyét, szerepét, feladatait
illetöen a meglevő ismereteket bővítsem. Feltárjam azokat a kedvező feltételeket, amelyek a szervezeti változások következtében szolgálatunkban
létrejöttek. Az_ ŰEK rövid, néhány hónapos fennállása során, a feladatok
eredményes végrehajtásával, ~gazolta törekvéseink helyességét.
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Az MN Élelmezési Ellátó Központ szerepéröl
és tevékenységéről
Pály István ezredes

Mint ismeretes, a hadtáp szervt:zcti fejlesztési terveknek megfelelően,
a vonatkozó intézkedések .alapján 1973. május 1-i hatállyal létrehozásra
került - más ágazatok hasonló szerveivel együtt - az MN Élelmezési
Ellátó Központ (továbbiakban: ÉEK). Ezzel a szolgálati ág szervezeti rendjébe lépett egy olyan elem, amely a központi elgondolások, követelmények és szabályozók alapján végrehajtja a szakanyagok fejlesztésének,
beszerzésének középszintű bonyolítását, az élelmezési anyagraktárak útján a csapatok ellátását, progresszív kapcsolatot teremt a népgazdaság
azonos szintű irányító szerveivel, illetve a gyártó, készletező és javító vállalatokkal.
Mi tette szükségessé az ÉEK létrehozását'? A kérdés megválaszolásához át kell tekinteni a korábban kialakult helyzetet, annak jellemzőit
főbb vonásokban.
Néphadseregünk élelmezési szolgálata, szervezetét tekintve is több
fokozaton keresztül jutott el a jelenlegihez. E szakaszok az
egész néphadsereg és a hadtápszolgálat szervezeti alakulásához, a népgazdaság, illetve a hadseregen belüli anyaggazdálkodás irányítási rendjéhez igazodtak. A hadseregfejlesztés kezdeti időszakában, amikor a hadműveleti hadtáp még nem funkcionált, továbbá a naturális élelmezési
normák miatt a gazd.álkodás irányítása is a centralizációt igényelte, a
Honvédelmi Minisztérium élelmezési vezető szerve' közvetlenül irányította a csapatok ellátását, szakellenőrzését, elszámoltatását. Szervezete is
ennek megfelelő volt, létszámát illetően a jelenleginek többszöröse. A folyamatosan hadrendbe lépő új elemek (HM-szervek, seregtest-parancsnokságok, csapatok), továbbá a gazdaságirányítási rendszer reforrriját követő új hadsereg anyaggazdálkodás miatt a funkciók fokozatosan decentralizálódtak. A terhek célszerűen arányos megosztása, és a népgazdasági
struktúrához jobban igazodó ellátási, irányítási rend kialakítása érdekében, a középszinten korábban is meglevő átvételi osztály mellé áruforgalmi és fejlesztési osztályok kerültek 1968-ban létrehozásra, belső létszám-átcsoportosítással.
fejlődési
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Ezen osztályok jogállását azonban nem sikerült egyértelművé tenni,
.minthogy szervezési nehézségek miatt nem önálló elemként, hanem a
KER állománytábláján kerültek létrehozásra. Működésük hatékonyságát,
kapcsolataikat a néphadscregen b€lül is, de különösen a népgazdaság irányában e rendezetlenség hátrányosan befolyásolta.
Az új gazdaságirányítási rendszer fokozatosan kibontakozó hatására
lényegesen kiszélesedtek a polgári szervekkel fennálló kapcsolatok, különösen középszinten, a műszaki fejlesztés, az áruforgalmazás, az anyagátvétel bonyolításának szintjén. Míg !960-ban 40 vállalattal, 1973-ban
már mintegy 180 különféle gyártó, szolgáltató vállalattal, tröszttel, állami
gazdasággal és termelőszövetkezettel állt fennt közvetlen partneri kapcsolat, amely - a számszerű bővülés melleh - tartalmilag is megváltozott, munkaigényesebbé vált. Ennek teljesítésére a külön-'külön működő
középszintű osztályok már nem voltak képesek.
Néphadseregünk technikai felszereltségének fejlődésével párhuzamosan jelentősen fejlődött az élelmezési szolgálat hadi és béke szaktechnikája is. Ezek mennyisége 1960-hoz viszonyítva 1973-ra 60°/o-kal nőtt,
ami mind a műszaki fejlesztés, mind a beszerzés, de különösen a javítá...,.
sok bonyolítását illetően ugyanilyen arányban növekedő feladatot jelent
középszinten. Ennek megfelelő végrehajtására csak az integrált fejlesztési, áruforgalmazási és átvét.eli apparátus képes.
Mindezek felvetették a már említett középszintű osztályok integrációjának, funkcióik bővítésének, jogállásuk egyértelművé tételének szükségességét.

Az .EEK

alapvető

rendeltetése

Az ÉEK a Magyar Néphadsereg Élelmezési Szolgálat Főnökség alárendelt szerve:
- az MN élelmezési szaka!lyag szükségletei beszerzésére, a szakanyagok gyártásközi ellenőrzésére -és a végtermékek minős~gi átvételére,
- a csapatok, intézetek, szervek szakanyagok ellátására, az elrendelt
anyagátcsoportosítások végrehajtásának szervezésére,
- a szolgáltatások és javítások szervezésére,
- anyagmo~aiá.s !korszerűsítésére,
- az élelmezési szakanyagok műszaki fejlesztésére, a tárolás és
- a készletgazdálkodással kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésére~
rendszerezésére, elemzésére, értékelésére és a szükséges tájékoztatók, je-:kntések összeállítására,
- a központi készletgazdálkodással kapcsolatos, hatáskörébe utalt
feladatok végrehajtására,
- a használatra alkalmatlanná vált szakanyagok selejtítésének, kivonúsának, értékesítésének végrehajtására,
- az alárendelt élelmezési anyagraktárak vezetésére, harckészültségi,
háborús alkalmazási, kiképzési feladataik, raktározási, az árLÍforgalmazással kapcsolatos pénzügyi é$ számviteli tevékenységük irányítására, ellenőr:Lésére,
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- átruházott hatáskörben, az MN élelmezési szolgálat főnök által
meghatározott irányelvek alapján a HM közvetlen alakulatok szakmai tevékenységének irányítására, gazdasági ellenőrzésére, elszámoltatására.

Az ÉEK főbb feladatai
Részt vesz az MN háborús anyagi biztosítását szolgáló szakfeladatok
végrehajtásában. Adatokat szolgáltat a szakvezetés számára az MN harckészültsége, mozgósítása élelmezési biztosításának tervezéséhez. Értékeli a HM közvetlen alakulatok „M" szakanyag terveit,
készségjelentéseit, kidolgozza az összesített „M" készségjelentést a szolgálat főnökség részére. Biztosítja az elrendelt csapat és központi „M"
szakanyag készletek, tartalékok megalakítását, a meghatárnzott szinten
·tartását, folyamatos frissítését. Irányítja és ellenőrzi az alárendelt élelmezési anyagraktárak harckészültségi, mozgósítási tervező tevékenységét,
biztosítja harckészültségi fel.adataik begyakoroltatását, azok gyors végrehajtását.
Az MN élelmezési szolgálat főnökének irányelvei, utasításai, a rendelkezésre bocsátott költségvetési előirányzat alapján SL.ervezi és végrehajtja a szakanyag szükségletek tervezését, beszerzését, az anyagok javíttatását, a felmerülő költségek kiegyenlítését és elszámolását.· Beszerzési tervet készit, felkutatja a gazdaságos beszerzési, javítási és szolgálté:ltási forrásokat, nyilvántartja a megrendeléseket és azok teljesítését, hatáskörben ártevékenységet folytat, a beszerzési terv, illetve tervutasítás
alapján önálló jogi személyként kötelezettségeket vállal és jogokat szerez, végzi a beszerzések és szolgáltatások pénzügyi bonyolítását, az áruforgalmazással kapcsolatos számviteli feladatokat.
A jóváhagyott hatáskörben· szervezi és irányítja a csapatok ellátását,
a közpoÓ.ti készletgazdálkodást, a frissítés érdekében szükséges átc.Soportosításokat, koordinálja a csapatok vételezéseit, anyagleadásait, részt vesz
él hazai és külföldi gyakorlatok szakanyag biztosításában, szabályozza az
élelmezési anyagraktára:k ellátási, raktárgazdálkodási és számviteli tevékenységét, jóváhagyja azok éves nyitó- és zárómérlegeit, megszervezi es
végrehajtja a központi beszerzésű élelmezési szakanyagok gyártásközi ellenőrzését és az előír,t minőségi át,vételit.
előkészítésében,

Megszervezi a technikai eszközök, gépek és felszerelések közép- és
nagyjavítását, ia különleges szaktechnillra idős2JaJkos szervízellenőrzését,
biztosítja a csapatjavításhoz szükséges alkatrészeket és tartozékokat, végrehajtja a központi hatáskörbe tartozó szakanyagok selejtezését, a selejtanyag értékesítését.
Megszervezi a csapatok anyagi helyzetjelentéseit, elszámolásait, egyéb
staüsztikai jelentései gépi feldolgozását, végzi a szakanyaggazdálkodás
elemzését, értékelését, elkészíti az ezzel kapcsolatos összefoglaló jelentéseket, javaslatokat. Gazdasági beszámoló jelentést készít a rendelkezésre
bocsátott költségvetési előirányzat felhasználásáról, az áruforgalmazásról,
a készletgazdálkodásról.
Az MN élelmezési szolgálat főnök által jóváhagyott követelmények
és műszaki fejlesztési terv alapján - az érintett szervekkel együttmű-
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ködve - végrehajtja a szolgúlat anyagi-technikai eszközeinek, felszereléseinek műszaki fejlesztését, km·szcrűsítését, közreműködik a szolgálat ér. dekében más szerveknél folytatott ilyen irányú fejlesztések végrehajtásában. Javaslatokat dolgoz ki az élelmezé:si szakanyagok, a csomagolóeszközök, az anyagmozgatás korszerűsítésére. ·Megszervezi az új eszközök
csapatpróbáját, figyelemmel kíséri és értékeli a csapatpróbák tapasztalatait, előkészíti a rendszeresitési eljárások lefolytatásához szükséges dokumentációkat és szakanyagokat. Kidolgozza az új eszközök műszaki dokumentációját, az _átvételi követelményeket, az alkalmazási és üze:-:ieltetési utasításokat. Biztosítja a folyamatos együttműködést a népgazdaság
kutató intézeteivel.

•

Parancsok, utasítások, intézkedések útján vezeti és irányítja az élelmezési anyugraktárak minden oldalú tevékenységét. Operatív nyilvántartást vezet azok általános helyzetét mutató adatokról, folyamatosan ellenőrzi tevékenységüket. Végrehajtja az MN élelmezési szolgálat főnö~
által elrendelt téma és célellenörzéseket, a HM közvetlen alakulatok gazdasági ellenőrzését, részt vesz ügyészségi kivizsgálások, szakértői ·feladatok végrehajtásában. Megszervezi és végrehajtja az alárendeltek parancsnoki és szakkiképzését, szabályozza a munkavédelmi, légoltalmi, tűzvh
delmi és egyéb kiképzéseket, szervezi és ellenörzi a lebiztosított tartalékos állomány kiképzését.

Az EEK szervezete;
1. Parancsnokság.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anyag- és áruforgalmi. osztály.
Fejlesztési osztály.
Atvételi osztály.
Ellenőrző alosztály.
Pénzügyi alosztály,
Számviteli alosztály.

Az anyag- és áruforgaimi osztály a központi ellátás .körébe tartozó
szakanyagszükséglet tervezésére, beszerzésére, elosztására, tároltatására,
a szakanyagok szavatossági időn belüli cseréjének In.égszervezésére, az elrendelt anyagátcsoportosítás végrehajtásának szervezésére, az ártevékenység végrehajtására, a szólgáltatások és javítások megszervezésére, a
készletgazdálkodással kapcsolatos statisztikai adatok· gyűjtésére, feldolgo~
zására, elemzésére, értékelésére hivatott.

'

A fejlesztési osztály rendeltetése az élelmezési szakanyagok müszak_i
fejlesztése, a tárolás és anyagmozgatás korszerűsítése, a katonai táplálkozás-élettani elvek továbbfejlesztése, az egységkészletek kialakítása, a
málházás korszerűsítése, a rendszeresítési eljárások előkészítése, a csapatpróbák megszervezése és folyamatos ellenőrzése.
Az átvételi osztály a népgazdaságtól a néphadsereg részére megrendelt élelmezési szakanyagok minőségi átvételét, a gyártáSlk:özi ellenőrzése
ket, a szolgáltató vállalatokhoz javításra átadott és megjavított felszere1(:csi anyagok, gépi eszközök műszaki átvételét, meghatározott körben a

155

használatra alkalmatlanná vált élelmezési szakanyagok selejtítését hajtja
végre.
Az ellenőrző alosztály rendeltetése az önálló élelmezési gazdálkodást
folytató HM közvetlen alakulatok elszámoltatása, azok :készletgazdálkodásának, nM" készleteik meglétének és frissítésének, pénzgazdálkodásuk és
eszközeik állapotának folyamatos ellenőrzése. A tervekben jóváhagyott
felügyeleti, téma- és célellenörzések végrehajtása.
A pénzügyi alosztály a rendelkezésre bocsátott költségvetési elő
irányzat és forgóalap terhére beszerzett és megjavított szakanyagok számláinak kiegyenlítésére, a költségvetési előirányzat és a forgóalap felhasználás elszámolására, az áruforgalmazással és a központi beszerzésekkel
kapcsolatos pénzügyi tevékenység jogszabályok szerinti bonyolítására, a
pénzügyi és gazdasági beszámolók elkészítésére, a távlati és éves költségvetési javaslatok összeállítására, az élelmezési anyagraktárak pénzügyi
tevékenységének irányítására, ellenőrzésére és elszámoltatására hivatott.
A számviteli alosztály rendeltetése az élelmezési anyagraktáraknál az
áruforgalmazással kapcsolatos számviteli feladatok irányítása, ellenőrzése,
MN viszonylatban a szakanyag-gazdálkodásra, a normák felhasználására,
azok vásárlóértékére vonatkozó - gépi úton összesített - adatok feldolgozása, csoportosítása, a HM közvetlen alakulatok éves nyitó- és zárómérlegének jóváhagyásra történő előkészítése.
Az ÉEK létrejöttével, a korábban is meglevő osztalyok integrációjával, a funkciók pontos meghatározásával, a jogélllás pontosításával megalakult az élelmezési szolgálat szervezeti rendjén belül egy olyan szakmai középszintű szervezet, amely a központi elgondolások, tervek, intézkedések alapján, koordináltan bonyolítja a csapatok élelmezési ellátását,
megszüntetve azokat a problémákat, amelyeket a cikk első részében vázoltam.
Az ÉEK keretében létrehozott új elemek - pénzügyi, számviteli alosztályok - segítséget riyújtanak a csapatok számára is hasonló funkcióik végrehajtásához. Az ellenőrző alosztály aktívabb helyszíni kontrolljával hatékonyabb segítséget fog nyújtani a gazdálkodás javításához, az
anyagi fegyelem további ·szilárdításához.
·
A felső szakvezetés tovább mentesül az operatív beavatkozást igénylő feladatoktól, kedvezőbb helyzetbe kerül a kizárólag minisztériumi szinten megoldható feladatok végrehajtásához, a szakmai vezetési rend mélységi tagolásával növekszik a központi irányítás hatékonysága. A jól összekovácsolt és felkészített ÉEK apparátusa háború esetén is alkalmas lesz
-- meghatározott hatáskör[)en - az élelmezési ellátás bonyolítására.
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Az MN Ruházati Ellátó Központ rendeltetése, helye
és szerepe a ruházati gazdólkcdós rendszerében
N á t rá n G y ö r g y alezredes

Több mint másfél évtizede annak, hogy a tiszti és a legénységi ruház,ati ellátásban a naturális formákat szimbólikus pénzgazdálkodás váltotta fel. Azóta ezt a rendszert kiterjesztettük a szolgálat minden terüle...
tére, a hatáskörök leadásával számottevően növeltük az alsóbb tagozatok
önállóság-át és emellett olyan szervezeteket is létrehoztunk, amelyek a
vezetéstől átvették az anyagbiztositással és az ellátással összefüggő napi
rutinmunka jelentős hányadát. Ebben a folyamatban, miközben részenként realizáltuk célkitűzéseinket, az egyre növekvő feladatok és a végrehajtó szervezetek között megbomlott az összhang, de feszültségek keletkeztek az irányítási és működési rendszer egyes elemei között is. A 70-es
évtized elejére kedvező helyzet aJakult ki a gazdálkodási rendszer, a
:::;zervezet és a vezetési struktúra egymáshoz igazodó, átfogó fejlesztéséhez.
A célt a hadtápvezetés - mivel szervezeti téren szinte valamennyi
\ szolgálati ágnál hasonló problémák mutatkoztak - az ellátó központok
létrehozásában jelölte meg. E feladal értelmezése során arra a következtetésre jutottunk, hogy első lépésk,'•nt a gazdálkodásban meglevő feszültségek feloldása érdekében - mi.:gszüntetve a felhasználható keretek
közötti merev elkülönültséget - egységes alapokra kell helyezni a csapatok rendelkezésére bocsátott forrásokat, majd ennek alárendelve kialakítani a központi apparátus célszerű szervezetét. Így került sor 1973.
január I-vel a teljes körű, tényleges pénzforgalom bevezetésére, meiyben
<-1 két végpont, a felhasználók és az anyagbiztosítók valamennyi közbeeső tagozatot kihagyva közvetlen kereskedelmi kapcsolatban állnak
és ez a ka~csolat a cikkek rendszerbevitelétől az elhasználódott készletek
kivonásáig érvényesül. H.)73. május 1-vel megalakult az MN Ruházati Ellátó Központ (a továbbiakban MN REK), amely harmónikusan illeszkedik
ri;,: új gazdálkodási rendszerhez és nemcsak a mai helyzettel, hanem a tervezett további fejlesztéssel is összhangban van.

*

A ruházati szolgálat vezetése az MN REK létrehozása előtt nyolc
i\n{llló. fr!adotkörök szerint elhatárolt szervvel és intézettel rendelkezett
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(1. számú melléklet). Ezek irányítása, együttműködésük megszervezése az
MN Ruházati Szolgálat Főnökség /a továbbiakban MN RSZF-ség) állományát jelentős mértékben igénybe veÜe és az e téren ismétlődő prob!6mák sok esetben elvonták a figyelmet a fő feladatokról. Az új appa- ,
-rátus - a textiltisztító é3 javító hálózat kivételével - összefogja ezeket
a heterogén elemeket, de ez a felállás nemcsak a szervezetek változatlan
keretek közötti egyesítését, hanem elsősorban azok tá.rtalmi átalakulását
jelenti (2. számú melléklet).
Az MN REK-ben működő fejlesztési osztály állománya és tevékenységi köre az előzőekben viszonyítva beszűkült, profilja pedig átalakult.
Erre elsősorban az adott lehetőséget, hogy az új szervezet ·kialakításával
egyidejűleg népgazdasági bázison létrejött a műsza:ki fejlesztés és tudományos kutatás ágazati integrációja. Előnyei abban jutnak kifejezésre,
hogy egy-egy fontos kutatási feladat elvégzésére a szakma teljes kutatókapacitása mozgósítható és emellett a ruházati ipar legújabb termékei
a néphadsereg ellátása érdekében szükség szerint naprakészen adaptálhatók, Ennek megfelelően a fejlesztési osztály a rendszeresítési döntések
előkészítésével és a beszerzés, valamint a minőségi átvétel alapjául szolgáló műszaki dokumentáció folyamatos karbantartásával foglalkozik. Alosztályainak korábbi szakmai tagozódását '(textil, ruházat, bőr) ? feladatok (fejlesztési, dokumentációs) szerinti elkülönülés váltotta fel.
Az áruforgalmi tevékenységen belül különválasztottuk a tiszti és legénységi ellátást. Az utóbbi továbbra is az ellátó alosztály feladata maradt. Az eddig több szerv együttműködésével megvalósuló tiszti ellátást
egy kézben összpontosítottuk. Ennek elsődleges célja, hogy az anyagbiztosítást végző szervezetelc között az érdekeket ütköztessük és így a problémák végső soron ,az MN REK-parancsnok szintjén nyerjenek meioldást. Emellett azt is figyelemb.e vettük, hogy a legénységi ellátásban a
nagy-, a tisztiben pedig a kiskereskedelmi vonásoic jellemzők. Ez a körülmény magasabb szintű gazdálkodási forma bevezetése esetén az· árrés
megállapításánál előtérbe kerülhet. A tiszti ellátással foglalkozó szervezetek integrációja kedvező helyzetet teremt ahhoz is, hogy a későbbie.k
során a katonai kereskedelmi hálózat a rendszerből annak megbontása
nélkül kiemelhető és a llépgazdaságnak átadható legyen.
Kiszélesítettük a műszaki ellenőrzés területeit is. Megszüntettük a
selejtező osztályt és ezzel együtt a csapatoknál történő selejtezést. Az átvételi apparátuson belül létrehoztuk a szolgáltató ágazatban működő
KÜM-1}.álózatot, amely_ a minőség és a technológiai előírások betartásának ellenőrzésével - az iparban működő KÜM-ökhöz hasonlóan - a csapatok érdekeit képviseli a textiltisztító üzemekben, egyúttal kivonja a
forgalomból az elhasználódott készleteket. Ebben a felállásban a mű
szaki ellenőrzés két alapvető irányra összpontosul, a termék előállításától
"- teljes elhasználódásig érvényesül és olyan eszközzé vált, amellyel a vezetés minden helyzetben be tud avatkozni a minőség alakulásába.
A központon belül külön szervezet alakult a számviteli és pénzügyi
feladatok ellátására. Ezzel valamennyi számviteli és pénzügyi hatáskör
(központi kifizetések, bérfizetések, bérelszámolás, hitelgazdálkodás stb.)
az MN REK-parancsnok kezében összpontosul és ennek megfelelő végrehajtó apparátussal rendel'kezik.
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A vázoltak alapján megállnpíth;iLó, hogy a korábbi gyakorlattól eltémost lehetőségünk nyílott a sz(Jl.~éllat kö:Zponti apparátusának elv.szerű rendezésére. Az új szervezetek belépésével tisztábbá válta:k a profilok, minden funkcióhoz megteremtődtek a megfelelő szervezeti keretek
é.:; ezzel létrejött a felelősség és ·a feltételek összhangja. Az egyes elemekhez nem kötődnek olyan járulékos feladatok, amelyeket megfelelő
szervezet hiányában eddig más munka terhére kellett megoldani. A szintek is élesen elkülönültek egymástól. A tervező-irányító apparátus a központban, a végrehajtó (alájátszó) szervezetek az MN REK alárendeltségében, profilok szerirtt önálló kötelékben helyezkednek el.
rően

1

Ez a szervezeti séma a háborús alkalmazás szempontjából is számos
tulajdonsággal rendelkezik. Az MN REK törzse - amellett, hogy
a szolgálat vezetését az operatív feladatok végzése alól mentesíti - ké-.
pes arra, hogy az MN RSZF-ség követelményei alapján mind az elvonuló,
mind a hátországban működő alakulatok igényeit önállóan kielégítse és
a néphadsereg érdekeit a haditermelésre átállt iparban érvényre juttassa.
előnyös

*
A csapatgazdálkodásban a tényleges pénzforgalom bevezetésével a
korábbiak mellett új elemek jelentek meg. Ezzel tovább bővült az adminisztratív eszközöket mindinkább felváltó közgazdasági és más indirekt
módszerek köre. Ilyenek:
- a minimális és maximális készletmutatók, mint mennyiségi szabályozók;
- a karbantartási kényszerpályák (javítás, utánszínezés, kímélőbb
textiltisztítási eljárások), mi'ttt a használatban álló készletek minőségét
befolyásoló tényezők;
- az illetmények, mint források, amelyek szükség szerint az egyik
vagy másik irányba átcsoportosíthatók, és végül
- az elhasználódott készletek kivonása, mint szabályozó szelep,
amelytől döntő mértékben függ" a minőség alakulása és az, hogy a szabályozók közül az adott időszakban melyek kerülnek előtérbe. Nem véktlen, hogy a szolgálat vezetése ez utóbbi feladatra és a karbantartás
feltételeinek megteremtésére nagy súlyt helyez.

..

'

Az ilyen és ehhez hasonló csoportosítás csak elméletben, a kérdés
rendszerezése céljából képzelhető el. A gyakorlatban ezek az elemek
együttesen és igen összetett módon hatnak. Pl. a karbantartás intenzív
fokozásával feltehetően javul az állomány öltözködési színvonala, a ruhaneműk há.sználhatósági foka szinten tartható, megnő a használati idő· és
ezzel lelassul az új anyiagok beáramlása az ellátmányi készletekbe. A források felhasználása is ennek megfelelően alakul. Abban az esetben, ha
a túlhordott készletek kivonása bátrabban történik, megnyílik a lehetőség
az új anyagok beszerzésére. E rövid példából is megállapítható, hogy a
mennyiség és a minőség élesen nem választható el egymástól, a mennyiségnek is van minőségi :következménye és fordítva, a minőség is befolyást
gyakorol a mennyiség alakulására. A kölcsönhatás ellenére számunkra
azonban nem közömbös, hogy melyik oldal érvényesül. A vezetésnek ép-
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pen az a célja, hogy a minoseg javítása elsősorban a karbantartás színvonalának emelése útján legyen elérhe,tő és ezek a tényezők ebben az
irányban hassanak. E célkitűzés megvalósításában mind az ellátó, mind
'l szolgáltató ágazatnak jelentős szerepet szántunk.
Mindezt azért szükséges váZolni, hogy a továbbiakban ennek tükrében lehessen bemutatni az MN REK rendeltetését, a.gazdálkodás általános rendszerében elfoglalt helyét és szerepét.
A kidolgozás időszakában sok vita folyt arról, hogy vajon akkor járunk-e el helyesen, ha az új szervezetet a középirányitók, vagy ·a végrehajtók csoportjába soroljuk. Gondos mérlegelés alapján olyan döntés született, hogy az MN REK az MN RSZF-ség végrehajtó szerve legyen. Ez a
kategória azonban más fogalmat takar, mint amely eddig a végrehajtó
tagozatokról általánosan ismert volt. Az MN REK a szolgálat vezetésétől
átvette a néphadsereg ellátásával összefüggő operatív feladato~at. Lényegében arról van szó, hogy ez az új szervezet a felhatalmazás nyújtotta
kereteken belül realizálja a központi célkitűzéseket. Ennek megfelelően
önállóan tervezi a néphadsereg ruházati ellátását és végrehajtja az ezzel
összefüggő fejlesztési, áruforgalmi, átvételi, pénzügyi és számviteli feladatokat. Kivonja a használatból a további viselésre alkalmatlanná vált készleteket, ellenőrzi a szolgáltatások minőségét és ·a HM közvetlen -alakulatok ruházati gazdálkodását, vezeti a neki alárendelt intézeteket (3. számú melléklet).
Az MN REK rendeltetésének e tömör megfogalmazásából is látható,
hogy az apparátus sajátos, kereskedelmi tevékenységet végez, amely a
katonai rendszerrel ötvöződik. Ennek folytán kiterjedt kapcsolatokat tart
fenn a néphadsereg egységeivel, azok elöljáróival és a népgazdaság különböző szerveivel, sőt a tiszti ruházati ellátás terén a vásárlókkal is. Az
MN REK tehát összekötő kapocs a gyártó és a felhasználó között, de
egyben az érdekvédelmi testület szerepét is betölti. Ez a funkciója abban
jut kifejezésre, hogy megtervezi a szükségleteket, szállítási szerződést köt
a vállalatokkal, gyártás közben ellenőrzi és minőségileg átveszi a ruházati
termékeket, megszervezi ·az anyagok tárolását és tárintézetekben felhalmozza az ellátáshoz szükséges árualapot. A másik igen lényeges feladata,
hogy az MN Textiltisztító és Javító Üzem (HGM) területi _egységeinél
működő KÜM-hálózata útján kivon.ja a forgalomból az elhasználódott
1cészleteket.
Ez az a két pólu;;, ahol az MN REK a vezetés követelményeit érvényre juttatva befolyást tud gyakorolni a ruházati ellátottság, ezen belül a minőség alakulására. A rendszer működésére jellemző, hogy önmagát szabályozza. Az egységek a maximális szintet elérő gazdálkodási készleteiket csak olyan mértékben és ütemben tudják felfrissíteni, amilyen
az elhasználódott készletek kivonása. Megfordítva, a kivonás felgyorsítása
ösztönzően hat az új anyagok beszerzésére, rövidebb.é vá.lik a hordási idő
és javul a készletek minősége. Mindkét változat szorosan összefügg -az
á1·ualap felhalmozásával és érzékenyen reagál a gazdálkodás minden rezdülésére. Ebben az automatizmusban szabályzó szerepet tölt be a textiltisztító hálózatban integrált karbantartás is. A rendszeres javítás, utánszínezés és kímélőbb tisztítás meghosszabbítja az anyagok élettartamát
és ezáltal mérsékli az anyagok kivonásának ütemét. A forrással rendel-
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kczök mind nagyobb összegeket fordítanak a használhatósági fok szinten
tartására és lelassul az új készletek beszerzése. Annak eldöntése, hogy
· mely anyagot kell megjavítani és utánszínezni, a katonai üzemi megbízottak ítéletére van bízva, de emellett .a karbantartás minőségét is ellenőrzik. Az MN REK e területen szintén fontos szerepet tölt be (4. számú melléklet).

*

•
•

Osszegezésül megállapítható, hogy a szolgálat vezetése ezekkel az indirekt módszerekkel - az önállóság megsértése nélkül - be tud avatkozni a csapatok ruházati gazdálkodásába. ·Mindezt a számára megszabott
követelmények alapján az MN REK testesíti meg és ezzel minden szinten
mentesíti a szakvezetést a manuális feladatok alól. Az egyik végponton
áll az önálló gazdálkodó egység, a másikon q.z ellátó és a szolgáltató hálózat. A kettő között minden ellátási és karbantartási probléma megoldódik. Ez egyúttal megváltoztatta a középirányító tagozatok szerepét is. Ma
már nem kell fogla1kozniok gazdálkodási terv készítésével és különböző
összesítésekkel. Tevékenységüket a személyesen végrehajtott célra orientált ellenőrzésekre összpontosíthatják. Az íróasztal mellőli vezetést a helyszínen szerzett információkra alapozó irányításnak ·kell felváltania. Ehhez
az szükséges, hogy a szakágvezetők képesek legyenek megújulni, a hoszszú idő óta meghonosodott, korábbi formákhoz kötődő módszereiket felülbírálni és a megváltozott \tövetelményekhez igazítani.
Az MN REK létrehozásával a szakmai vezetés két alapvető irányra,
az ellátó és a szolgáltató ágazatra összpontosul. Kedvező feltételek alakultak ki a távlati tervező, kidolgozó munkához. Minden feltétel adott ahhoz, hogy távla1.i céljainkat következetesen megvalósítsuk. Ennek megfelelően a tervidőszak végéig tapasztalatokat szerzünk az új szervezet mű
ködéséről, kidolgozzuk a fejlettebb gazdálkodási forma és az ehhez igazodó szervezet koncepcióját, fefkészülünk arra, hogy az MN REK-et
amikor az realizálhatóvá válik - költségvetési üzemmé fejlesszük.
Az 1~4. számú mellékletek a folyóirat végén találhatók.

'
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1. SZ.":íClL'iklet

A.z HH Ruházati Ellátó Központ rendeltetése, hel:;;·e szere~e
a ruházati ~azddkod.ás rendszeréOen" citt;i citkhez.
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n1,.z HH Ruházati Eli.át6 Központ rendeltetése, helye sze!'epe
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Az MN Egészségügyi Anyagellátó l{özpon!

szerepéről,

tevékenységéről

Dr. K u r u ez Tibor gy. alezredes, a hadtudományok kandidátusa

Az egészségügyi biztosítás egyik alapvető elemét az egészségügyi
anyagellátás képezi. Az elmúlt években ezen a területen is szükségessé
vált a korábbi vezetési és irányítási elvek, valamint az ellátás rendszerének felülvizsgálata.
Egyik oldalról, a vezetés szintjén előtérbe kerültek olyan kérdések
mint a távlati tervezés, hazai és nemzetközi együttmükGdés, elsősorban
a háborús egészségügyi anyagellátás vonatkozásában, müszaki fejlesztés,
tudományos kutatás irányítása, bekapcsolódás a honvédelmi egészségügyi
oktatásba, a háborús ellátást szabályozó normatívák, segédletek, utasítások kidolgozása stb.
Másik oldalról, továbbra Js az Egészségügyi Szolgálat Fönök;;f:!grc
hárultak olyan felndatoI<: is, amelyek végső soron középszintű vagy al5ószintű ellátási feladatoknak tekinthetők, mint pl. e::{yes anya:.;ok kiutalf1sa, gyógyszerek bevizsgálásimak, tartalé!rn~,;: felújításának szen·2zése.
részletes nyi1vúntartások vezetése, beszerzés, ellátás stb.
Annak érdekében, hogy célszerűen határozzuk meg az Egészsé.rrügyi
Anyagellátó Központ feladat~it, szükségesnek látszik az egészségügyi
anyagellátás szerve.:::éséµ.ek és irányításának sajátosságait is 1riegvizsgálni.
1. Ismeretes, hogy az egészségügyi anyagok felhasználása, az ellátás
rendszere sok tekintetben és lényegesen eltér a többi anyaggal történő
ellátástól, egyszerűen azért, mert a megbetegedések, sérülések száma, aránya csak nagy vonásokban határozható meg előre. A közlekedés fejlettsége miatt bárhol a világon váratlan járványok, tömeges megbetegedések
léphetnek fel, miként azt számos példa igazolja. Az esetenként bekövetkező nagyobb méretű közlekedési balesetek, árvizek, földrengések, tűzvé
szek stb. jelentős tartalékok készletben tartását követelik meg, olyan ellátási rendszer keretében, amely rugalmasan képes bármilyen helyzetben
is működni.
2. Szállítási feladatok vonatkozásában kétségtelen, hogy az egészségügyi anyagok mennyisége (súly, térfogat) elenyészőnek tűnik, a többi
anyagnemhcz viszonyítva. Természetesen ez nem csökkentheti az egészségügyi anyag utánszállítás, illetve utánpótlás szervezésCnek jelentőségét!

Hi6

Nem S7.(Jrul bizonyításra, hogy békében és háborúban e nélkül nem lehet
szú .1. gyógyító-ldüritö vagy a higiénés-járványügyi biztosítús megfelelő
· s;:intjéröl.

•

•

(Gyakrun szerezhetünk tudomást a sajtó, rádió útján arról, hogy bárhol,
..ihol napjainkban egy nagyobb méretű lrntasztrófa történik, az első intézkedések k()ziitl gyógyszerek és más egészségügyi anyagok légi úton történő szúllítúsa SZQrepcL Levéltári adatokból is kitűnik, hogy m:5.r a második világháhorú
idej~n, ~1z Hkkori magyar hadvezetés is gyakran vette igénybe a légi szállítás
i('/wtl•sl·tdt gyógyszerek, oltóanyagok, fertőtlenítő szen:k utánsZ<lllítúsára.)

3. A korszerű egészségügyi ellátási elvek érvényesítése önmagában is
me;.;l~övcteU az egé:-,zségügyi anyagellátás rendszerének folyamatos kor_,:;,:(·t'líc:ít{,sét, beleértve az ellátás körébe tartozó gyógyszerek, stb. körének
:tllandó vúltoztatt\.sát, a tudnmányos kutatás és műszaki fejlesztés hatékony és tervszerű irányításat. Hosszú évek óta jellemző az egészségügyi
anyagok számának, választékának növekedése. Az MN egészségügyi szolgMata napjainkban mintegy 9000 cikkel történő ellátás szervezését oldja
meg, azaz ennyi anyagra kell, hogy tervezzen. Ez a rendkívül terjedelmes munka a korábbiakban teljes egészében az egészség-ügyi szolgálat vezetésére hárult.
~L Az ellátás során nem lehet szó sablonok vagy merev normák allrnlmazásáról, éppen ezért vált szükségessé viszonylag sokféle egészségügyi anyagi normatíva kidolgozása:
30 napos készlet,
tábori eü. intézetek és segélyhelyek komplett normái (induló kész!etei),
számvetési normák, csapatokra és kórházakra, fegyverfajták szerint.
állománytábla szerinti normák az egészségügyi technikai eszközi)kre,
csapaigyengélkedők

normái.

Ezen normák, helyesebben normatívúk rendeltetése, hogy bármilyen
helyzetre és szervezésre tervezési alapot biztosítsanak. (Megjegyzendő,
hogy békeidőben az egészségügyi anyaggal ellátandó önálló szúmvetési
l:·r;ységcl: szán;_;.i meghaladja n 160-at. Mindeze!{ igényeinek eibírálását,
nz anyagok k~utalását, a felhasználás ellenőrzését a korábbiakban kizárólag- az lVIN Egészségügyi Szolgálat Főnökség végezhette e]. Ennél még
n~1gyobb fobdLitot képez a ti.bori egészségügyi intézetek anyagainal{ ter\'C';:-,'.!,,;c,, az clb.U.:.; v~grehajtása, <t tárolás ellenőrzése és a készletek felújításúnak irúnyítúsn.)

•

5. Az egészségügyi anyagok egymástól sok tekintetben eltérőek.
U~;yanúgy egész3égügyi anyag a szemcseppentő, mint egy korszerű alta1Gk~szülcll"'., vagy gyógyszer, kötszer, műszerek. Egészségügyi anyag a
mankó, ugyanúgy, mint egy kötöző- vagy műtőgépkocsi felépítménye.
Mindezek alapján érthető, hogy az említett 9000 cikk előállításában
{•:; forgalmazásában nagyszámú vállalat vesz részt. Biztosításukra mintt\~Y 90 szállitóval (vállalattal) kell szerződést kötni.
Az anyagok sokféleségéből és eltérő jellegéből következik az is, hogy
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:t::y~g·elláL\;~ .<..zu\·czé.sc, az c::útás végrehajtása különszc:'."l'n,Cerek ö:;szehango:l tevékenységét igényli. A kutatás, fejlesz,l---, c'.:c::nt"1l7:és, clli:!ús területén elsősorban a következő szakértők tevé~,:;:1ys(:·~;0n~ \'rtn szüksé;z: orvosok, fjyógyszerés: 1c, villam0s- és gépó;t1:1érn:;;,;Jk, .fizikusok, l:özgazdásZok, technikusok.
'·· ,/.(j

G. Az egyre nagyobb szúmban rendszeresítésre kerülő egészségügyi
~cchcükai eszköző:-;: szükségessé teszik a tervszerű karbantartás meg~zer\'CZé::-ét, !rnr:.:zerü javíió szolgálat fenntartását, amely háború esetén a tábori eg{,szségügyi anyagjavító műhelyek alapját képezi. A _legfontosabb
eü. technikai eszközök (kötöző, laboratóriumi, fogászati. vérszállító stb.
gépkocsik) szárr.a egy összfegyvernemi hadseregnél é.c; az azt ~íszolgáló
kórház rt!apoknál meg!-cözclíti az ezret.
(Az elmúlt években végrehajtott feladatok alkalmával kiderült, hogy
mindazon eU. technikai eszközt, amelynél nem hajtottárl:. végre a rendszeres
karbantar:ást, vagy próbaüzemeltetést, csak nagy nehézségekkel lehetett üzembe helyezni.)

7. A fejlődés jelenlegi üteme mellett már nem lehet lemondani az
önálló fejlesztési részlegek szervezéséről az egészségügyi anyagellátás területén sem.
(Jcl!ernzü a fejlődés ütemére, hogy egyes szúmvetések szednt a fejlett országokban nz évszázad végére már olyan szintet ér el az egészségügyi eszközök
ku~:l:tisn, '.l!etve az orvostudomány, hogy az elért eredmények megvalósítása
a teljes r.emzeti jövedelmet is felemésztené. Nyilvánvaló, hogy erre sohasem
kerülhet sor, mégis meg kell említeni, hiszen szemléletesen igazolja a fejlesztés tervszerűbbé tételének szükségességét!)

A korúbbi egészségügyi anyagellátási rendszerre és annak irányítására jellemző volt az is, hogy számos közép-, sőt felsőszirltü feladat megoldása 2.z ellátást végrehajtó szervre, a központi egészségügyi anyagraktárra hár;;:t. lVIivel ehhez nem voltak meg a szükséges szervezeti és
egyéb :i'eltétc:c::-c, érthető .módo!1. mindezeket csak részben volt képes megoldani. Ily
reladatok voltak az alábbialc
- egészségügyi haditechnikai eszközök gyártás közbeni ellenőrzése,
gyógyszerek bevizsgálása,
- prototipusok kíalaldtása és együttműködés a gyártó üzemekkel,
műszaki fejlesztési feladatok megoldása,
tábori eü. felszerelési anyagok fejlesztése,
gyakorlatok és bemutatók megtervezése és előkészítése,
müszaki-tudományos dokumentáció stb.
Az előzőekben vázoltakból is nyilvánvalóan kitűnik, hogy az egészségügyi anyagelláU.s irányításának korábbi rendszere már nem felel meg
a korsze:::·ű hadtápvezetési elveknek.
1-l létrehozott Egészségügyi Anyagellátó Központ rendeltetése, Wetve
te·uélcenyséye az alábbiakkal jellemezhető
1. Az Egészségügyi Anyagellátó Központ parancsno::-Ca közvetlenül az
:!\1N egészségügyi szo1gálat főnökének van alárendelve, aki ezen jogkörét

1SB

;,1:: l1 f;\J E_:..:0.-.:;.::égügyi Srnlgúlat

Főnöksé-g

cgészs2'gügyi a11:,·-a:.;i alosztaly-

. Yf'/.etöj~·:'.. '.-:.<..:-r:,•sztüi. gyakorolja.

2.. Az Eh!t(J Központ

főbb

feladatai:·

-- ,,z ~-IX .. :.'ú" és „B.: eü. anyagszükségletének megtervezése és be:szc:·;::0,~c. Gyakodatilag a költségvetési tervek elkészítése. Ez alól kivétcl'c képL"zne}-: az import tételek, amelyeknek beszerzését és az azokkal
tört,~,n(.í elb:jst az :VIN ·Egészségügyi Szolgálat Főnökség végzi;
- uz egészségügyi szakanyagok gyártásközi ellenőrzése és minőségi
átvéte~e, azaz bevizsgálása. Ennek során együttműködik az ér·intett szolgálati ágak megfelelő szervrivel is;
- az M~ csapatainak, :ntézeteinek és szerveinek egészségügyi anyaggal történő ellátása '(igény{·'.::. felülbírálata, kiutalás, cserék végrehajtása);
- az egészségügyi szakanyagok, technikai eszközeinek műszaki fejlesztése, s en:1ek érdekében együttműködés az illetékes katonai és polgári szervekkel, az anyagmozgatás és tárolás korszerűsítése;
- az egészségügyi anyagellátással és készletgazdálkodással összefüggö elemzések és számvetések elvégzése, statisztikai _.<latok gyűjtése és
kidolgozása az Egé.:,zségügyl Szolgálat Főnökség részére;
- az alá.1·cndclt Központi Egészségügyi Anyagraktár és kirendeltségek ::.za:i;:mai irárryítása és mindenoldalú vezetése;
- az cgéc;zsógügyi szolgálat főnök által meghatározott feladatok szerint 2. ~.;.atone,j gyógysze.ctárak és csapatok egészségügyi anyag2llátásának
szakmai irá:1yítb.sa és e:!enőrz:ése.

•

•

Az o.l3pvctű felad.é'ttokkal kapcsolatban kiemele:1dö, hogy az elkészített besz0rzési tervet az 0_gész;;égü,gyi szolgálat főnöke hagyja jóvú. A lcÍi.'t.:tkci~ :i,;:ivül piackutaüí.sL végez, a csapatokat i:1formá!ja hatáskörükbe
tartr.r:::6;.in [\Z előnyös hi:lyi bcszei-z2si !eh(•töség2ls::,:ől, úrviszonyokról.
l:~:vé.~;;~; t: beszerzések (szolgáltatások) pénzü::;yi leOonyo1íL'tsát és cl:--z(,_n:uI..'tso;,:at. E:ő'.-..észíl: dönté:;re az Egészsé;zü;%yi Szolgálat Főnökség jog"kör0b2 L.lrtm:ó t,rszabályozási, árjóváhagyási, sz::.:rződéskötési jogvitás
ügyci(C"L lrúnyitja ::i. \:özponti készlet- (forgóalap-) gazdálkodást, a központi '.,;.l'sz'!.ete:,;: f~·issit2sét, a raktó.rgazdálkodást, rendszerből kivont anyag·ok, inkurrc~s anyagok értéke~Hését.
A csapatok ellátásának kérdéseiben együttműködik a seregtestek
sza'<szolgálat-fönö!,;:eivel. Az egészségügyi szolgálat főnök által meghatározott 'natás~c_örben .1. csapato}~ indokolt te1·ven felüli szükségleteinek kic!é·g·ité:,;e érdekében terven felüli anyagkiutalási, keretmódosítási, áruhitel
kiadási jog:S:öael rendelkezik .
lVIegszt'rvezi a csapatok és az alárendelt ral-ttárak anya~i helyzet j_elcntésci, leltár jelentések, elszámolások, statisztikai jelentések gépi feldolgoúsát. Vé.:;zi az :vIN szak:myag-készlet.~azdálkodás elemzését, értéke 1é.sót, c'.késziti az ezzel kapcsolatos összefoglaló jelentéseket és javaslatokat.
Adatokd szo!;..(:l:tat a pl'O/~nosztikák, távlati tervek, a középtávú és éves
költségve~é;-;i tervek, az MN HKSZ-e, mozgósítása eü. anyagi biztosítási
tervek é3 lVi:~\' szintű jelentések összeállításához. Ipari tervjelentést készít
n n12grcnclelt és leszállított anyagokról.
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feJIL'.·:::.t,:•s teridet(,n

A .. (·~;l·:,L-:é·é.;Ü_!'...'yi :,zolgúlat főnök által jó\ iagyott követelmények
P.ifrn Vl\;:d a szalcszolgúL.tt anyagi-technikai eszközeinek műszaki fej1L•szl0'.~i:t l•s korszerűsítését, illetve közreműködik a szolgálat érdekébe,1
más swrvcknél folyó ilyen irányú munkákban.
Javaslatot tesz a m,JSzaki fejlesztésre, a szakanyagok, valamint azok
csoma,golásának. cgységké::;zlctck kialakításának, az anyagmozgatás kor:,zer űsí tésére.
'Megszervezi az új eszközök csapatpróbáját, elkészíti a szükséges mű
szaki dokumentációkat, kidolgozza az egészségügyi anyagok adattárát, valamint nz új technikai eszközök alkalmazási és működési utasítását.

Ellcnörzés területén
A gyógyszerek _és kiitszerek mmoseg1 ellenőrzése mellett ellátja a
gyógyszertárak és egészségügyi anyagraktárak szakmai felügyeletét. Rf:,zt
vesz a csapatrendelö!-c ellenőrzésében.
Kidolgozza a tábori gyógyszertárak és gyógyszerkészítő laboratóriumok technológiai előírásait.
Tudományos kutató munkát folytat, különös tekintettel a gyógyszerkészítmények tárolási idej(,nek meghosszabbítása érdekében. Ellenőrzi a
gyi\{)'SZlT 1.:.~ gyógyc\szati segédeszköz felhasználást a vények felülvizsgálata abpjún.

Számviteli munka területén
A vezetés 1számára tanulmányozza a gyógyszer, kötszer és egyéb
eg"észségügyi anyag forgalmát, illetve felhasználását, s megszerve:ó HZOk
gépi adatfeldulgozását.
Ez a k\'l·!<cnység egyre fontosabb szerepet játszik az egészségügyi
szolgálat ir·· itásában, mivel nélküle nem lehet meghatározni a várható
igényeket .t felhasználás tendenciáit. A rendkívül nagyszámú adat kellő
időben hl'lénö feldolgozása nagyobb teljesítményű géppar~ munkáját
igényli.

Az E9észsé9ü9yi Anyayellátó Központ tevékenysége végső sorun az
trlábbi alapvető változtatásokat eredményezi az egészségügyi anyagelláiás
területén
A) Számoc; olyan feladat megoldását veszi át az Egészségügyi Szol.~úlat Főnökségtöl, amelyek nem felsőszintű vezetési feladatokat képeznek, vagy amelyek megoldására a korábbiakban nem voltak meg a feltételek, mint pl. m'Jszaki fejlesztés. ellenőrzé.:, stb. területén.
Következéc,képpen az Egé:,zségügyi Szolgálat Főnökség tevékenységi.;
az :•g0szségügyi anyagellátás területén az elvi, irányítói feladatokra összr-:,1n(o.síthuió,
B) Atv,~szi mindazon feladatok megoldását a "Központi Egészségügyi
Anyagraktártól, amelyek nem tekinthetők egy ilyen raktár funkciójának,
~; anwlyekhez nem is Ynllak biztosítva n szüksé•fes feltételek (pl. együtt-
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rn\'1:,;J,;;·'-" :1;,: ip<!ri üzemcl..:kel. gyakorlatok é:.; bemutatók előkészíté::>e vagy
, kidril_;.;:i;:ú::;a stb.).

(Az cg·észségügyi anjagellátás fő feladatainak korábbi és az ellátó
kiizpont létrehllZása ulán tervezett elosztását az 1. számú melléklet szemléi!di.)

Ü'>.c.7.'e.foglalva: egyértelműen megállapítható, hogy az Egészségügyi
J\n.,·,t.:;c-llútó Központ létrehozása és működése igen nagy előrelépést jeknL az egészségügyi anyagellátás szervezése sőt az egészségügyi szolgálat
ic:.'tnyításának korszerűsitése területén.

Jóllehet az egészségügyi anyagellátás igen sok sajátossággal bír, a
központ jelenlegi szervezése és tevékenysége biztosítja, hogy megfeleljen
nz anyagcllátó központok összességével szemben kialakított követelmCnyeknck és, hogy az egészségügyi anyagellátás rendszere is minél szerveSC'bben illeszkedjen az MN anyagellátási rendszerébe.
l'delléldet: Az eü. anyagellátás
closzt:tsa.

fő

feladatainak jelenlegi és. tervezett

:
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1. számú nwlléklet

...,

~

Az eü. anyagellátás

to

Fő

fő

feladatainak jelenlegi és tervezett elosztása
Feladatok meg0szlása
korábban

feladatok

--1-KÖzp. Eü.
EüSZF-ség
Ag. Ra.
_ (Aru!. 0.)

Feladatok megoszlása az Eü. Ag.
Ella. Központ belépésével
EüSZF-ség

I Ella.
Eü.~~Közp. Eü.
Kozp. I Ag, Ra.
1

I. Vezetés, irányítás területén
1. Együttműködés a társszolgálati ágak Anyagellátó Központjaival.

2. A Közp. Eü. Ag. Ra., kirendeltségek, ,,M'' eü:
anyagi bázisok munkájának irányítása.

+

+

+

+

II. Gazdálkodás területén
1. Költségvetési

terv É!lkészítése mintegy
cikkre, évi 120 millió Ft értékben
- import anyagok,
- nem fogyó anyagok,
- fogyó anyagok.

2. A csapatoktól és

intézetektől

9000

+
+

beérkez6 igények

elbírálá.sa, anyagkiutalás (165 csapatrendeló és
kórházak részére)
- nem fogyó anyagok,
- fogyó anyagok.

+

3. Megrendelések, beszerzések eszközlése, 90 vál~
latattól
-

import anyagok,
hazai gyártású anyagok.

4. Gazdálkodás, ártevékenység, piackutatás.

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

..

..

. .,
r"cladato'...: :nc'.~,.:::o:::.·. 1 ;1·', ::~
Ello. K;_)zpont lA·k·pl:.s~ ·.-.•J

Fc!ncialok rnc'1-:os,:iúc.c:
koró.bbul.1

Fő

jl'

felo.d:i!cik

i

/

1!1. Ellenőn:Js k;íiietén

EüSZF-ség

i

Közp. Eü. I ~.. --~-.- 1-~-:~~.\g_·---- K:~;~. E(i.
Ag. Ra. 1 EuSZF-seg 1. Ella. Kö?.p. ! ,\;_;. R<i.
_ (1::\ruf:_O.l_ ________ ,_,_______,________ _

i

1

!

'

!

1. Szakmai ellenőrzés (szakfelügyelet) ellátása
csapatoknál és intézeteknél. Eü. szakanyagok

vagyonleltár a;
,,B" 3HJ millió Ft,
,,M" 550 miHió Ft.

+

~- EU. haditechnikai eszközök gyártás közbeni" ellenőrzése, gyógyszerek bevizsgálása.

+

+

3. Eü. ag. tartalékol{ felújításának szervezése.

+

+

IV. Fejlcsztós területén
1. Prototípusoli kialakítása, ennek során együttműköd_és az ipari üzemekkel.

-

2. Az eü. techni.~ai eszközök HMK-jának kidolgozúsa.

+

3. Tábori eü. felszerelés (komplettek) csomagobsának, csomagoló anyagainak fejlesztése.

4.

Együttműködés

"'

-

1

-

i

+

-

1

+
+
+

az MN szerveivel az anyag-

mozgatás és raktározás
ben.

..._,

i

+
-

korszerűsítése

érdeké-

5. Gyakorlatok, eü. anyagi bemutatók előkészítése.
6. Dokumentáció és anyagok előkészítése a hazai
és VSZ szintű együttműködés biztosítá~ára.

+
+
+

-

+
+

i

-

+
+

-

_e

1

.,,....,

~

Feladatok megoszlása
Fő

Feladatok megoszlása az Eü. Ag .
Ello. Központ belépésével

korábban

fela9,atok

EüSZF-ség

1

Közp.Eü.
Ag.Ra.

E„SZF
.
u
-seg

(Aruf. 0.)

V. SzámYiteli-s(atisztikai munka területén

1

Eü. Közp.
Ag.
Ella.

1
1

1

Közp. Eü.
Ag.Ra.

1

1. Az eü. anyag felhasználás értékelése, statis2a-

tik&'. és pénzügyi mutatók, normajavaslatok kidolgozása.
1

2. Operatív nrilvántartás a „B" és „M" anyagi
készletekről. (530 tábori eü. intézet és csapatsegélyhely.)

1

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+
+

+

+

+
+

+
+

VI. Javitá.s, karbantartás t.erületén
-

1

1

Eü. :anyagjavító műhely, részlegek irányítása.
.,Z'' eü. technikai eszközök karbantartásának
szervezése és végrehajtása (900 db kötöző, laboratóriumi, fogászati stb. gk. és technikai berendezések).
1

VII. Egyéb feladatok
-

-

anyagellátást szabályozó segédletek,
szabúlyzatok tervezetének kidolgozása.
Szakmai továbbképzések és bemutatók elöké~.zitése.
Az eü.

1

1

1

!

+
-

;'\nyagi-lechnikai te,.. ,e,és és készletgazdálkodás
néhány kérdése a néphadseregben
K. Tóth Lajos alezredes

A fegyveres erők anyagi, technikai szükségleteinek biztosítása - az
állandó harckészültség viszonyai között - tervszerű készletgazdálfcodás
keretében történik. A katonai készletgazdálkodás a fegyveres erők fenntart.ásával, harcTcéniiltségének (mozgósítási készségének) magas szinten
tartásával, és várható háborús alkalmazásával kapcsolatos anyagi szükséylctek kielégítését biztosító hészletek ldalalcitására irányuló tevékeny-

ség és az ezzel kapcsolatos tervezési; beszerzési; ellátási; átfegyverzési és
rendszerből

val6 kivonási jcludatoh rendszere. A készletgazdálkodás keretében .folyi:r:
a központi tartalékok, forgó- (törzs-) készletek,
- a csapatok harckészültségi (mozgósítási) készleteinek,
- a kiképzési feladatok végrehajtásához, a működéshez, a személyi
állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeinek megfelelő szinten tart:'.isúhoz szükséges készletek megtervezése; a fogyás, felhasználás, a készletképzés gazdasági elemzése; a készletek elosztásán;k (lépcsőzésének}, a
beszerzéssel, a csapatok ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a készletek felfrissítésének, az elavult, korszerűtlenné vált, illetve
elhasználódott anyagi, technikai eszközök rendszerből való kivonásának
tervezése; készletképzési (tervezési), felhasználási normák, normatívák
kialnkítása; a készletgazdálkodással kapcsolatos rendszabályok kimlinkáLt'ii1.

A készletgazdálkodás a néphadseregben egységes elvi irányítás mellef L sznkúgazatonként történik. Az egyes szakágazat kés:detgazdálkodás:'ilxm egysége.s rendszeren belül, két, egymástól bizonyos mértékben elft,rö .sajátossúgokkal rendelkező terület különböztethető meg:
-~ u csapatnk harckészültségének, mozgósításának és várható hadászati, :rndmüvcleti alkalmazásának anyagi biztosítását szolgáló készletg,1zdúlkod<.ís, valamint
- az úllandó harckészültség viszonyai között a néphadsereg fennti1I'lásának, a csapatok harckiképzésénck anyagi biztosítását szolgáló készletgnzdálkodás.
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/1 m;phadst"reu anyayi /Jiztositását szolgáló készletek
és t.artul(ilwh rendszere
A nf'phadsereg anyagi biztosítását szolgáló k/,szletek és tartalékok:
- részben a néphadseregben,
- részben a népgazd, 1 ~ágban
kerülnek kialakításra. Ezek a készletek és tartalékok egységes rendszer[
alkotnak.

A néphadsereg ké.szlelei és tartalékai alapvetően azonnal felhasználható anyagi eszközökből tevődnek össze. A népgaz<laságban létrehozol t
tartalékok általában kész, félkész termékekböl. alap- és nyersanyagokbúl
állanak.
A néphadsereg anyagi készletei
- csapatkészletckrc és
- központi készletekre
csoportosíthatók.
A csapatok anyngi készletei:
-

nem csökkenthető készletekből. valamin!
fenntartási (fogyó, kiképzési) készletekből állnak.

A „nem csi)kkenthetü készlet"-be azon anyagi eszközök tartoznak.
amelyek n csapatok hadi állománytábla szerinti - a harckészültségi, mozgósítási utasításokban elrendelt - szükségletét· képezik. Rendeltetése a
harckészültség (mozgósítási készség), valamint az alaprendeltetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának biztosítása háborús viszonyok között.
Ide tartoznak:
- a mozgü- és kiegészítő készletek,
- az egysé,g-ek, alegységek (a személyi állomány) ellátásához, felszereléséhez, működéséhez (hadi szervezetre történő feltöltéséhez) szüksége,;
anyagi-tet:hnikai eszközök,
- az .. M'" napokra megalakított készletek, valamint
- eityéb elrendelt készletek.

A nem csökkenthető készletek részben a békében élő csapatok harckészültségének állandó szinten tartásáh-iz, a harckiképzés végrehajtásához már békében felhasználásra kerülnek, meghatározott részük (a mozgóés kiegészítő készletek, az „M" feltöltésre, valamint az „M" napokra
megalakított készletek) a csapatok raktáraiban (szállítóeszközein) van letárolva.
Mozgókészlet fogalmába ellátási tagozatonként meghatárQzott menynyiségű anyagi eszközök tartoznak, melyet a csapatoknak az állandó
harckészültség viszonyai között - állandóan málházásra, szállításra kész
állapotban kell tartani, békehelyőrségük (feláUítási helyük) elhagyásakor
magukkal kell vinniük.
Az eoységek, alegyséyek ellátásához, felszereléséhez, működéséhez
szükséges anyaoi eszközök az alaprendeltetésnek megfelelő feladatok elvégzését biztosítják. Békében élő alakulatok hadi szervezetre kerülnek
feltöltésre, a béke- és hadi állomány közötti különbségnek megfelel!)
anyagi eszközöket (.,l\'1" készletként) kötelesek letárolni.
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}Jc_.:.__éi'Jen nem élő alakulntok felszereléséhez szükséges anyagi eszkö-~
(m07.;=;0;:é:,;z~ctcikke1 együtt) általában a felállitó egység raktáraiban
::c.·'.i · n.c:~ :Ticgalnbta.sra.
Dé'-;:l'be:--i nem é:ö egységek ,.M" felállítási napok alatti ellátására J~ü]i}n intézkedések alapján meghatározott készletek kerülhetnek létrehozú:;;n:.
,\ Jenntm·tási készletek a crnpatok kiképzési feladatainak folyamatos
végrc·l1ajtásfit, működését, a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülmé>nyeinek megfelelő színvonalon tartását szolgálják. Részben ebből
biztosítják a· csapatok a nem csökkenthető készletek elrendelt szinten tartúsút, valamint hadihasználható állapotban tartását, a letárolt anyagok
frissítését '(a szavatossági idő lejárta előtt cseréjét).
A központi készletek:
- központi tartalékok, valamint
- törzskészletek lehetnek.
A központi tartalékok az elvonuló szárazföldi csapatok, valamint a
hátországi alaku1atok háborús körülmények közötti ellátására kerülnek
}t'.:lrehozásra, meghatározott időtartamnak (illetve veszteségpótlásnak, javítási szükségletnek) megfelelő mennyiségben.
A k.üzpont-í törzskészletet - bizonyos anyagféleségekből - a néphad;~creg fenntartási szükségletei folyamatos kielégítésének biztosítása céljából hozzárl: létre, a felhaszl1álás ·(fogyás) és a gazdaságossági szempontok
figye 1cm bevé tclévél.
IVÍN anyagi készletek
és tartalékok
-i- - - - - - ;
1

·1-~özponti készle-

1

tekés tartalékok

i'
1

,,M ·-:.artnlék

1

Csapatkészletek

Törzské.-s-z!_e_t_~I

1

1

.

~---

_I

Nem csökken1.hető

Fenn;artási
készlet·--

készlet

_ __! · - Moz,(ókészl~ . ..

1

r__ ,,~::~ész!e~ _J
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Az anyagi szükségletek tervezése
A fegyveres erők anyagi-technikai ·szükségleteinek tervezése számos
sajátos, elsősorban a lehetséges háború lefolytatásával, a harckészültség
magas szinten tartásával, valamint a biztosítás feltételeivel és lehetőségei
vel összefüggő tényező kölcsönhatásának együttes vizsgálatát, elemzését
teszi szükségessé, melyeket - jellegüket tekintve - alapvetően három
csoportba sorolhatjuk, úgymint:
- katonai (a fegyveres küzdelem megvívásával, a várható hadszíntér katonaföldrajzi viszonyaival),
- műszaki '(a fegyveres küzdelem technikai ~s anyagi eszközei harcászati-műszaki jellemzőivel), valamint
- gazdasági (a gazdasági, hadigazdasági potenciállal, a gazdasági hatékonysággal kapcsolatos) tényezők.

A szükségletek tervezésénél mindenekelőtt a szocialista állam katonai
doktrínájából, a korszerű háború és a fegyveres küzdelem követelményeiből, a fegyveres erők várható alkalmazásának körülményeiből, a rendelkezésre álló hazai és külföldi erőforrásokból, a fegyveres erők szf::'rvezetéből, ellátottsági helyzetéből és fejlesztési célkitűzéseiből kell kiindulni.
E fe~tételek határozzák meg alapvetően:
- a központi tartalékok kialakításának célszerű mennyiségét, ütemét, módját, összetételét, lépcsőzését,
az átfegyverzés periodusát, eszközeinek fajtáit,
a fegyveres erők fenntartásához szükséges készletek mennyiségét,
a csapatok ellátási (gazdálkodasi) rendszerének megszervezé"sét.
Háború.s szükségletek méreteit, összetételét bef0I11ásoló
a készietkép.zés célszerű elvei, módszerei

főbb tényezők,

A háborús rszükséglotek méreteit, összetételét számos tényező befolyásolja: Ezek közül fontosabbak:
- a fegyveres konfliktus létrejöttének, kirobbanásának várható körülményei, a fegyveres küzdelem kezdeti időszakának várható tartalma,
a hadsereg fegYverzcti és technikai rendszere, valamint állománya,
a fegyveres erők lehetséges alkalmazása várható hadszintérének
sajátosságai,
az első hadműveletek várható anyagigénye, veszteségek,
- a népgazdasági lehetőségek, adottságok,
- a népgazdaság haditermelésre történő átállásának és az impoct
beszerzés várható lehetőségei a háború kirobbanása után,
- a tartalékok létrehozásának és fenntartásának gazdaságossági tényezői,

-

nemzeti sajátosságok.

Korszerli viszonyok között a lehetséges háború, illetve a fegyveres
küzdelem törvényszerűségeit, követelményeit, körülményeit, valamint a
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vúrhatú Jehctöségekct figyelembe véve a békeidőszakban létrehozandó
·Ji:':horús ];:(,yz]ctck, tartalékok optimális méretei, összetétele meghatározá·"{rnak al;:i.pvctű kritériumait az alábbiakban lehet összefoglalni.
Abból az elvből kiiridulva, hogy <t fegyveres küzdelem anyagi-technik;ii biztosításának alapját - korszerű viszonyok között - a békcidő
:-;;~akba11 létrehozott anyagi készletek és kialakított hadiipari kapacitások
kCpezgc olyan méretű, valamint összetételű készleteket és tartalékokat
céls7,r.:rü létrehozni. amely biztosítja a nemzeti hadsereg sajátosság'°tinak
mcgfo!elöcn:
- a háború kezdeti időszakában a fegyveres erők teljes mozgósítását, felvonulását, ilietve azonn: li harcbalépését és az első hadműveletek
:;;ikeres megvívását, továbbá
- a várható harci veszteségek pótlását, a veszteséget szenvedett csapatok harcértékének helyreállítását, a további hadműveletek előkészítését,
megkezdését, és folytatását, valamint a koalíciós megállapodásoknak megfelelően az ország területén átvonuló, illetve saját területen közös hadműveleti tevékenységben résztvevő szövetséges csapatok igényeinek kielégítését nz ország ipari és hadiipari termelőkapacitásának helyreállításáig, illetve a haditermelés felfutásáig, valamint az import lehetőségek
rcalizálásáig.
·
Tekintettel azonban arra, hogy a hadügyben napjainkban bekövetkezett intenzív ütemű, permanens forradalom következtében a hadsereg
fegyverzeti, technikai és anyagi eszközei jelentős részénél igen rohamos
az erkölcsi kopás, elöregedés mértéke, az egyik alapvető követelmény
olyan optimális mennyiségű készletek és tartalékok kialakítása, amelyeknek minőségileg megfelelő szinten tartása összhangban van a népgazdaság lehetöségeivel. Ebből a köuetelményböl fakad a hadseregben is olyan
egységes készletgazdá!.kodási rendszer kialakításának szükségessége, mely
megfelelő összhangot biztosít állandó harckészültség viszonyai között
- a fegyveres erők fenntartásához szükséges anyagi eszközökkel való
oazdálkodás és a háborús szükségletek megfelelő nwnnyiségben történő
kialakítására, valamint minőségileg a viszonylag gyorsan változó követelménynek megfelelő szinten tartására irányuló tevékenység között. Ezen
túlmenően igen nagy szükség van arra, hogy ezen a téren kellő összhang,
c:]yüttműködés, kooperúció legyen a hadsereg és a n&pgazdaság között.

A csapato~nál létrehozandó háborús készleteket és azok összetételét,
meghatározzák:
- a inozgókészletek képzésére, méreteire, lépcsőzésére kialakított el\·ck, normák,
- a fegyveres erők fegyvcezcti és technikai rendszere, állománya,
- a fegyveres erők hadi állományra való feltöltésének anyagi szill<,,. 1.a~:.vetőcn

,

.sL,glctei,

•

- a fegyveres erők mozgósításának rendszere,
- a fegyveres erőknek a háború kezdeti időszakában való alkalmazú.si tervei, az egyes haderön€mek Yárható tevékenységének sajátosságai.
A csapatoknál az egyes haderőnemek harckészültségi fokának, várható alkalmazási körülményeinek, feladatainak megfelelően differenciáltan
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( (,Jszcrü a húburús kéc,zletekct kialakítani. A mozgósítási kés..:ség elérésél
biztoc;ító (.,M'') szükségleteken felül:
- nz elvonuló szárazföldi csapatoknál a · ~rvezett alka1mazás irányában az á11amhatárhoz való felvonulás, valamint egy támadó hadmű
velet várható szükségletének megfelelően indokolt a mozgókészletekct
egyes anyagokból (pl. hajtóanyagból) kiegészítő készleteket megalakítani;
- a honi légvédelmi csapatoknál az alapvető anyagokból egy légi
tfimadóhadművclet végrehajtásához szükséges készleteket célszerű állandó
szinten tartani. Egyéb anyagokból a szükséges (mozgó- és más) készlet
megalakítása és fenntartása a meglevő fenntartási készletek terhére megoldható;
- a hálországvédelmi és egyéb hátországi alakulatoknál ugyancsak
lehetőség van a mozgókészleteket a fenntartási készletek terhére megalakítani.

Az állandó harckészültség időszakában kialakítandó és állandó szinten tartandó háborús központi tartalékok mértékét, összetételét alapvetően meghatározzák:
a népgazdasági és import lehetőségek,
a tárolás és megfelelő minőségi szinten tartás gazdasági kihatásai,
a fegyveres erők fegyverzeti és technikai rendszere, állománya,
a fegyveres erők tervezett háborús alkalmazása alapján várható
felhasználás, valamint a harci veszteségek pótlásának szükséglete,
a szövetséges csapatok igényei,
a népgazdaság haditermelésre való átál1ásának várható körülményei.
A magyar népgazdaság és. a néphadsereg sajátosságait figyelembe
véve a központi tartalékok kialakításának főbb elvei:
- a néphadsereg keretében alapvetően az elvonuló szárazföldi, valamint a honi légvédelmi csapatok hadműveleti tevékenységének további
biztosítás:·t11oz szükséges alapvető hadianyagokat (lőszer, hajtóanyag, haditechnilrni eszközök) és fontosabb anyagokat (pl. élelmiszer) célszerű tárolni;.
- a népgazdaságban i~, használatos, a hadsereg követelményeivel
megegyező, illetve lényegesen el nem térő anya_gok vonatkozásában a hadsereg szükségleteit, illetve annak jelentős részét, valamint a szövetséges
csapatók igényeit a népgazdasági tartalékok rendszerében indokolt fenntartani;
~ a hadsereg fenntartását szolgáló központi készletgazdálkodást úgy
célszerű megszervezni, hogy meghatározott törzskészletek kia1akításával,
megközelítőleg állandó szinten tartásával adott esetben a fegyveres erők
e11átásához azonnal felhasználható készletek álljanak rendelkezésre.

Az anyagi szük.sé9Ietek tervezési alapjai
Az anyagi szükségletek tervezésének alapjait általában:
- a rendelkezésre bocsátott pénzügyi keretek,
- a hadsereg szervezeti, technikai fejlesztésére (átfegyverzésére) vonatkozó irányelvek, követelmények,
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--- nz anyagi-tcchnik<.ti L"il:·: lo! l <.; m'c:nnyi:;é~i és minDséJi színvonala,
műkiidl·:~ (üzemeltetés) adott színvonalának. és ter\'C'ZC'tt fejlesztésének igényei,
- a tervidőszakban megoldandó feladatok végrehajtásának kihatásai,
- a jóváhagyott anyagi és pénzügyi normák, készletképzési követel-- a fenntartás,

r: ,(·'nyek,

- a csapatok diszlokálásával, a h«dszintér-előkészitésével kapcsolakövetelmények„
---- hazai beszerzési, gyártási, és import lehetőségek,
····- ;1 iudornányos kutatás. műszaki fejle'-,ztés hazai és külföldi eredményei k(~pczik.
Az egyes szakanyagfajták vona1Jkozásában a szakterül€'t sajáiosságaínak megfelelően differenciálódnak a tervezési alapok.
A fegyveres erők anyagi-technikai biztosításával'- különös tekintettel a fegyverzet és a haditechnikai eszközök korszerűségével - kapcsolatos, állandóan fO,Cozódó követelmények az azok kielégítésének korláto;:ott lchetőségeiböl fakadó ellentmondás viszonylag optimális hatékony:--:·;;~gal történő feloldása a tervezés alapvető dilemmája a hadseregben~
-- biztosítani a fegyveres erők - nemzetközi katonapolitikai hely/Blnck megfelelő - magas fokú hadrafoghatóságát, a korszerű követelm{-,nyeknck megJelelö kiképzést;
- lépést tartani a hadseregben is az általános társadalmi, kulturáli:;, tudomfo1yos fejlődéssel, az anyagi-egészségügyi ellátás, a vezetés, a
mtmkaszervezés és -vCgzés, az élet-, a munka- és szolgálati körülmények
1().s

1en'.·:1.

A prnbl0ma mt~goldása szükség·essé teszi, hogy az anyagi-technikai
;.-:ü]..:sé_:.;·lct(-,;~ központi tervezése a hadseregben komplex katonai, gazda:,rÍfli, mfi.-,,zcil;i elemzési rernJ.szeren alapuljon. A nemzetközi katonapolirik;ti helyzet rcúlis érlékeléséblii, a vállalt koalíciós kötelezettségekből, .az
:\lLtlt1no.-; túe~adalmi fejlődés hadseregre gyakorolt hatásából és a népgazd<-t:~ü.!..;·i L,hctü:c.égckből kiindulva biztosítani kell a fejlesztés és fenntartás
(1pLi1nú!is ad.nyát.
„1 fejlesztés, fenntartás ar:íayai a készletgazdálkodásban

A hadseregben az anyagi-technikai biztosítás legalapvetőbb és átfogóbb hatékonysági mutatója a fejlesztés és fenntartás aránya.

•

A fejlesztési kiadások a ráfordításoknak azt a volumenét mutatják,
amelyek C'!sősorban a fegyveres erők harckészültségének, hadrafogható:Jt!{Únak növélését, a fegyveres küzdelem megvívásához szükséges anyagi
ft;\léklck meeteremtését s:wlgálják. Ennek megfelelően a fejlesztési ki; :cL.isokba c('.,];-;zcrű sorolni:
-- olyan technika é3 technikai eszköz beszerzési költségeit, amely
nt>rn pól.lási cé!okat szolgál,
;1z :Hfegyverzéssel kapcsolatos költségeket,
--·- a műszaki fejlesztés költsé:Jeit,
-- a h:'tborús készletkép.zés, tarlalékolás céljára bes.::erzésre kerülő
~inyagok kiiltségeit,
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- a hadst:reg létszám- és technikai növelésével összefüggő költsége;, ,:t,
- olyan egyéb beszerzéseket, amelyek ténylegesen a fejlesztéssel,
korszerűsítéssel függnek össze (nem pótlási célokat szolgálnak), valamint
a katonai célú építési beruházásokat.
A fenntartási kiadások a ráfordításoknak a fegyveres erők bázis-idő
szakra vonatkoztatott szervezettel, állománnyal, technikai, anyagi ellátottsággal számított mutatókon alapuló működéséhez, harckészültségének
fenntartásához, kiképzéshez, a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeinek megfelelő szinten tartásához, a technikai eszközök,
ingatlanok üzemben tartásához szükséges költségtényezőket foglalja magába. A fenntartási kiadásokat úgy célszerű csopor.tosítani, hogy azon be~ül kimutathatók legyenek:
- a személyi állomány közvetlen ellátásával, életkörülményeinek javításával,
- a működéssel, az üzemben tartással, a technikai eszközök és az ingatlanok felújításával, javításával, karbantartásával kapcsolatos költségek, valamint
- a közvetlen kiképzési célt szolgáló anyagi eszközök költségei.
A fejlesztés és fenntartás arányainak alakulását számos tényező befolyásolhatja. Alapvető meghatározó tényezők:
- a nemzetközi katonapolitikai helyzet reális értékelése alapján a
fegyveres erők fejlesztésére hozott döntések,
- a közvetlen honvédelmi kiadásokra biztosított költségvetési keret
volumene,
- a hadsereg fegyverzeti és technikai rendszere, minősége, az et'kölcsi avulás periodusai,
- a hadsereg szervezeti, létszámösszetétele, anyagi-technikai feltöltöttsége, a kiképzési feladatok,
- a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeinek
helyzete és fejlesztésének célkitűzései, összhangban a lakosság életszínvori.alának növelésével kapcsolatos gazdaságpolitikai intézkedésekkel.

Viszonylag stabil, kiegyensúlyozott nemzetközi katonapolitikai helyzetben, hosszabb távlatban a fejlesztés és fenntartás aránya az optimális
(50-50.0/ 0 ), illetve azt megközelítő szint körül mozoghat. Rövidebb távon,
de különösen éves viszonylatban az ingadozás erőteljesebb lehet, amely
alapvetően függ:
- az átfegyverzési periodusoktól, illetve az átfegyverzés végrehajtásának ütemezésétől,
- u hadsereg egyre bonyolultabb fegyverzeti, technikai és anyagi
eszközei, valamint a kapcsolódó járulékos kihatások költségeinek emelkedésétől,

- a hadsereg személyi állománya létkörülményeinek helyzetétől, ennek fejlesztése érdekében szükséges intézkedések költségkihatásaitól,
- a hadsereg háborúra történő felkészítésével kapcsolatban· felmerülő egyéb feladatok megoldásának szükségességétől, illetve ütemezésétől
(pl. diszlokációs változások, tartalékképzés stb.).
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,.\ f(,jlcszt(,s és fcn,~~att;'.,s

·:;j\·cLclményckne'.,;: megfelelő arúnagyfokú e:őrclátást igényel és
I\~ alapveLÖ feltételét a hac1s(·t·e.~ :-JJmplex tervezési rendje képezi .

·,,,;:,;;·,:ik. biztosítása a

terycző

SZ("l."\'t·'.::.:,,,L

.1lz unyaQi-technilati ten:ezés rendszere
,,\ néphadseregben az anyagi, technikai tervez•~s rendszere egymáshoz
._._r,;·osan kapcsolódó i:oly~matokra
a központi tervezésre,
-- a fclsC szintű ágaznti tervezésre és
<.--: cs<.:;:)a~!ervcz6src
:1.anlható .

.,1 hözponti ten:ezés helyét, szerepét a hadsereg szervezetével, fejlesz1!!sévcl, hó.borúra töriénö felkészítt.'..sével, a harcki~épzés, yalamint 3.Z
;:nya_~i, teC:-cniirni biztosi'cás alapvető feladataivai kapcsolatos döntések
i:onccn~ráltsúgám:k szükségessége; valamint a rendelkezésre álló 3.nyagi,
;;énzügyi esZ::.cözök korlátowtts.1g:-i. és az ezekkel való hatékony gazdálkcd[;s biz:osft:'.:.sr!. határozza meg. Ebből következik, hogy <tz akpvetö anyagitcchnilrni. sz(iksegleteket, a renciel:..:ezésre álló erő.!'orl'ások felhasználását
<1 hadse1·c;be:i közpon'-..i~ag szükséges megtervezni.
A központi teri:ezés fő feladata· biztosítani az összhangot a néphnd,\crey fejlesztésével. hai·ckészültségével, felkészítésével, a személyi állomány Iétk.örülményeivel kapcsolatos célkitíizések és a guzdasá(Ji lelictősé
oek kö:::ö:t; a Tende!kezésre állú erőforrások figyelembevételévei kialakítani a fejlesztés és fenntartás helyes arányait; felmérni az alapveW anyagi, technikai, beniházási szükség~etehet és azok kielégítésének lehetősé
ueit, úten:.ét, sorrendjét, módszereit; kidolgozni esetleges háború esetére
u fegyveres lcüzclelem anyagi, technikai biztosítú.sávcl kapcsolatos, népoazdasáura háruló követelményeket b: feltételeket.

A ~1éplcadsereg anyagi-technikai biztosítása tcrvezesi rendszere egys(,gc biztosiU.sának fő szervezeti" feltéte!e, hogy az e:1.zel kapcsolatos foladato~ irú,:yitása és szervezése a ·vezérkar hatáskörébe tartozzék A v~zt~r:.-:.,:1· szcn'ezi és irányítja a HM-szervek, fegyvernemi és szolgálat fő
nö~-:s(~/Jek ~za:...:terüktükre vonatkozó központi terveine:..: kidolgozását, á!1:ipí:ja meg· a tervezés metodikáját, szolgáltatja a néphadsereg anyagi,
:.cc!rnib:ti biz~ositásár.1. vonatkozó alapvető ·követelményeket, a tervezés
fontos.:i.bb bú.zisaüata:t, -normáit, -normatíváit, halározza meg az egyes
s;z;1ktcrülctckcn a te:-vezés nagybani költségkereteit, állítja össze az egy...
ség cs terv javasla ~ot.

'

A vczérlu1r felelőssége a tervezésben a tervjavaslat fejlesztési céIkiiüzl'seirnc'.-:: n1egfclclő tartalmára, a fejlesztés-fenntartás helyes arányainak !dalakí'..C,s:°u'a, 2 feladatok és a megvalósításukat szolgúló erőforrások
össze:'.ango1ú::-;;i:·a terjed ki. Folyamatosan elemzi a hadsereg anyagi-tcchniJ.::<.ü fcjlődé-sét, a harckészültség és a fegyveres küzdelem anyagi, ted1nikd mcgal:tpozotls:'.!.gút, a haderőnemek hadműveleti, h~\rcászati 1ehetösl'gcine:..: anyagi-technikai feltételeit, a fejlesztéssel és fen:ltartással kapcsolatos célkit üzése:-c megvalósulását. a gazdálkodás haték, \nyságát, kezdemé'nyezi a ho::védcl:mi miniszter felé a szükséges intézkedéseket.
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A vezérkar tervező és elemző munkájában elsősorban a HM különszerveire, fegyvernemi és szolgálat 'főnökségekre, de ezen túlmenően
.. csapatok középszintű vezető szerveire (seregtest-parancsnokságokra) támaszkodik. Felhasználja a baráti hadseregek tapasztalatait, ajánlásait,
valamint a népgazdaság különböző szervei, intézmé_nyei által készített
elemzéseket. Ennek megfelelően a tervező munkához felhasználásra kerülnek:
- a HM különböző szervei, fegyvernemi és szolgálat főnökségei ál-.
tal az egyes szakterületek fejlesztésére, a szakanyagi és technikai ellátásra kidolgozott tervjavaslatok,
- a VSZ tagá1lamai között létrejött megállapodások, ajánlások,
- a népgazdaság különböző szervei által kidolgozott műszaki-gazdasági koncepciók,
- az egyes témák k.idolgozására szervezett bizottságok javaslatai,
- a haditechnikai kutatások terén elért eredmények, műszaki dokllmentációk,
- a csapatoktól beérkező javaslatok, tapasztalatok.
böző

A központi tervezésben _a HM különböző szervei, fegyvernemi és szolgálat főnökségei az irányításban elfoglalt helyük és szerepük szerint, és
annak megfelelő felelősséggel vesznek részt. E szervek javaslataik kidolgozásában a néphadsereg fejlesztési koncepciójából (a honvédelmi miniszter direktivájából) indulnak ki, felelősek a szakterületük korszerű követelményeknek megfelelő fejlesztéséért, javaslataik megvalósíthatóságáért és belső összhangjáért, valamint a szükséges gazdasági feltételek, a
kapcsolódások és a várható gazdasági kihatások reális feltárásáért.
A HM-szervek, fegyvernemi és szolgálat főnökségek javaslataikat
szakterületük sajátosságainak, követelményeinek, egymás közötti kapcsolatainak és az egységes folyamatban való szerves beilleszkedésükriek a
figyelembevételével dolgozzák ki. A központi tervezést szakanyagaik vonatkozásában a népgazdaságban bekövetkezett ármozgások elemzésével,
a különböző készlet-, anyag- és személyi normák belső összetétele erkölcsi, élettani követelményekkel összefüggő változásainak és ezek kihatásainak vizsgálatával, valamint az ennek kapcsán szükséges normajavas1atok kidolgozásával -is segítik.
A központi tervek, illetve az egyes szakterületek fejlesztésére, fontosabb .feladatok végrE;!hajtására jóváhagyott elgondolások és a biztosított költségkeretek képezik a felső szintű ágazati tervezés további folytatásának, részlettervek kimunkálásának, a célkitűzések megvalósítására
irányuló szervező munka alapját. Ezek a tervek a főbb területeket tekintve lehetnek:
költségvetési,
műszaki-fejlesztési,

beszerzési,
épi tési-beruházási,
katonai objektumok felújítási, korszerűsítési,
ellátási, valamint
a haditechnikai eszközök rendszerbe állítására, illetve
való kivonására vonatkozó tervek.
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rendszerből

•

A fel:;() szintű ágazatí krvezé.> részben a HM-szerveknél, fegyvernemi
l·s szolgálat fünökségeknél, részben alsóbb szintű központi végL-ehajtó
Sl.l'rwknél (t•ll.úlú központokban, 'központi raktárakban) bonyolódik.
A HM-szervek, fegyvernemi és szolgálat főnökségek dolgozzák ki a
sZakll't·ületre vonatkozó prognózisokat, hn,.szú és középtávú terveket, valamint .i,: l'ves költségvetési tervet, melyekhez az együttműködő és az
alárendelt sze1·vek, valamint a csapatok megfelelő alapadatokat biztosítanak. Az alapvető ágazati tervek és a végreh,, jtásra vonatkozó szakmai
követelmények. a biztosított költség-előirányzatok alapján történik a különböző feladatok (műszaki fejlesztés, beszerzés, ellátás stb.) végrehajtásának tervez:~se és szervezése alsóbb szinteken.
A csapattervezés a központilag meghatározott, illetve az alaprendeltetéssel kapcsolatos feladat6k végrehajtásának anyagi-technikai, pénzügyi
bizlosltására irányul. a központi szabályozások, keretek, nonnáik alapjári.
A csapatoknál komplex anyagi-technikai, pénzügyi tervek nem készülnek. Ez a csapatok anyagi-technikai, biztosítási rendszerének sajátosságaiból adódik, abból, hogy az egyrészt a csapatok önálló költségvetési
gazdálkodása keretében, másrészt a központi ellátás útján - ágazati tagoltságban - v~lósul meg.
Ennek megfelelően a szükségletek biztositása ,az egyes szakterületen
belül is klilönböúi tervek alapján bonyolódik. A sza'kanyag-gazdálkodás
(-ellátás) szabályozásának megfelelően külön-külön tervek készülnek:
a kölbégvetési előirányzatok,
a gazdálkodási pénzilletmények,
a c:.;ap,lthaláskörben beszerezhető anyagi eszközök, valamint
a közpunti ellátás útján igényelhető anyagi-technikai eszközök
bizlnsítú~ára.
E;,.ek a tervek külún~külön általában nem fogják át az egyes szakterületeket, mivel metodikai alapjuk nem egységes, nem nyújtanak megfrlelii khetúséget a szakterület gazdálkodási tevékenységének átfogó érlékvll· ...;éhe/., elemzéséhez. A komplex anyagi-techtükai tervezés hiánya
p~dig a cszakágazatok közötti összhang, koordináltsá.~, a gazdasági hatékonyság yunutkozásában vet fel egyre sürgetőbben megoldásra váró problt)mákat.
Soron következő feladat, lováb-bi lépéseket tenni csapatszinten is a
gazdálkodás egységének fokozatos megteremtéséhez, mindenekelőtt a különböző szakterületek koordinált tevékenysége szervezeti feltételeinek kialakításával, a gazdálkodás (ellátás) metodikai alapjának, módszerének
közelítésével, egységesebbé tételével.
A központi, a felső szintű ágazati és a csapatterve~és közötti kapcsolatok differenciáltak. Legszorosabb és közvetlenebb a kapcsolat a központi és a fclsö szintű ágazati tervezés között. A központi (MN) tervek
alapjait a felsií szintű ágazati tervjavaslatok képezik, lényegében azok
fclülbírúlúsa, üsszege.lése, az igények és az MN részére biztosított költségvett'.•éii előirányzal~keretek figyelembevételével történő fejlesztési és fenntad.ú:-.i arányuk kialakítása útján kerülnek összeállításra. A csapatter\'~'z.--; bizonyos általános infor.mációkat a központi tervezés, zömében szakni;..ii informúciókat a felső szintű ágazati tervezés részére biztosít. A köz-
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ponti é:, a felsö szintű ú~azati tervez~s azonban nem a csapattervek ösz~zeg~zésének módszerével történik A c:Sapattervezés a már jóváhagyott
'·i'lzponti. illetve .felső szintű ágazati tervek lebontása, az azokban foglalt
leladatok, ;_rnya~i-pé:-1zügyi :keretek, valamint a szabályozások alapján
:1 fegyvernemi é.s helyi sajátosságoknak, szervezeti és technikai feltételeknek megfelelő konkretizálása. A tervezés rendszerét az 1. sz. melléklet
szemlélteti.

Központi beszerzés és ellátás
A néphadsereg alap\'ető anyagi-te;::hnikai szükségleteinek biztosítása
{·~: rendeltetési .helyére juttatása a központi beszerzés é:. ellátás útján történik.
A közpo:1ti beszerzést és ellátást a felső szintű gazdálkodó szervek,
iiletve az alúrcndeltségükbc tartozó központi ellátó szervek (ellátó központok, raktárak, bázisok stb.) végzik, szakterületenként differenciált
feladat-, jog- és hatáskörben. J\ haditechnikai eszköz, valamint az import beszerzéseket és ezekkel való ellátást áltnlában a felső szintű gazdálkodó szervek bonyolítják. A hadtápanyagok beszerzése és ellátása - a
különböző szolgálat föndkök által jóváhagyott tervek, meghatározott költségvetési elöi:-ányzat~kerctek alapján - alapvetően az ellátó központok
feladatköréL képezi.
A k6zponti beszerzés az anyagi, technikai eszközök és szolgáltatások
közvL·lle::1 biztosítftsúval ~apcsolatos tevékenység, mely magában foglalja:
<"t piacku!:utással,
megrcnci C' l éssel (szerz(Jd eskö téssel),
megrei1clc:ll'selc nyilvántartásával.
gy{lrtúsközi ellenörzf,ssel, minfíségi, mennyisC'gi átvétellel,
pénzdgyi bonyolítással, valamint
ár- ós jogi kécdése_]{kel
kapcsolatns feladato;c összcssógét.

A központi beszerzés történhet:
··- szerzödéskötési kötelezettség, valamint
- az anyag- ,:\s tcrmékfol'galmazásnak a népgazdaságban kialakult
últalánoci rendje szerint a szabndpiaci kapcsolatok útján:
l\. nl:phndscn:g alapvető szükségleteit képezö termékek (haditechnikai eszközök) gyúrtásárn az illetékes sza'kminisztérium jelöl ki vállalatokat. Ezúton biztosított a védelem érdekeinek elsődlegessége minden
más kiizuazdasáyi meufontolásoUcal szemben. Egyéb szükségletek beszerzése vonatkozúsfiban viszont indokolt, hogy a néphadsere;:{ ís alávesse
magát a gazclitsúg:i mechani;,,;rnus elveinek, gyakodatának s a kölcsönös
l•rde~ek. elö:)Yök figyelenl'bevételével, mérlegelésével, a kedvezö lehető
sc\~c·k folkut:üúsával és kilwsznúlúsi.Íval végezze azok biztosllását. E körll.lmény megnövelte a n{•phadsen_•gbcn is, különösen a hadtápszolgálatban a piaclrntat.iÍs, valamint az ártevékenysé9 szerepét, jelentöségét, miYel a h:idlRpany;:1~;(1k. zömének besze1·zése a szabadpiaci kapcsolatok rév~n törtónik. Eav! függnek össze a költségvelési gazdáHrndásban is az
új gazdaságirúnyítási rendszer óta megnövekedett gazdálkodási lehető-
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· s{gek, a korábbi megkötött:ea"·gek feloldódása, hogy a költsógvetésből gazdálkodj szervek megfelelően tudjanak alkalmazkodni a piaci mechanizmushoz. jobban tudják kihasználni a kereslet-1kínálat alakulásából fakadó
előnyöket. A központi beszerzés bonyolítását a 2. sz. melléklet szemlélteti.

A központi ellátás rendszere az MN haderőnemei, csapatai (egységei,
alegységei), intézetei és szervei - alaprendeltetésükkel összefüggö feladataihoz, tevékenységéhez, működéséhez szükséges anyagi, technikai ·esz-

közöknek rendeltetési helyére juttatásával kapcsolatos szervezetek, szabályozók, tevékenységek összessége. Az ellátás folyamata magában foglalja a rendelkezésre álló anyagi, technikai es?Jközök:
elosztását,
tárolását,
kiutalását.
nyilvántartását,
szállítását,
- r~ndszerből való kivonását, valamint
- meghatározott készletek, tartalékok kialakítását, fenntartását.
Az ellátás bonyolítása metodi:k_ai alapjainak, módszereinek szempontjából vannak:
- pénznormá!kon alapuló, pénzgazdálkodás elvén folyó.
- természetbeni normákon alapuló, valamint
- készletszintre történő feltöltés módszerével történő ellátási rendszerek.
Az ellátás bonyolítását végző szervek viszonya szerint az ellátás történhet:
- az elöljáró szervek útján, valamint
- a csapatok és az ellátó (központi) szervek közvetlen kapcsolata
révén. A központi ellátás folya~atát a 3. sz. melléklet szemlélteti.
A pénzgazdálkodás elvén alapuló ellátási rendszerben a csapatok
szükségleteinek biztosítása - a szakmai követelmények betartás·a mellett - a fegyvernemi sajátosságok, a helyi körülmények, igények fokozottabb érvényesítésével, az önálló gazdMkodást folytatók igényl-ései lllapján történik. Az ellátás kereteit
- a költségvetési előirányzatok, vagy
- a gazdálkodási pénzilletmény
képezi. Ennek megfelelően az ellátás
- pénzügyi eszközökkel, vagy
- adminisztratív módszerekkel bonyolódhat.

•

A hadtápszolgálatban a központi biztosítás körébe tartozó anyagok
jelentös részének ellátása pénzügyi eszközökkel, a csapatok költségvetési
előirányzata terhére történik. A bonyolításhoz a központi ellátó szervekn&l meghatúrozott „foYgóalap" került kialakításra, mely biztosítja a csapatok folyamatos ellátását, a csapatdktól befolyt befizetésekkel pedig a
központi beszerzés folyamatos finanszíroziisát. A -csapatok az igényelt
(megrendelt) é:. felvétel-ezett anyagok ellenértékét ,,elszámolási utalvány"nyal egyenlítik 'ki. A forgóalap-gazdál·kodás elvét a 4. sz. melléklet szeml{·lteti.
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A páncélos és gjmű. technikai szolgálatban a gépkocsi alkatrészellátás 1974-től ún. névleges „pénzilletmény-keret'' terhére történik. A csapatok által - a javítási szükségletek figyelembevételével - igényelt és
a részükre kiutalt alkatrészek értékét illetmény-nyilvántartásokon könyvelik (terhelik). Az ellátás ezen módszere megszünteti a csapatoknál az
elfekvő készletek kialakulását, takarékosabb, gondosabb, tervszerűbb gazdálkodásra ösztönöz.
A haditechnikai eszközöket, hadfelszerelési es21közöket és anyagokat,
valamint egyéb anyagok egy részét természetbeni notmákon, természetes mértékegységen alapuló ellátás, illetve a készletszintre történő feltöl ...
tés módszerével :kapják meg a csapatok.
Egyes anyagokból a csapatok a felszámítási alap egységére vonatkoztatott természetbeni normák alapján ellátási (szükségleti) tervet készítenek és terjesztenek fel az illetékes ellátó szerveknek. A középirányító
szervek a terveket ellenőrzik, továbbítjak. A felső szintű gazdálkodó szervek gondoskodnak az ellátás biztosításáról. Ez történhet közvetlen kiutalás módszerével, melynek alapján az anyagokat a központi ellátó szerv
kiszállítja (vasúton feladja), vagy a csapat felvételezi a meghatározott
időben. Az üzemanyag-ellátás üza.-fogyasztási keret (kiutalási norma)
gazdálkodás módszerével történik. A csapatok által megadott alapadatok
alapján az üza.-fogyasztási szükségletek kiszámítását központilag (számí,tógéppel) végzik, melynek határáig a csapatok kétéves üza.-fogyasztási
keret- és kiutalási normát kapnak. A keretek szabta határokon belül a
csapatok az üzemanyagok igénylését, készlete:irk (tárolóterük) figyelembevételév.el, az ellátási rendnek megfelelően végúk. A hajtóanyagok kis.Zállítása központilag (vasúton) történik, a kenő- és k.arbantartó anyagok vételezését, szállítását a csapatok bonyolítják vasúton vagy közúton.
Allománytáblás haditechnikai eszközök és hadfelszerelési esZközök
ellátására általában a felső szintű gazdálkodó szervek közvetlenül intézkednek saját terveiknek -(készleteiknek) megfelelően, a csapatok igénylésének bevárása nélkül. Az ellátás a központi raktárakba beszállítástól
függő ütemezéssel, a vezé11kar által jóváhagyott (egyeztetett) sorrendben
és arányban történik.
Egyes alapvető haditechni1kai eszközök hadrafoghatóságának biztosítását (üzemeltetését, javítását stb.) szolgáló anyagi eszközök {alkatrészek)
folyam_atos ellátására E!- csapatoknál - a felső szintű gazdálkodó szervek
által meghatározott, szabályozott - készlet-normák (szintek) vannak meghatározva. A felhasznált anyagi eszközök pótlására a csapatok időszakos
készletjelentései alapján, az illetékes ellátó szervek inté2Jkednek. A felhasználás volumene nincs korlátozva, mivel" olyan, a harckészültség szempontjából alapvctö technikai eszközök (pl. repülőgépek) műszaki állapotának fenntartásához, üzemeltetésének biztosításához szükséges anyagi
eszközökről van szó, melyekből az ellátás rendjét nem lehet közgazdasági
m-egfontolások, szabályozók elsődlegességére alapozni.
Az ellátó központi szakanyag tá·rintézetek száma szolgálati áganként
az ellátási feladatoktól (az anyagforgalomtól) függően differenciált. Az
anyagoknak a fefüasználók1hoz juttatása történhet több ellátási tagozaton
keresztül bonyolított elosztás (terítés) módszerével, vagy közvetlen központi ellátó-felhasználó - kapcsolat révén. Ennek megfelelően egyes
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.·,, .,:~iny;:igok terén az ellátúsbtu; a :_;ct·cgtcst é::: magasabbegység illetékes
~:,.oli~úlati ágai (raktárai) is reszt \'eszne'k. A hadtáp szolgálatban mindink(!blJ jellemző a központi ellátó szervek ·és a csapatok közvetlen ellátási
~ ,qicsolata. A csapatok középirányító szerveinek általában aktív szerepe
v;rn - minden szolgálati ág területén - a különböző csapat- és harcké:--:,_:'il1ségi gyakorlatok, különleges feladatok anyagi biztosításának szerve;:l":-:(,:Jcn. operatív irányításában (a készlet,~k átcsoportosításában). A készJ..,tsz\ntrc történő feltöltés-módszeren alapuló ellátás elve az 5. sz. melJ(,j,.lct szerint.

Harckészültségi, mozgósítási szükségletek (készletek) biztosításának
alapját valamennyi szolgálati ágban természetes mértékegységben meghatározott normák, javadalmazások képezik. Csapatszinten az „M" szükségletek tervezése a „B"' szükségletektől külön tervben történik, az ellátás
bonyolítása az ellátás vázolt rendszerében, a módszerek valamelyikének
«lkal:nazásával folyik. A hadtápszo1gá1'atban kialakítás alatt levő „egys{,gcs készletgazdálkodás'' elve megfelelő lehetős8get nyújt a „B" és „M"
:rnyagellátás rendjének közelítéséhez, egységének szilárdításához, a csaµ,1tok harckészültsége (mozgósítása) anyagi biztosítási feltételeinek javítúsához, a hatékonyabb készletgazdálkodáshoz.
Az elrendelt „M"-készlete!-.;: megalakításának bonyolításában (első
sorban átcsoportosítások útján) a közvetlen elöljáró szervek általában aktivabban vesznek részt és tételesen ellenőrzik az ellátási tervek számszaki
hc!yes~égét .

•
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A gardasági számvitel rendszere és fejlesztésének
lehetőségei a néphadseregben
K. Tóth Lajos alezredes

A számvitel a katonai gazdálkodás irányításában és végrehajtásában
minden szinten fontos szerepet tölt be. Korszerű módszcrPk alkalmazása
katonai gazdálkodásban megfelelő fejlettségű számvit,:-li rendszert felh'.'tl'iez.
A néphadseregben folyó számvitel szervesen kapcsolódik a népgazdnsú.~i számvitelhez, alapvető elveiben meg kell, hogy feleljen az általárius úllami szabályozás követelményeinek. A néphadsereg számviteli
rendje ezeket a követelményeket - a katonai gazdálkodás sajátosságai
,il;~pján - sajátos módon elégíti ki.
Abból kiindulva, hogy a katonai gazdálkodás - a katonai feladatok
ki)vetelményeinek megfelelő végrehajtásával összhangban - alapvetően
~·. n:>ndelkczésre álló anyagi, pénzügyi eszközök optimális hatékonysággal
1iil'ténö felhasználásának szer\'ezésére irányul, a számvitel alapvetö fel;,clata, hogy biztositsa az MN tdjes kersztmetszet.ében
·- a:~ anyag·i-pénzügyi eszközökben történt vá1tozásokmik folyama1(/s fi~yE'lcrnmel kísérését;
- a katonai feladatok teljesítésével, a személyi állomány dlátó.sá\·al, vc1lan1int a működéssel kapcsolat0s anya.~·- é:, pénzfelhasználás méré,;(,t, elcmzésd, értékelését;
·
-- n gazdasági müvektek utólagos cllenfü·zésének lchetöségét,
tovúbbú
~- a túrsadaimi tulajdon védelmét.
A néphaclscre1.! kin!akult számvit0li rendje tükrözi a katonai gazdálkt1dá'-b:1n jclenlen mL\.: általánnsn.:i.k mondható n1C'nnyiség·i szemlé!ctel, s
m,rgtm viseli a g:.izdúlkndás rend.szeréböl fakadó sajátoc.ságokat, problémúkat. Feszültségeket okoz, hogy egyes szakterülctekl'a a gazdálkodás
t·lveilwk, módszcn:>inck, szabályozóinak tovább fejleszti•sp nem jál't együtt
,, szúmvitel tökéletesítésével, korszerűsítésével. Az egyl's szakterületeken
folyó ezirúnyú tün~kvések kibontakozását az ágazati keretf'k korlátozzák.
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A néphadsereg gazdasúgi számvitelének alapvető sajátos jellemzője,
hogy az anyagi ós pénzeszkiiziik nyilvúiitartása, elszámolása, s ezzel kapcsolatos információs rencb:,:1~1· egymú~.lól elkülönül. Ennek me,gfelelüen
külön-külön rendszerben folyik~
- a költségvetési clöirányzat és pénzforgalom, valamint
--- az anyaggazdálkodás számvitele.

A költségvetési előirányzat és pénzforgalom számvitelét a .pénzügyi
szolgálclt, az anyagi eszközök számvitelét - szakanyagukra vonatkozóan az anyagnem felclös fegyvernemi és szolgálati ágak (szervek) végzik. Az
anyaggazdálkodásban tehát a számviteli tevékenység ágazatok szerint is
tcgozildik.
További sajátossság. hogy az anyagi eszközöket - _a gazdálkodás
kialakult módszereinek. a gazdaságirányítás eszközrendszerének, az adott
feltételeknek megfelelően csak természetes mértékegységben tartják
nyilván és ágazatonként külön-külön 3zámc1lják el.
Következésképpen a néphadsereg számviteli rendszerében jelenleg
Pem biztosított az eszközök és forrá~ok összefüggő kapcsolata, a tényleges ráfordítások összetevőinek komplex nyilvántartása, elemzése, mérése.
A néphadsereg belsö gazdálkodási mcchani,-:musának fejlüdését jellemző folyamat: a gazdálkodási jog és hat3skörök decentralizálódása.
az alsóbb szintü vezető, végrehajtó szervek gazdasági önállóságának _növekedése, a pénzgazdálkodás módszerének, területének szélesedése, s álta1úban az anyagi. pénzü~yi ezközökkel való hatékony gazdálkodás s~erepének, jelentőségént'k növekedése következtében rriind erőteljesebben érző
dik az eszközök É.•s források: közötti összefüggés, kapcsolat nyilvántartásának, s ennek ~övetkeztében a költségtényezők komple_x mérési, a gazdm;ági hatékonyság komplex elemzési lehetőségeinek, feltételeinek hiánya
és vetődik fel a gazdasági számvitel korszerűsítésének, a költséggazdálkodás megvalósításának igénye. t
Ezen túlmenően rá kell nrntatni a számvitel folyamatában fennálló,
dsúsorban csapatszinten jelentkező néhány olyan problémára, amelyek"·
alapvetően a katonai gazdálkodás ágazati tagoltságával, illetve ebből
eredően a differenciált szakági szabályozással függnek össze.
Nagymértékben leronlja a számvitel megbízhatóságát és negatívan
hat a gazdálkodási fegyelemre, a társadalmi tulajdon védelmére irányuló
törekvésre a gazdálkodási és számviteli tevékenységnek a szolgálati ágakon belüli összefonódása. A gazdálkodási folyamat-szervezési elvekkel, de
külön(isen a társadalmi tulajdon védelme követelményeivel nem össze1
ahho;.,. hogy ~1 cs~1rc1t komplex m/J,ion tudjon gazdálkodni. meg kell
valósítani a kiillsl>í!,tei-ve:,,;és t'endszerét. A kiathlsok alakulása tény-legesen 11'.:m
tükrö;t.i a gazd;'tlkodils hatékonysúgúl. A kiadúsi adatok elen1zése csak a ga:,,;clálkod:ls c!gy t·ti3zfnek i,-1 költségvetési gazdálkodúsnak) eredményességét képes
feltárni. A takarékos gazdálkodús eredményességének értékelése sem lehel
egyé1·telmli a kiiltségalakulús vizsgúlata nélkül. Lehetséges, hogy valamely
területen a kiad:ísok csiikkt'nnek, ennt:!k ellenére a költségek emelkednek. Pl. a:,- alkuln~sz besze1·zés csökken de ugyanazon idfozakban az alkatrész fr•lhw,ználás nó. A gazdálkodás helyzetének helyes értékelése szempontjából a jövő
ben fellétll'nül szükséges a költségek megtervczúse és elszámolása is. A költségtervezés elfü"eltétele az értéknyilvántartás ... " (Dr. Dobák Dezsö: A Magyar
Néphadsereg operatív gazdálkodásának prnblénuii. Honvédelem 1973. Ii. sz.)
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{''.~.\''- ;,k!hcUí állapol ~- kll!ö:1\i·.;vn :1 pL·n;:gnzUúlkocbsL fol.vtaLó szol11,úbti
;'111,•k \'1m,i!kozúsúhan --. ho.S;y az any;i_r~i r\; pt~nzu.:~yi c.s;iJ;:öziikkt·l \·tiló
r1·1 (lcl\('z(·,si jog és haU1skii1·, yalanlint nz ,111y11gi, pl'nZt's:,ki-,zii!,; fl•llrn:,:-:1·.J;lj,·.,í·,~:1;~ nyilvánlarlú.'><l (•s (';s:,z:'tmrilúsa cg·y és u,:..;y,rna;,:un szL·rnélyt ille:-..,;c
nH·,.:. EbiJiil f::ü;:adóan a n'nds7.c'1· ömn:1gában h{Jrdja a s:,:;ib{dyl.,1l:u1sügok.
·.·is;·,1.nr:'1(~S(_'k elkövetésl'nPlc tnk:.ll'gatásának Jc.,hl'Lóségei1, anwlyet eli>segiknt.'k a t:,;;apa1gazdálkodás beh;ri elknörzési rcnrls:,:r'J'('ben. ;1;,: vllcn(í1n\;
\'c·,r_.:r·ch,1,it5sában fennálló prnblémák. hi[myossá.~ok. Erre utalnak a csapc1tok11úl gynknm tapasztalható .szabályi..1lansúg1Jk, vissz;i(·lésL·k. melyek (,p1w:1 <l hc,Jsií C'llenőrzés nem kcllö hut{•konysú_:..;a mi;1tt sokszor l'vckrc
n:;úln:1k ,:is1;za, s m1.~y r[,szük Ielt.chcWen nem is kerül i'eltúr<'ls1·,1.
1

!\ );zukunya,t.;·--~azclúlkodús szúmvHcle arnyi helyen Jol.vik, ,d1{rny szoli::[tbü ú·..; v~m a csapatoknúl. Az c.~Yl'S s1.0Jg;'dc1Li úgak sz;'nnviteli rcnd_ie
~tl1.al.:1b:rn. különbi'>zö, sajátos nyilvúntartúsi (·s bLt.onylnti fonrní.!;.on, 1111.)d:-,;,:en·b'n ~llaps;,:ik, ('gy!-;éges elvc·k, kúvetclll'.l·nyck k(-'vl:isb(, érvL•11,y1•sul1wk. Allalúbari az Pg'ycs szakü.:rülctek kii;,;ött, és a szal-::anyngnk nyilvúnta1·1asi n'lHi.ién bc>lül is so:;: a pát·huzamns tcvékcnys1\!;, umdy rc'•szlwn a pnJl'!l11k J1('m k,,J1ö rcnd,:zcttségl·bül is adódik. Eael m:1gy..trú;,:h,d.ú, hogy több
<1zonos any,1g()t, illetve az anyag- t'·s pL'n,::felhasznál..is adalctit több hclyt'n
i_,_ nyilv[111tal'tják. A7.. azonos felh,1szn.::í.lúsi (igt~nybev(.'ll'li sl.b.) adatok voPalk<);'.;_bf-lban ugyanak~{Jr nines biztosítva az ancdógia, s <'7.. az információs
t1d:11szo;~~últatásban fehí)bb szinteken is h.isnnló clh;J'<:'st okoz. Mint;,,z az
:1clot t körülményeket tekintVe is akad;'dyozza a gazdúlkodási folyamatok
nwi~[cle!ú úttekin1és(•t, n vezetés döntéseinek komplex módon tört(,nö l·Híi:l\:;zítC's(·l. a vt\~reh,1jtott feladatok gazcbságossúgúnctk kumpli'X rnór(•sd,
iTl<'kelés(•t.
A számviteli munbí.n1 :c-:zerve:,,;ettszerű ú1lumúny csak rn;húny szolgú1at i úgban, n~1gyobb gazdúlkndó c_e;ység·cknél áll rcndeli-:.cd•src. A kgy\'(·1·m•rni i:s szolgálati ágak vcztüinck az utóbbi éveri:. sorún rnegniiV(':u'dl'l.1. fclar!ataik t'.·s felelösségük mellett - jelentös megtcrlwlóst. .1-:undol
okoz, hogy olyan adminisztrációs (nyilvántartá::;i) feladatokkal is kell foghlkn;.:niul-::, ,mwlyC:'k elvonják figyelmüket és idejüket a szemt,Jylikre
h/1rulú {,1·dcmi rnunkútól. A problémát növt:•.li, hogy a sz.\mvil(!llel k..1pcso!,1t11~;, :-,oi-:. c:.;elben eléggé szúmítús igén:ves, na~~y iömegű a<laLfcldolgozás
111;un1:rns ni/1dszC'rekkel folyik. A ga:t:dálkodás korszerűsitéséntk objt•ldív
Vl·i~'júró_j,1: ,1 .c;,1zc1asúgi adminisztráció növekedése, a fe,iletl(·bb. szúmílús
i1_.:{,;iy1'scbb szúmvileli mód.szerel-:. alk,1lmad1sa. a \'Czclós nwg·atapoznttabb
döntt•_--.('ilwn .szükségc:s információ igény fokozódása ki.ivctkezll:ben ellenl11·tu1H.lús jiilt lt•tn: <1 csapatoknál az ezirúnyú küvctelmL'nyek és a végrc!wj!;'._s feltt·tcl<•i között. Az üp;yvitelgépesítés terén elért eredm(·nyek kinállrnúi lchc,tiis(',t;ct nyújtanak a gazdasági szám.vitel g(,pesilésél'e is, mc:lynek mcgv<.1lósib.si1 mindenekelőtt lehetőséget nyújl a szárnvitcli munka
1;1úrl.-;zc'n'i!1l:k korszcl'LÍ.'iÍ!.ésérc, a gazdálkodás fokozódó adatigény('Íll('k
111:1.~c1:-.nbb s:,:in1.r-'n lörll;nö kiel{gíl(':sén\ s nem ulolsósurban u e.;;ipalflk
g·azcbs[q..;'t Vl'í'.ctií ií.ilomúnya ilyen irányú leterhcltségénd-:. lónyL'g'es csiikkr'nlésén!. A k01·szc1·íi :-:.z,í.mítústct:hnikai eszköziik alkc1irnclzú.-;únak ~1zonban az Ú)_.,:;1zc1ti lagoltsúgú kizárólag a szaks:zulgúlal ig-(•n_vei s;,,:,}nnt kialakit()tt szúmvitcli rendszer nem felel meg.
/\ n(,ph..tdst:rcg: gazdasága igen hcterngt::n jellcgu . .kl('ntös részben
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olyan sajátos gazdasági folyamatokat foglal magába, melyek szabályozása - az egység·es elvek érvénycsülé~;e mellett - megfele1ő diffcrenciúltsügot feltételez. Ma még azonban a szakt'crületel:::en mcglevö sajátos mócl.c:z(·rek nagy része, elsösorban a korábbi idöszt~kokban megcsontosodotL
·,,nnturális" szemlélettel, hagyományokkal, megrögzött szokásokkal, az
újtól való idegenkedéssel függ össze. Ez a körülmény megnehezíti a számvitel vonatkozásában is a tov{.bbi előrelépést jelenW módszerek: m(>gválasztását, kialakítását. E tekintetben ugyanis jelenleg az egyes f.Zakterületck sajátosságai, lehetőségei, érdekei, valamint törekvései - megfelelö egységes frányelvek, koordináció hiányában ~ rendkívül differenciáltak. Az olyan szolgálati ágak, amelyeknél az anyagi és pénzeszközökkel való gazdúlkodás csaknem egészében csapats,:inten történik (pl. élelmezés), illetve a gazdálkodás alapvetően a pénzgazdálkodás elvén bonyolódik (pl. ruházat) vagy, amely területen a gazdálkodás irányítása, tervezése kevésbé nélkülözheti az értékadatokat (pl. épületfenntarti.ls), általában maximális az igény a korszerű szúrnvitcli módszerek alkalmazá:,ára.
A fegyvernemi és más technikai jellegű szolgálati ágak viszonylatúban általános az a szemlélet, hogy az ellátás tárgyát képező anyagi-techniakai eszközökkel a klasszikus értelemben vett „gazdálkodás'·-ra csnpats::-.intcn kevés lchetöség nyílik, a gazdálkodási tevékenység leszűkül a zömmel központilag biztosított eszközök kiképzési, igénybevételi feladatoknak, üzemeltetési viszonyoknak, technikai állapotnak megfelelő felhasználására. Ezeken a szakterületeken az ellátáshoz a csapatok részére rendelkezésre állú pénzügyi eszközök volumene nem számottevő (1973-ban
például össz költségvetésük 4,8H'o-a), így saját hatáskörben kis mennyis(•gü anyagi eszközüket szerezhetnek be. Ebböl kifolyólag a számviteli követelmények és móchizerek is nagymértékben le \'annak egyszerűsítve, az
értéknyilvántartásnak és költség-gazdálkodúsnak csapatsZinten, de felső
szinten kcvésb(• va.rw egyáltalán nem tulajdonítanak gyakorlati jelentő3é
g0t. Ez képezi a 1 apját ezen szaká~~:1zntok: különböző irányú törekvésének a
szakanyag számvitel terén, mely ré~zben abban nyilvánul meg, hogy a
korszPrüsítés, fejlesztés ig~nye különösebbképpen nem merül fo1, megfefo! továbbra is a jelenlegi egyszerű nyilvántartás, részben pedig olyan
iri:nyrntban, hogy a nyilvánbrtás magasabb ellátási ta~ozat0kban, (pl,
rnagns8bbegys{•gL•knél) ~1z ellátási utaltságba tartozó (alárendelt) egységekre kiterjedöen történjén. lényegében tovúbbra is a jelenlegi naturális
szemléletű számviteli elvek szerint, ezzel párhuzamosan megszüntetni,
v,1gy legalább is szükíterü a csapatoknál a nyilvántartás körét.
A néphadser('g számviteli rendszere korszerűsítését - a differenciált
srnkági irányz::.tok, törekvések mellett - alapvetően a katonai gazdálkodás komplex egysé.Jének, a g·azdasági folyámatok: integráltságának. köz~-~a2d;-1sáq,i alapjai clmélyítésénQk fokozódó követelménye, objektív tendenciájcl
indokolja. A néphadsereg vonatkozásában c:11wk megvalósítása jelC:'n'.: az
intenzív g·azdálkodás, n rendelkezésre álló erliforrások jobb kihnszn{tlúsúnak, a bclsö tartalékok teljesebb körű feltárásának és kiaknózú-;in~1k, s
illtalában a katonai feladatok maximális teljesítése és a költséqráforditások összhangja megteremtésének alapvető feltételét. A katonai gazclnsági
tervezés magasabb színvonalra emelésének módszerei tökéletesítésérn.•k,
korszerű matematikai eljárások alkalmazásának alapját a megbízható,
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,.okold,dú tájCkoztatást nyújt(\ :-;1:úmvit.eli információ képezi, amely feltételezi a folyamatok komplt-'x iisszctevőinek folyamatos, pontos rögzítését,
1nórését. Ez a körülmény viszont nem tűri mf>g, hogy a gazdálkodási fol~·i.lrn:1lok különböző metodikai alapokon bonyolódjanak, hogy a különböz{i i:;zakterületek - jól lehet diff Prenciált - tevékt~nységc között az összefü,'.!;gésck, kapcsolatok valamilyen eg·ységcs n1érh(•tő (egzakt) formában ne
kgyenek meg. Ennek egyetlen, a néphadsen:gben is járható útja a gazda:-:ú;;i folyamatok értékbeni nyilvánLH"lás,{. Minde;,; termószetes jelenlegi
gazd.ilkodá.si rendszerünk közgazdasá~i metodikai alapjainak komplex módon történő továbbfejlesztését igényli, amely a „hitel szemléletű" gazdálkodú'.;ról a „vagyoni szemléletű'' gazdúlkodásrn való fokozatos áttérést jelenti. (Nem az a meghat~rozó, hogy mennyi pénzt használnak fel, hanem
~1z, hogy a rendelkezés1·e bocsát.ott anyagi javakból milyen érték kerül felfelhasználásra a katonai feladatok 1nc~0Idására.)
1\z ez ininyú últalános tcndl'ncia nwlll'lt ma múl" a katonai gazdálkodás
c.!2yes szakterületein (pL épülctfenntartús) m: értéknyilvántartás hiánya
kifejezetten gondokat, nehézségeket okoz a tervezé:..;ben, a tervezés alapját képező elemzésben, a fimmszírozúsban.
Az érvényben levö állami rendelkezések szerint a költségvetési szervek {·ventc -·- az év v{,gi bruttó úllóC'szkiid•rték alapjún cgys{•ges kulcsok alkalmazásával számul.iák ki c1z állóeszközök (•rtékcsökkenését (épüldekn<"l ez J)(~ld.úul 1,3 11 u), valamint a felújítási·a felh::s;,:nálható kereteket
(t:·pülckknl'l a felszámít.isi kulcs 1,2 11 11 ). A,-: így fclsLámítható felújítási keret bi:.-:to~ít,in alapvetően az épület állomány állagának, mü:-;zaki állapntának megf<.:'lelü szinll'n tartását, a kor:,zerűsítések elvégzését. Értf'knyilvántnrtás hiányában nincs meg(elelő alap a fclÜjitási ke1·etek - az épületálJ,Jm;'tny bn11tó t~d(:kébcn beköv,:-,tb.:'ZÖ valtozlts(1kl1oz (növekedés, csökken(•i;) viszonyított -- folszúrnít.ásáhnz, a felú.iítúsok tcrvezl'séhcz, valamint a
rMorditú~ok ('lernzéséhez, méniséhez. gazdasági számítások elvégzéséhez.
Abpvetőcn eael függ össze uz a körülmény, hogy a nf'phadsereg épület-,
{·pít.m{,nyállornúnyának állaga a vártnál lónyegescn magasabb mértékben,
leromlott. A bizlo:-;itotl folújítúsi k('n:,tek ugyanis jóval alatta vann;~k mt,g
él néphadsereg épületúllomúnyának 1970 év végi bcc:-.ült. értéke ·alapján
felszámítható kereteknt•k is (kb. 70 11 IJ), ebbfü kifolyólag még u műszakilag
incfokolt felújítások terén is jelentéísl'k a lcmaradúsok. Íg').' a felújítások
ILTVezé.c;dJcn, kivitdezé.-;,l'b<"n. kvvl~:,b1'.: tud é-rvényc.-;Lilm a t(_,rvsze1·üsl:g, az
dőrel.1.tás. A'l'. ,\1ületek en'íst.•n leromlott álhpota miatt sok t:'sdben fonlulnak elü v;"u·alLtn, halasztást nvm tűrü műszaki hibúk, melyek gyors hclyrettllítúsúra gyak.un át kdl csopu1·tosítani az eróket, eszközöket, s ez jelenWs
mértékű
gazduságtabrnságokat, R munkúban pedig kapkodást eredmé:nyez.'..!
A vázlntok nlapjún megá!lapíthcttó, hogy számviteli 1·endszerünk tnvúbbfejle:-;z1ést; terén jelenlq{ nH\?; \;zámo:, objektív és szubjektív neliéL~,l t.;gi-·l, ,:k,tdúlyn,:() tényezÓv(•l, efü,nt{•tes tőn.:kvésck hatúi.;ával kt>ll számolni é.s meg·küzdcnL A fejlódl'.s általános tendenciái, kövclelményei
:: Enncl~ uz úll..1potnak a fds...:úrnolúsú\·al fú,-;;.; üssze 1·észb~·n az ellwlyezl•si
:,wht,datb,tn folyamatban levlí ko"ilt.~ér.;\·t·tr\si uzcrni gazUalkodúsi rendszel' Jdalakílas«, ezz1,J párhuzamrisan az épülete'.( l·t·tl·knyilvúntartcisút bi1.tosító szúrnvitdi
1·ell(l riwgvulúsitá.sa.
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azonban egyértelműen jelzik a fejlesztés objektíve szükségszerű irányát.
Ennek megfelelöen a néphadsereg szám1;iteli rendszerét - a költségvetési
pnzdálkodás szervezeteire építve, ezek hatáskörébe tartozó eszközökre és
ft,rrásokra kiterjedően - a kettős· könyvvitel elvén célszerű lcorszerűsí
-síteni. A számviteli rendszer elemeit képezhetik:
- az önálló gazdálkodást folytató csapatok, intézetek kv-i üzemek,
folyószámlás szervek), valamint
- a központi ágazati ellátó szervek egységes számviteli szervei,
továbbá
- az MN fökönyvelőség.
A csapatok számvitele alapvetően a saját források felhasználására és
származó anyagi eszközökre (szolgáltatásokra) terjedjen ki.
Célszerű ezek körét a csapatoknál olyan irányban bővíteni, hogy az állóeszközöknek minösülők kivételével (pl. haditechnikai, ingatlan stb.) valarr.ennyi anyagi eszköz ellátása egységesen a pénzgazdálkodás elvén bonyolódjon minden szolgálati ágban. Ehhez szükséges megteremteni a kellő
fü,szhangot, koordiná1tságot a csapatok pénzügyi és anyaggazdálkodási
rendjében, működésében, utaltságában is.
Az új rendszer feltételezi a csapatoknál a számviteli tevékenység leválasztását a gazdálkodó szervektől (fegyvernemi és szolgálati ágaktól),
s anhak komplex módon - belső személyi átcsoportosítással - egységes,
önálló számviteli szervezetbe koncentrálását, ezzel párhuzamosan az adatfeldolgozás gépesítését.
Az új számvteli szervezet a parancsnok anyagi (hadtáp-) helyettese
a1árendeltségébcn (vagy ún. ,,Gazdasági Bizottság" felügyelete alattf1
vÉ:gezheli feladatát.
A központi ágazati el!átó szervek {felső szintű gazdálkodó szervek,
ellátó közpon1 ok) számvitele a· központi források felhasználására, s az
ezekből származó eszközökre (szolgáltatásokra) terjedjen ki. .
·
Kiemelten vizsgálandó kérdés, hogy a csapatoknál levő állóeszközök
értéknyilvántartása központilag vagy a csapatoknál történjen. E vonatkozásban a döntést szakterületenként, illetve állóeszköz típusonként célszerű
differenciálni. Az épületek értéknyilvántartását például központilag célszerű vezetni, melyet az elhelyezési szolgálat kialakítás alatt levő új mű
ködési mechanizmusrn · (költségvetési üzemi rendszer) is indokol. Központi kézben tartható a kiemelt fontosságú, viszonylag kis számú, nagy
értéket képviselő haditechnikai eszközök értéknyilvántartása. Egyéb eszközök vonatkozásában· az értéknyilvántarlás. a ~sapatoknál is vezethető.
A felső szintű gazdálkodó (központi ellátó) szervek tervezéséhez, az
ellátúshoz szükséges adatok operatív nyi~vánturtása számítógépek felhasználásával történhet.

az

..

ezekből

:\ Megfelt>lö szt•rvezet.i feltételek. léü-ejüttéig a csapatgazdálkodáson belüli
kívánatos kooi·dináció megfelelő személyi összetételű (pk. HTPH, pk. techn. h.
pol. h., TOF, PÜSZV) ún. ,,Gazdasági Bizottsúg'' létt·ehozása bi:dosíthatja. Feladatát képezheti: a katonai szervezet anyagi, technikai, pénzügyi ellátása,
gE.zdálkodása, a parancsnok döntésének gazdasági vonatkozásában tö1·ténő meg-

alapozott előkészítése, a hatékony belső ellenőrzés biztosítása, a csapatgazdúlkcdús komplex elt.'.mzése, értékelése, s cnnd'>: alapján komplex rendszabályok
foganatosilúsúra javaslatok kidolgozúsa a parancsnok részére.
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/'>_z Í.é!:V kialakuló komplex csapdtszúrnviteli, valaminl ágazati központi
:,:,:(11nvi!( 1i foly,unatok {,s l(•\'{,kvnysúgek i)s1:'ze[og·ására, az MN eszközeiben
1

· {_·_~ i',HT;"i:,aiban vl•gb:.'rnL'11ó v(dtozúsok komplex szintetikus nyilvánü1rtú: ,·1·n, t'lL'rn-1.és\'•n: i\ilN k)kiinyvelöség·ct célszerű kinlakítani. (E szervezel
h;i; i."ú:, az TvlN PüSZF-s,··.•.; Szúrnfc,iUi Központja képt":zheti.) A müködési
n:11:ir•!Jiw:,;: nwgfl'lcliíL':1 ;1z lVI~' kii,.;pnnti szúmvilelénck alapjait a esapatok
;;1_:;1,-:;\Li ki.izp(Jnti s7.<'1-Vt k szintt~t.ikw, nyilvántartási ö.datainak, elszám1):1inilk idösz,ü.::11s (nt'gycd(,vi) fcladásai képezhetik.
A n{•p!tadse1·cg ktH>i:t.t'rÜ számviteli rendszerének kialakítása -- a gaz(lciik(1(l(1si rendszei· vázulL irúnyelveknek megfelelö fejlt•sztésével üsszhil!"l!__!b:in -~ fokozatusm1. cMirányo.s. tervszerű cliíkészitii munkával tiibb
r·i1c111i.>r·11 tiirknhet. i\.z c,i.··vik :dapvet6 feltétele, a gépi r,datfeldolguzás
(·,,::·.(iz n::1d.szc~·<'·nek :dép\ ,::.,;évet -··- elöreláthrüóan -- 1\)8(1-ig lehet szán:1ilni. E;i: idó.c,z<1ldJdll t·lvl•·.t>zhelök az elúkészíll.•sset kapcsolatos feladatok
t·J.'.:.\·. ;10.•.tl"' <'_é.;ylwn az idús· .1:,;, v0gi:n~ fukozaln~>un mindenütt létrejöjjenek
c·is:-;l"_~;l'S s:-:árnviteli szen'e;.:ctck és ctz állnmúny lll(\!l!"c·lelő járlasságl"a
:c.,.;.\·,·n szert :t .~J,pi adalfeldulgozásban, c•p;y fejlettebb módszereken ala111.1\('J .,;:;:;'/rn\·ilcli 111.unka vét. ,zésében. E ci'lkltűzt·s elérését eredményesen
:.1.1d:~úlh:il./t:s: a cs<1patuknúl kialukulóbnn k·vő „Szúmvitdi és Adatfe!cl(d.,!!lZÚ Punt""-ok tervezett n.·ndszerb( állít:1s,1. Ezek figyelembevételével az
<'l1\k{";zi~t) id(Js:rnkban (lDHO végéig) csapa1s;,:inten az egységes számviteli
:,1:1•n·~_,zctre támasú;:odv,,t --- a jelenk.i.:i számviteli elvek vázolt fejlcsztósi
: ;·111y::;ik Dll',u;!'ekhí ki:;ebb rnúdosilásúval ~ kialakítható a csapatgazdálkudús anyugszúll.l.\'Í (cil•nck c-'gysi:g·e~; g(,pi adatfeldolg·ozúsi rendszere, mely
n1L·:~klelt) fc•::(,te!l:'kL't nyúj:, é\Z egyes szolgálatok terún a köz~azdasúgi
,,l,•:1w!-, fok,)Z;\\(L'·:. tu(lnt():; Gevilclé·rc a gv.zdálkodúsbH, s ezek várh:1tó
: :, , l ;'t~;,,n,1k .szv:'\'c';,:e[ L t11t'gfigycll·sl'rc: az egymúshoz kapcsulóJ.ó területeken
, /.!ll.c.::·d:1ti ;',_:~<tk össz1·h,1ngult, t'gységes adatszolgáltatásának biztosítás{lra;
;1 J;_ üli)nbi'iZ(í szak 1.1.;ndc'L,'ken folyó gaz(li.ls[tgi folymnatok integrálásának
,,J(ikl·:dlt'sl.·:·v; ;_\ .t.:·,_tzdúlkodúsi fe.t.,:ye!em. n:1(;gs,dlárdításárn; a számviteli
1·,11_'-'d111alb:1 bel,pülii l'l!cnöt·zés megv:tlósításúra .
.-\z Pl\)k,:•:;1.ftíi icló:-;~:,ikban a· csapatok cgysógcs számviteli szervezetét
, )J:ll':11Lc:-.nok harll.áphelyctks aku\'t1ck'1ü-it'.'_g{.,bcn célszerű létrcho:zni és
1:il': 1...J,Jtctni, nK'ly alko~ó elt.•rnét kc.:•pezn(· egyben a ,,Tábori Automatizált
[ J :1d 1{qJ \'vzel {,sj A h·cndszl'1·"-nek i:~. Hudrnüvcleti
viszonyok között" az
,·:,1'.:.zii,::u!.:.. mobilizúlúsúvul (liiJ'z:;busLban történő elhelyezésével) a szervezet
·,1:.:.1lm,1s.".Ú ll'lwtii a lwrc h,1dtúpbiztosllúsú\'al kapcsolatos tervezési, szárn\'t'i(:·:-O:. ;1Ct1t!'c:do!;..;nz~·1!;i feladatok. jelenté;;ck g(•pi úton történő clvé.rzzésére,
'.l!,,11,·· u lwd'.ú:J vczct{,s tcc!1nilrni cszköz(:_•irwk kc,zdé!:c.ére, kiszolgálásá1·a.
1

1

0

•

•

\
.:t'.l.":p l,·hc<iísi'':C,t.'i, fc!:_,\1l'!,:i mflr jelenlL'g is kedv('z{iek ahhoz, hogy
1,i°·t",1.'.\,::.'.(i:\!\,.,,i.::is lcl"i.ih:(L'nv!,:: tovúbbi si'.élesiLésével púrhuza1no.san integ1 ;'111 'z:i:l\\'Ít(·!i (_,_,,; <-ttblfrld1llgo:.:::<°J n;nclszert hozzon ]élre. Ezt célozta e
n·1:l ":-:,,1· .'.!:,í:'.'-lwn 11w:;l;.·:<dl't( l-:i,;(T]L'li ,dk<.d11LtZÚs:1 l's l"okuzatos kisLl\Jei·;, n1t_·!ynck (_·n·c\111/:nyckl'nt a müködő Szúrnvite1i és Adatfeldolgozó
l',1,11(1>. '.1:,:{un:1 ;i c.~:1paL1,knúl 1!174-löl 32-re emelkedett (25' 10). A kísérleti
n·.1ii.s!.-~·1· Jpbb ;'dL:dú!·Hisilhat(i t,qrnsz1alnlai, ei·edményei:
nii1H.!e1w!-:tilútt 1nt.'g!~ylízs'ít'n bi:t.11t1yítotla, hogy a g·;_tzdálkodási -':!s
:,,,;·m1\·ib·li !c-vl·lu,~nyst'!~ a 110phadsereg·ben is szétválasztható az ágazati
I;,,:,,!'..-,:\~; t'llcnL~!'C~:
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:i szúmvitv'.i tC'n:•keny·~L~[; koncc>ntrúlásn ke :lvc>ző f'eltételE"ket Ll'rcrnL
má1· a ~e!cn!egi kiirülmCnyek közlitt i:,; - a s;,;i,mviteli módszETL'k tiikél~·t,._,sítésórc, <1 korszcTű számítástechnikai c~;zköz )k (künyveló automatúk
~1.b.) alkalmaz:1sárn. ugyanokknr mcgfclcl(í alapt , szulgálhat a gazd~ilkocl.ús és számvitel metodikai al.,1pjain,,k, valami.1L az információs n'nrIs:;:er pc1·spcktivikus fejlcsztf'sócc:
- az egysé~cs számviteli szen·czct alapve,ő elemét kóp:~zi a bt..:bj
gazdDsági ellenőrzésnc~k, melyet El számviteli 1r.unkafolyumatba hcépitetten old meg, így nagymértékben hozzújúrul a gazdá!kndási ft:gyekrn fo\nzúsához a csapatoknál;
- jelentősen javult a számvitc>li munka kulturáltsági színvonal:_i_. a
számvitel pontossága, megszűntek a párhuzamosságok, egysé:gesebbé vált
<LZ adatszolgáltatás;
- nagy mCrtékben cstikkent a parnncsnDk hadtáphelyettesck. :--;;,:()lgálatiág-vezetök számvitd végzésével, ellcnörzésével kapcsolatos személ;:es
leterheltsége, ezált.nl több figy\:'lrnet tudm1k fordítani a csapatgazdl-ilkodás
tervezésére, szervc,:ésére. i 1·[myítására és ell, ·nörzést,n~;
- a szulgálüti ágak gazdálkodási é:s szá,Tt\'iteli tcv(,kt_'nysi'·.g0nek szétvúláso., ugyam1.kkor a különbiizö szakterületo\.: sz,lnwilL·Jc:,nek koncentrúlód{,sa objektíve elősegíti a sz,1k:rnyng-gazd:~ikoc:,·1si folymnatuk inkgrálódúsát, a szakterületd:: vezetőinek szorosdbb egy(.! lwüködiséL gazrlclsá~i
látókörük szélesedését. A gazdasági adrninisztráci -) jelenUJs r( sútúl Ít'l.c::zahndulú vczetö úllornány egysége.c:cbbcn tudja szolgálni él hadtápveze1ésre ilé.1ruió érdemi feladatok hntékonyabb, koordinfdtabb végrchajU1s.'1.t,
j<1vulnak a feltételei az egymás helyettesítésével, komplex ht1dtáp feladat()k
r:.icgoldásával kapcsolatos korábbi prnb1i.:mák fokozatos fclszámolá..:únak.
Ez e1öre veti árnyékút a csapathudtáµ szvrvc>zcti tová\:Jblcjlesztési ld1et Osl gcinek is.
0

0

Mindezek i"isszcsségében megfclelö diinte,i alaµot nyújtan:1k ahh()/..
hogy a fvls6 w·zctl':c; tov;ibbi k:pl.·:-,eket t/_'gycn a rendszer tcl.icski.irüvó
tételére. az i·_·_yst\tL·s csap:1.tszintü anyaL;i-technikai adatfeldolgozús fokozatos nw:..;\·,1:usítúsán1. 1 E n,•ndsze1· ki(~pül6se, s errnek so1·án a szakállomány kfo.!--c'.azdasúgi szemléletének, gondolkoclú::iának é-.; szakrnni ft•lkt•szültségénck szílúrdulúsa k_(,pezhcti azt a stabil bázü,t, melyen. a n(,ph:.Hl-·
sc1·<.'C: (~<lzdaság·i szám\'itele korszl'rÜ f'lvek szL·i·in1 fc>jlcsz1lw1\J tov,í.bb.
Ennek órdekébcn mindo2n szakh rület1~n - a sajátrn,,.,ágok figyelernbevÉ:tclévcl - egységes elvi és metodikai alapokra kt 1l helyezni ~l c:,ap:,tuk
anyagi-technikai biztosításának r(•ndjét; az any<1gi eszközökkel vcdó dlútá~,ban teljeskörüvé tenni a pénzg~1zdálkod.ás módszerét; ennek 111egfclvliit•11
kialakítani a l~ültsé:\~tervezés ('s -elszámolás rendjét; ki kell dolgnzni a
r1éphudscrcg e.[;ységc:~ szúmlakeretd és ,~ kapcs Jlódó könyvelé~i uL:sitá:-;t.
A néphadsereg szen:ezeti sajc.\tos.c:ágai, a csapatgazdálkod::'u ::;zc1kkriilctenkénti diff0renl'i:íltságni szüksé1~cs:,,é teszik a ~;uL.d;ilkocbs t't{y:-,,.:·gt'."'>
s~Trvczcti !'endszerének kialakítúsát, illetve a n11..1btku: ó t'1t(,1·t_,sr:kbt)!
0

1

1

1

' Ezt. ~;:d]gúl.i~t ;:1~ MNVK F OOHOO ·2;io 73. VK szerv. fcsf. sz,"ilnú 1nte1kl'tk.v.\
<itnf'ly ezzel kaJJcso!alb;in elrendeli a hadtápszolg~ibtban b, w,zetc'1t kisl'1·ldi
a(iutfrlílolgoz,b t<.waszU-ilala1n,1k felhaszn:ilúsúvoL valamennyi anyagi szolg,)lat
.... 1.:'ln1Yi1L'1i f(·!adatuit. r)s;,zv!'i,1../J (·s l'~ysér:e:-; rcnds·rcrlwn vét;;:,'> µ/'pi ndntleld1,l,
0

;;uz1~ rl,c,zk~ck :;zc1·vt'.'J'l! l"s ,11úkt)dési rPrHl_i,'.,nck kialakít,hút UJ75 végei;.;.
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fakadó problémák felszámolását. Jelenleg ugyanis szakterületenként rend. kívül eltérően van megszervezve a csapatok anyagi-technikai biztosítása;
- vannak egységek, melyek minden szakterületen önálló gazdálkodást folytatnak;
- jelentős részük csak néhány szakterületen folytat önálló gazdálkodást, a többi vonatkozásban utalva van más szervekhez;
- egy részük ellátásilag minden területen utalva van.
Ennek megfel~lően differenciált a csapatok anyagi-technikai szervezete is.
Ilyen szervezeti és működésbeni differenciáltság nem nyújt meg[delő feltételeket sem a gazdálkodás elvi és metodikai alapjainak vázolt
korszerűsitésére, de különösen a fejlett számviteli rendszer megvalósításiira. Indokolt a csapatok anyagi-technikai, .pénzügyi biztosításával kapcsolatos gazdálkodási folyamatokat és tevékenységeket - komplex módon - egy-egy szervezeti egységbe koncentrálni. Ennek egyik célszerű
módszere a „laktanyagazdálkodás" megvalósítása, mely feltételezi az
anyag-technikai ellátás és utaltság, valamint a gazdaságirányítási rendszer megfelelő struktúráját.
Következtetésként megállapítható, hogy a számvitel rendszerének
továbbfejlesztését illetően önmagában is összetett, bonyolult, ugyanakkor
más kérdésekkel is rendkívül szorosan összefügg6, egymást kölcsönösen
feltételező, és egymással kölcsönhatásban levő feladatkomplexummal állunk szemben, mely meghatározza a feladatmegoldás lehetséges módszerét is: az anyagi-technikai biztosítás teljes keresztmetszetét és vertikumát
át!ogó komplex rendszerszervezés szükségességét.
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A katonai gazdálkodás a néphadsereg felkészítésének,
védelmi funkciója betöltésének anyagi alapja
K. Tóth Lajos alezredes

A katonai gazdálkodás szercpN, jelcntüsc\;é1, módszereit a fegyvere~
funkciója, a társadalom össztcvékenységébcn elfoglalt helye
határozza meg. A szocialista társadalmi rendszerben a fegyveres eréík
alapvető funkciója a szocializmus vívmányainak, a szocializmus, a kornmunizmus békés építésének védelme, fegyveres ·biztosítása. Ennek érdekében a fegyveres erők építése és harckészültségének magas szinten tartása objektív szükségszerűség, amely a nemzetközi katonapolitikai helyzet figyelembevételével, a korszerű háború jellegének, · sajátosságainak,
formáinak, tartalmának, a haditechnikai eszközök fejlődésének, a tudomány vívmányai megfelelően állandó permanens folyamatot képoz.
A katonai gazdálkodás mindenekelőtt a fegyveres erőkre háruló
feladatokból adódó kövf2telményeknek van alárendelve, s a fcgyvcn'.'i
erők fejlesztését, harckészültségénck magas szinten tartását hivatott szolgálni sajátos eszközeivel, módszereivel. Ebből következik, ·hogy a gazdálkodás a fegyveres erőkben alárendelt, másodlagos szerepet tölt be n fr.í
tevékenység mellett. Rendszere, működési mechanizmusa a fegyveres créík
szervezeti struktúrájával, valamint tevékenységeinek sajátosságaival v:111
szoros összefüggésben, kölcsönhatásban.
A fegyveres erők funkciójának betöltése, feladatainak ellátása napjainkban az állandó harckészültség viszonyai között is - elsősorban a
haditechnikai esziközök gyors ütemű fejlődése, az erkölcsi kopás idejének
csökkenő tendenciája, a tartalékok mennyiségének, minöségéi1ek állandó
fokozódása következtében - egyre növekvő volumenű és értékű anyagi.
technikai eszköz felhasználással, költségráfordítással jár. Ez a fr.ürülmény önmagában is mutatja a katonai gazdálkodás fokozódó szerepét
és jelentőségét.
A szocialista társadalmi rendszerben mind a termelés, mind a fo.
gyasztás következetes és tervszerű állami irányítás, ellen6rzés mellt:tt
megy végbe. Az alapvető össztársadalmi tevékenység a szocializmus alaperők alapvető
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jainak lerakúsi.Íru, a kommunista társadalom építésére irányul, melyhez
-számításba veszik és a soron levő feladatoknak megfelelöen elosztják a
nemzeti jövedelmet. Arra van szükség, hogy a rendelkezésre álló eröket
és eszközöket elsősorban a szocializmus· építésének, a társadalmi termelés hatékonysága fokozásának, a társadalom létkörülményei állandó javitásának szolgálatába állítsák. Ezért hangsúlyozza az MSZMP X. kongresszusa is, hogy a szocialista építés jelenlegi szakaszában különleges
fontossága van a párt gazdaságpolitikájának, amely a termelőerők fejlesztését, a munká termelékenységének növelését, a lakosság életkörülményeinek javítását, szocialista céljaink elérését szolgálja.1
A fegyveres erők fejlesztése, harckészültségének magas szinten tartása improduktív tevékenység. Az ezzel kapcsolatos állami költségvetési
(közvetlen honvédelmi) kiadások nagymértékben terhelik a nemzeti jövedelmet, s dolgozó népünktől jelentős áldozatokat követel. Ilyen körülmények között rendkívül élesen vetődik fel a védelemre fordítandó eszközök lehető legcélszerűbb felhasználásának kérdése, annak megvalósítása, hogy a rendelkezésre ,álló erőket és eszközöket még céltudatosabban használjuk fel a néphadsereg korszerű színvonalon tartása, harckészültségének növelése érdekében. E követelményekből adódik a katonai
gazdálkodás kiemelkedő szerepe és társadalmi jelentősége a szocialista
típusű fegyveres erőkben, mivel a védelem céljaira rendelkezésre bocsátott eszközöket illetően a ,társadalom rendkívül feszített hatékonysági
követelményeket támaszt, nevezetesen azt, hogy a védelmet nyújtó szervek feladatukat a lehető legminimálisabb társadalmi ráfordítással oldják
meg. Altalában egyrészről az igények túlnőnek a lehetőségeken, másrészről a lehetőségek adottak, kórlátozottak. Ezen ellentmondás feloldása érdekében minden oldalú elemzéssel, vizsgálattal kell elérni, hogy fejlesztési célkitűzéseink, terveink csorbát ne szenvedjenek, ugyanakkor azok
realizálása a kereteken belül történjen. Emellett igen fontos, hogy a
rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi eszközökkel a lehető legnagyobb
katonai eredményt lehessen elérni.
A néphadseregben folyó gazdálkodás jelentőségét, szerepét és rendszerének további tökéletesítésére irányuló munka folyamatosságát napjainkban különösen három tényező növeli. Mindenekelőtt az, hogy a
néphadseregbe"n az elmúlt évtizedben erőteljes technikai korszerÜsítés
ment végbe. Ennek eredményeként mind jellegében, összetételében és bonyolultsági fokában, mind pedig mennyiségileg gyökeres változás. ment
végbe a csapatok technikai felszerelésében. A nagy tömegű· és értékű,
komplex. berendezésű (több fegyvernemi és szolgálati ág gazdálkodási
hatáskörébe tartozó eszközökkel ellátott) technika folyamatos üzemeltetésének, javításának, karbantartásának, felújításának, cseréjének, ·korszerűsítésének stb. megoldása, mind elmélyültebb, közgazdasági alapokon
nyugvó, a különböző szakterületeket komplexen átfogó gazdálkodási tevékenységet követel.
A má."0dik tényező, hogy a népgazdaság fejlődésében véget ért az
extenzív es elkezdődött az intehzív szakasz. A kialakult helyzet a társadalmi tevékenység minden területén a hatékonysági, miriőségi követel1 Az MSZMP X. kongresszusának

jegyzőkönyve.

Kossuth Könyvkiadó 19'11.
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ménycket helyezi előtérbe. Ez elkerülhetetlenül a néphacbercgr~ és ezen
belül a katonai gazdálkodásra is érvényes. Különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy növekvő feladatok megoldásához az erők és eszközök számottevő növekedése továbbra ·sem várható, hanem csakis a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel való hatékony gazdá1kodás, a belső tartalékok jobb kiaknázása, a tervezési és munkamódszerek ésszerűsítése
a járható út.
Végül a harmadik tényező, hogy a párt következetes életszínvonalpolitikája alapján társadalmi fejlődésünk jelenlegi szakaszában a lakosság létkörülményeiben, szociális, kulturális, egészségügyi ellátottságában
számottevő eredmények születtek. A dolgozók életszínvonalának javítása,
a szocializmus építésének központi kérdései közé tartozik. A szocializmus
. történelmi korszakában a társadalmi haladás folyamata ténylegesen
emberközpontúvá vált, mutatott rá az MSZMP X. kongresszusa:
,,A gazdasági munka, a szocializmus az embert szolgálja. A szocializmus építésével együtt kell járnia a dolgozók életszínvonala rendszeres emelkedésének. Pártunk ennek megfelelően alakítja életszínvonalés jövedelempolitikáját és szociálpolitikáját".2
A szocialista társadalmi viszonyok vá1tozúsa, fejlőriéw objektív törvényszerűségként hat a néphadseregre, s annak sajátos funkciójából fakadóan különösen fontos, hogy a vezetés kellő· figyelmet fordítson a párt
és a kormány életszínvonal-politikájának meg~elelö realizálására.
A korszerű kiképzési módszerek, a bonyolult technika kezelése a
katonafiatalok számára mind intenzívebb fizikai, szellemi és idegi igénybevételt jelentenek. Ezért szükségleteik kielégítésének színvonala jelentős mértékben hat hangulatukra, erkölcsi-politikai állapotukra, fizikai és
szellemi munkabírásukra.
A társadalmi viszonyokban bekövetkezett változások hatása különösen szembetűnően jelentkezik az ifjúságnál. Ebből következik, hogy a
fiatalságrc1 Jellemző kultúrális színvonal, önmaguk és környezetük: iránti
igényess6gük növekedése, egyben a szolgálatot teljesítő katonafiatalok
anyagi és kulturális ellátásának egyik alapvető mércéje keU, hogy legyen.
E tényezőkből fakadó követelmények és feladatok teljesítése fejlett módszereken alapuló gazdáikodási rendszert feltételez.
A fegyveres erőkben folyó gazdálkodás szerves részét képezi a népgazdaságnak, pénzügyi. alapját az állami költségvetés „közvetlen honvédelmi kiadásokra" előirányzott kerete képezL A néphadsereg gazdálkodása alapvetően a költségvetési gazdálkodásra meghatározott állami rendelkezések keretei között bonyolódik, figyelembe véve sajátos funkciójából és feladataiból fakadó követelményeket. Belső meéhanizmusa
mindenekelőtt a fegyveres küzdelem megvívásával kapcsolatos követelmények szem előtt tartásával az állandó harckészül€ség viszonyainak, valamint a néphadsereg békeszervezeti struktűrájának, védelmi és háborús
felkészítést szolgáló feladatainak megfelelően van kialakítva.
Következtetésképpen a katonai gazdálkodás a fegyveres erők rendeltetéséből, funkciójából, és feladataiból fakadó sajátos gazdasági tevé2 Az MSZMP x. kongresszusának jegyzőkönyve. Kossuth Könyvkiadó 1971.
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kcnység, mely a fegyveres erők anyagi-technikai, pénzügyi szükségletei. nek biztosítására, a rendelkezésre álló erők és eszközök felhasználásának
szervezésére irányul.
A katonai gazdálkodás alapvető feladata a fegyveres erök fejlesztési, harckészültségi, kiképzési és fenntartási követelményeinek megfelelően megtervezni és beszerezni az anyagi-technikai és pénzügyi szükségleteket; ellátni a fegyveres erőket korszerű fegyverzettel, haditechnikai és
anyagi eszközökkel; létrehozni és fenntartani a hadászati, hadműveleti
tartalékokat, mozgósitási készleteket; biztosítani a rendelkezésre álló
anyagi és pénzügyi eszközök optimális hatékonyságú felhasználását, valamint a személyi állomány létkörülményeinek megfelelő színvonalon tartását.

A katonai gazdálkodás rendszere és a népgazdasági mechanizmus
összefüggéséneTc modellje·
NÉPGAZDASAGI MECHANIZMUS

MN GAZDALKODASI RENDSZERE

A katonai gazdálkodás a fegyveres erők szervezeti keretei között,
béke- és különleges időszak alatti funkciója betöltését, feladatai ellátását
szolgáló sajátos rendszerben történik. A katonai gazdálkodás rendszerét
az anyagi, technikai és pénzszükségletek, valamint szolgáltatások tervezé:..;é-vel, biztosításával (beszerzésével, építésével, termelésével); a haditech-·
nikai eszközök és hadianyagok műszaki fejlesztésével; az anyagi-technikai eszközök elosztásával, szállításával, tárolásával, üzemben tartásával,
(karbantartásával, javításával), rendeltetésszerű felhasználásával, továbbá
nz elszámolással kapcsolatos szervezett folyamatok, szervezetek és szabályozók összessége alkotja.
A katonai gazdálkodás rendszerének kialakítását számos
motiválja. Legfontosabb ezek közül:

tényező
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--- a 1wmzetközi kalonapolilikai helyzet alakulása, f{'jlüdL',-,l:nck !t'Ddenciftja;
- a fegyveres erők építésének, mennyiségi és minöséf~i fcjlcszté,-i~nek elvei, a fegyveres erők nagysága, szcrvezeli struktúrája;
- az ország társadalmi rendszerének jellege, fejlettsége, gazdasú.::O
erőforrásai, 1.eherbíró képessége, nemzeti jövedelmének nagysága, gr1zdaságpoli1.ikája, gazdaságirányítási rendszere;
a szövetséges államok fegyveres erői anyagi-tedrnikai bizlosHási
elvei;
a fegyveres erők kiképzési rendszere;
- a fegyveres erők parancsnoki és gc.1zdasági szakkúder állományának közgazdasági érettsége, szakmai felkészültsége, jártassúga.
A katonai ~azdálkodás rendszerét olyan követelmények szerint szük;,éges kialakítani, hogy:
- minden körülmények között biztosítottak legyenek a fcgyvC'rcs
erők harckészültsége magas színvonalon tartásának, a fegyveres küzdelem megvívásának anyagi-technikai ellátási feltételei;
- eredményesen szolgálja a fegyveres erők védelmi felkészítését,
feladatai megoldásának gyakorlását (a harckiképzést., harckészültsógi ós
csapatgyakorlatok végrehajtását);
- segítse elő a fegyveres c1·ök fojlesztéséhcz, fenntartásához szükséges eszközöknek, a meghatározott célkitűzésekkel, feladatokkal és az
adott feltéte1C'kkel, lehetőségekkel arányos tervezését, hatékony fclhn:.;7.núlúsát;
- megfelelően illeszkedjen és alkalmazkodjon a népgazdaság mechanizmusához;
3 tevékenységi körök, hatáskörök célszerű decentralizálásával a
szc.1bályozás és irányítás változó helyzeteknek megfelelő módszereinek
alka1mazásúval segítse elő az alkotó kezdeményezés kibontakozását, a
helyi erőforrások kellő kiaknázását..
A ].\1:1:'~Ynr Néphadsereg gazdálkodási rendszere az állandó harckészültsé:~ ichiszakában
az MN és a népgazdaság gazdasági kapcsolatok;
- a központi (vagy felső szintű) gazdálkodás, valamint.
~ a csapatgazdálkodás rendszerére tagolódik.
Az MN és a népgazdaság gazdasági kapcsolatok rendszerébe:
- az MN szervei és a népgazdaság gazdasági irányító, 1crmelö, szolgáltató és egyéb szervei;
- az állami vezetés által a honvédelem érdekében hozott rencldkezéseken, a népgazdaság országos hatáskörű szerveinek a néphadsen,gre
is érvényes intézkedésein, valamint az MN és a népgazdaság illeU•kc,--:
szervei közös megállapodásán alapuló szabályozók; továbbá
- az MN és a népgazdaság közötti gazdasági folyamatok öss;,:esSt•ge
sorolható.
A központi gazdálkodás rendszerét a Honvéde.lmi Minisztérium gc1zdúlkodást 1t~rvező, szervező és irányító funkcionális és ágazati szervei,
ezeknek alárendelt központi végrehajtó szervek (Ellútó Központok, kü-
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liinbt,;,;{í igazgatóságok, raktárak, üzemek; vállalatok stb.), valamint az
últnluk szervezett, irányított, végrehajtott gazdasági folyamatok és mű
·ködésükct meghatározó szabályozók összessége alkotja.
A csnpatgazdálkodás rendszerébe a. csapatok középirúnyító szcrvei1wk ,myagi-tcchnikai törzsei, a csapatok (intézetek, szervek), valamint
nz úlii.lluk szervezett, irányított és végrehajtott gazdasági folyamatok,
tovúbbá a működésüket meghatározó szabályozók összessége tartozik.

Az MN gazdálkodási rendszerének modellje

' a népgazdasági lcapcsolntok
MN L':,;
rc,1ds1.cre
Kii: 1.ponti gazditlkoliús
ren(iszere

•
C.:.·;upatgazrlálkot!ú~ rciHfazcrc

AZ MN GAZDALKODÁSI RJ;:NDSZEHE

A néphadsereg gazdálkodási rendszerének :;ajátossága, hogy az alaptervezése, biztosítása, elosztása, az 'eszközökkel való
gazdálkodás Stb. alapvetően központilag, önállóan történik. Bár a
központi és a csapatgazdálkodás szervesen kapcsolódik és összefügg egymással, a központi gazdálkodás rendszere nem a csapatgazdálkodás .rendszerére t~pül. A központi gazdálkodás mechanizmusának képesnek kell
1cnni a néphadsereg anyagi-technikai (pénzügyi) biztosításával kapcsolatos alapvető gazdasági feladatok önálló megoldására. A csapatgazdálko_dás rendszere alapvetően a központi gazdálkodó szervek által megtervezett és biztosított anyagi, pénzügyi eszközök felhasználásának, a technikai eszközök üzemeltetésének tervezése, bonyolítása útján kapcsolódik a
központi gazdálkodás rendszeréhez. Az utóbbi években jellemző, hogy a
csapatgazdálkodás mindinkább szélesebb területen, aktívan és fejlettebb
módszerekkel vesz részt a csapatok anyagi-technikai biztosításában.
A katonai gazdálkodás rendszere rendkív_ül heterogén jellegű, számos
szakterületet foglal magában, amely a: fegyveres erők egyre növekvő
vető szükségletek
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Az MN gazdáU.:odási rendszere és fűLb clcmci1uif..:
kapcsolati modellje
Legfelső

párt- és állami vezetés

1

MN GAZDALKODASI RENDSZERE
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hadműveleti

követelmények

fajtájú és speciális összetételű, magas technikai színvonalú szüks6glcteiből, ezek biztosításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok differenciálbúgából adódik.
A néphadsereg guzd.ilkodási rendszere - egységes vezcLl!s és irányítás mellett, egységes szervezeti keretek között - vertikálisan 17 anyagitechnik:ai-pénzügyi biztosítást (gazdálkodást) végző fegyvernemi és :-;zol-
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;;álati úgra !~1,!_;olóllik.'.! Ezek központilag mégh;:llúrozoLt {11lalúnos elvek,
· kiivctc11rn::nycl~ é.c; rendelkezések alapján önálló szakanya_'.:!-gazc1á1knc1á:ü
renclszcrc·l:et alkotnak. Legfelső szakmai irányító szerveik (a II.:.\1[ fiSc:;nport f!)nükségci, ícgyvcrnemi és szolgálat fünökségei} öpá11ó költ.,;égvcté;,i cl(íirányzattal, felhasználási és átcsoportosítási hatúskörrcl rencklkcziwk. A szakágazatok gazdálkodási tevékenységét felséí szinten a vczórkar fo.r!·.h össze és koordinálja, csapntsúnten ez a feladat az egyszemélyi
(iis'.-'zfc1;yvcrnemi) parancsnokra hárul.
A né•phadscrcg gazd{1lkodási mcchanizmusúh:111 llizonyo:-; saj:'ltossáí~okk:ll illcsz!-.:edik a hadtápszolgálat gazdá1koclúsi rcnds;,:crc, melynek
egy,-,.l·.:;cs szervezeti keretein belül hat külilnbüzü szakfeladntot cl1:'ttó,
egyrnúc;_c:.al összehangolt tcvékcny:;é~ct folylatú szol~;·álat müködilc" Súlyát
mu1 alja a néphadsereg kölls(,gvetéséb[íl rninkgy :~3°/o-os ré:-;zesccU'si
adnya (:,pcciális import nélkül); gazdálkodási felndat:-.:örébe tartozó
anyngfl,}cségek és szolgáltatások nagy száma, a felhasználás jelentéí.s
volumene; s ezek, vabmint más fontos feladatai (szúllíl.i5, építési lK'ruhózú~, fcnntnrl.ús, egészségügy, szociális, kommunális elló(fis s1b.) n~vén
a néphad~;erer,: harckészültségének, fejlesztésének, fonniartúsúnnk anyw~i
biztosításában betöltött helye, szerepe. Jclcniöségl't küfönöscn kkmeli
az a körülmény, hogy a néphadsereg frgyvcres küzdelemre való folkésútó.sével kapcsolatos szakfeladatok melle_tt számos olyrm, az állandó
hnn.:készültség viszonyaira jellemző felndaiot kell ellátnia, mdyek nagy
része [ontossá1-:;ára, a néphadsereg harckészülisége magas szinten tartására gyakorolt hatására lekintettel napjainkban is a legfelső katonai
vo:.::ctés központi kérdései közé tartozik.
A hadtáp szolgálati ágak szervezeti összcinrtozúsn, egyséctes vezeü~sc és irányílúsa lehctóséget nyújt a rendelkezésre álló erők és eszközök ko!1centráltabb felhasználására, a fő feladatokra való célirányosabb
iisszpontosítására, a gazdasági folyamatok integrálására, s ezúton a gazclúlkocl.ós eredményeinek fokozására.
A hadtáp szolgálati ágakra jel_lcmző, hogy
-- egyes szakfeladatok (pl. üzemanyag biztosítás, szállítás) vonatkoz:\<tban meghatározó szerepet töltenek be a csapatok harckészüliségének
biztosításában; illetve a minden oldalú anyagi-technikai ellátás megvalósításában, más vonatkozásbnn a szolgáltatásaikkal jelentfo: befolyásoló
1(myl'zCíld•nL hatnak a kiképzés .színvonalúra, a személyi állomány erkiilc~~i-politikai állapotára, hangulatára, szolgálati, élet- és munka"körülmi:':nyt·irc:
- szukfcladalaikból eredően széles teri.ik:lcn úlln,1k kapcsolatban,
<'[;yszer::;mind köksünhatü~ban a népgazdasággctl, melynek mechanizmusa,
a 1.ermc1és struktúrája, színvonala, szolgáltató képessége jelcntös mértékben motiválja belső rendszerüket, gazdálkodá:ü módszereiket;
- szolgálLatásaik révén többségük közvetlen és állandó kapcsolatban, ugyanakkor kölcsönhatásban áll a katonatömegckkcl, amelyen ke"Pc. {·-.; r,.inHL ted1n.; repUlő; tü..:ér.fc~yvcrzl't; hfradö; műszal<i; vegyivédelmi; po!,t1k;oi JH.:\·el(>si; ki!t,•pz,'si; nEVA; térkép; üzemanyag; élelmezési; ruhózati; egészségügyi;
,·ll1cl;vc'.-'l'si; 1{0,:lel,cd(•si; pénzügyi.
' Hadtáp szoli;i1lati /'igak: üzemanyag, lcözlelcedés, egészségüe,y, delmezés, ruházat,
Llh!.:lyezé:;.
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reszlül levékenységükre a szncialista társadalmi viszonyuk fejlődése, a
púrt é.,; kormúny élcts;,:ínvunal-politikájil hat fontos befolyásoló tényczüként.;
- hatáskörükbe tartozó aríya,:;i szükségletek biztosítúsának forr{1sát
alapvetően a népgazdaság képezi, melyek beszerzése_ zömmel az UJ gazdasági mechanizmus általánu~; gyakorlata szerint, a szabad piaci kapcsolatok révén tödénik.
Mindebból következően a haclláp s2olgálati ágak feladataik minél
jobb megoldása érdekében az állandó harckészültség időszakában minden szinten szóSZ<:)l'Os értelemben vett „gazdálkod:."s''-i tevékenységet valósítanak meg a rendclkczés1·c álló crökkel és eszközökkel, mel:r módszerét illetően sok tekintetben azonos, vagy megközelíti a népgazda-"ágban
alkalmazottabü, ill<.'tvc tendenciájában a:.!: irányban fejlődik. Számos feladat megoldúsúban p:..'Clig' a núpgazdasúi; különbZizö szerveivel kooperálnak (pl. közös bC'ruhúzások), vaf~Y azok eröirc, C'szközeire támaszkodnak
(pl. tartalék képzés).
Napjaink újszerü jelenséf-Ie a hadtápszolgábt egységes gazdálkodási
rendszere fokozaLos kialaku}á,;ának folyamata, melynek főbb jellemzői:
- a swkanyagi.;azdálkodá:,; egységes elvi i•.:.; melodikai 1.tl~1pokra hclycz~sének folyamat..1;
a gazcbs[i.gidrnyílás egy::;..'.,gc, a szab[.lyozús indirckl, közgazdasági
jellegü módszereinek: szélesedése;
- a gazdasú.t;i erőforrá.-mk koncentráll, illetve koordinált_ felhasználásri;
- a dünlési rer,rh;zer -- feladat - és [el1.;Wsségi kürJknek megfelelő dcccntrali:~álása;
- a s:-:ilklcr(ilelek gazdúlhodúsi folyamatainak és tevék:enységeine!..:
fokozódó kourdinúllsága.
A fl'":'./V<'rncmi és _más anyagi-technikai ellátást végző ágazatok
szakmai t,__,vékenységükct viszonyli.lg önállóan végzik, mely zümében közvetlenül a néphadscrl•g csapatai hadrafoghatóságát, a fegyveres küzdelem rnegvívásút, a harckikép..:ést biztosító haditechnikai eszköziikre és
hadiany<.\'-rokra, valamint C'zek üzemeltetéséhez, hadihasználható állapolban tartásáho..: szükség·es alkatrészekre, javító anyagokra és szolgáltatásokra terjed !d. HaLákö1·ükbc tartozó technikai eszközök és anyagok beszerzése jclentös részben importból történik, ri hazai beszerzésű haditechnikai cszközöl:re és nz ezekkel összefüggő ipari szolgáltatásokra szerző
déskötési kötelezettség van érvényben. Sajátosságaikból eredően riz es7.közökkcl való gazdálkodás alapvetően felső szintre koncentrálódik, míg
csapatszinten azok üzemeltetése, hadihasználható állapotban larlása, v~tlami.nt nz ehhez központilag biztosított alkatrészek, anyagok szükséglt.'lnck megfelelő felhasználása képezi az egyes szakágazatok fő feladatait.
Az MN pénzügyi szolgálata a gazdálkodási folyamatok pénzügyi finanszírozásút, valamint a pénzügyi szabályozását végzi, továbbá az il!elmény- és bérgazdálkodúst szervezi és bonyolítja.

A v[1zl:itokból kiindulva a néphadsereg gazdálkodást folytató szakúg:w::1bi f0lndataik, anyngi-te('hnibli cs;.:küzcik aní.ny:1, t;azdálkoclási múd-
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szercik, cgymú.shoz fűződő viszonyaik, kapcsolataik és
. sajátos:-;úgaik alapján,
lcci1nilc:ü jellegű gazdálkodást, valamint
- any.1ggazctálkodást folytató szolgálati ágakra és
- pén;,:ügyi szolgálatra
csoportosíthatók.

más

jellemző

Ez egyben a katonai gazdálkodás három alapvető - megfelelő ünálló.ságg::11 bíró, egymással szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban álló ~
szakterületbe csoportosíthatóságára is utal, mely szerint gyakorlatilag
nwr:küHinbi_iztethctő:

•

•

a haditechnikai eszközgazdálkodás;
az anyagi eszköz~·azdálkodás és
a pénzügyi gazdúlkodás .
A haditechnikai eszközgazdálkodás tevékenységi körébe sorolható a
fegyveres erők haditechnikai eszközszükségleteinek tervezésével, a hadiÜ'chniLü eszközük fejlesztésével, beszerzésével, elosztásával, igénybevételének szervezésével, valamint üzemben tartásával kapcsolatos feladatok.
i\z anyugi eszközgazdálkodás a személyi állomány ellátásával, a haditcchnikni eszközök igénybevételével, üzemben tartásával, a háborús készletek és tartalékok kialakításával kapcsolatos anyagi szükségletek tervezésének, az ~myagi eszközök fejlesztésének, beszerzésének, elosztásának,
továbbá a felhas:t.nálás, tárolás (elhelyezés), anyagmozgatás, málházás,
szállítás szervezésének, végrehajtásának, valamint elszámolásának feladatait foglalja magában.
A pénzügyi gazdálkodás· körébe a pénzellátással, az anyagi, technikai cszkiizbcszcrzés, valamint a szolgáltatások finanszírozásával, továbbá
a7. illcirnt'.•ny- és békcgazdálkodásSal kapcsolatos feladatok tartoznak.
A vázolt csopul'tosítás véleményem szerint annál is inkább figyelemre mélLú, mert ezen az alapon vizsgálva a katonai gazdálkodús egys{~ge;:; ir:my[l.ásúnak kérdéseit a néphadseregben, minden bizonnyal küzt:lebb vi::-.z bl'rmünket a lehetséges és célszerű megoldás feltárfü,ához.
A gazdasági rendszerben lezajló állapotváltozások sorozatát a szakirodalom gazclasúgi folyamatoknak nevezi. A katonai gazdálkodás rendszerében végbémenő alapváltozások -:- az ATB rendszerszervezői felmérő
munkacsoport által kialakított felosztást figyelembe véve - az alábbi
fő folyarnntok ba c:;oporlosíthatók:
rnüszaki .fejlesztés;
1:észlclgazdálkodás;
üzemeltetés;
s:dllílés;
illetmény- és bérgazdálkodás;
(::1j:H tcrmelö tevékenység.

E fű folyamatokon belül
- tervezés és irányítás;
-- pénzügyi bonyolítás;
sz:.í.m vitel és
- cllen6rzés.

érvényesülő

funkcionális folyamatok:

215

Az MN gazdállwdás't rendszerének

alapvető

szakterületei

MN CAZDALKODASI HENDSZERE

Anyagi eszköz gazdálkOdás rendszere

Haditechnikai
('szköz-g uzdú 1kod fü;
rendszere

Pénzügyi gazdálkodüs
rend.szere

Az egyes folyamatok tartalma, feladata, te.vékenységei az alábbiak
lehetnek:
- a műszaki fejlesztés feladata a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anya·_ü eszközök katonai, gazdasági és műszaki. követelményeknek megfelel() kialakítása és i·cndszeresítésre javaslatba hozása;
- a készletgazdálkodás végzi az anyagi, tcchnikni eszközök beszerzését, closztúsút, tárolását., rendszerbe állítását és kivonását (értékesitését), az ipari s;'.o]g·áltatások bonyolítását;
- az üzuneltetés folyamatába a technikai eszközök igénybevételével, üzemben tartásával, saját erővel, eszközökkel végrehajtható javításokkal kapcsolatos feladatok tartoznak;
- a szállítás az anyagi és technikai eszközök, valamint a csapatok
különböző (közúti, vasúti, légi és vízi) szállító eszközökkel történő szállítását végzi;
- ·az illetmény- és bérgazdálkodás körébe az MN személyi állományának illetménnyel, bérrel, pénz- és szociális juttatásokkal, járandóságokkal kapcsolatos feladatok tartoznak;
- a saját termelőtevékenység a fegyveres erők erőivel ~s eszközeivel, vagy irányítása alá tartozó katonai rendeltetésű polgári szervezettel,
saját szükséglet kielégítése, vagy a népgazdaság megsegítése érdekében,
a népgazdaságban folyó termelés módszerével végzett gazdasági folyamat.
A katonai gazdálkodás rendszerének a logikusan kapcsolódó tevé. kenységsorozatok szerint célszerű csoportosítása és ezeknek folyamatelemzés módszerével történő vizsgálata az a népgazdasági gyakorlatban is
sikerrel alkalmazott eljárás, amellyel objektíven, megközelítő pontossággal lehet feltárni a rendszer belső alkotó részeinek, elemeinek összdüg-
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A katonai gazdálkodás fö folyamatai
Funkcionális
folyamatok
Gazdálkodási
folyamatok

Tervezés,
Irányítás

Pénzügyi
bonyolítás

Ellenőrzés

Számvitel

....

Műszaki fejlesztés

1

üzemeltetés

....

1

Készletgazdálkodás

-

....

1

1

1

Szúllítás

_.._

1
Illetmény és
bérgazdálkodéJs

"
.

.,....

Saját termelő
tevékenység

V

l'

V

l'

géseit, kölcsönhatásait, a szabályozottság és szabályozhatóság mérvét, területeit. Ez úton hozzásegít a gazdasági folyamatok célszerű fejlesztését,
egységesítését, további tökéletesítését szolgáló elvi és gyakorlati kérdések, szükséges rendszabályok kimunkálásához, a működés és a szervezet
helyes összhangjának kialakításához.
A katonai gazdálkodás rendszere a fegyveres erők funkciójából fakadóan alapvetően kétirányú követelmény komplexumon kell, hogy alapuljon:
- a békeidőszak alatt, a békegazdaság feltételei és körülményei
között a fegyveres erők felkészítésével, magas szintű harckészültségc
fenntartásával kapcsolatos feladatoknak;
- különleges időszak alatt a fegyveres küzdelem anyagi, technikai
biztosítását szolgáló feladatoknak kell eleget tennie.
Minthogy a fegyveres erők alapvető funkciója a haza fegyveres védelmének biztosítása, minden területen elsődleges követelmény a fegyveres küzdelem során várható feladatokra való készenlét. Ez határozza meg
a fegyveres erők békeidőszak alatti működő szervezeti struktúráját,
diszlokációját és minden irányú tevékenységét.
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Következésképpen rá kell mutatni a fegyveres erőkben, így a nálunk
is létező katonai gazdálkodás és anyagi:..technikai biztosítás (ATB) fogalmának, rendszerének összefüggéseire.
A katonai gazdálkodás és á.z anyagi-technikai biztosítás fogalma bizonyos értelemben átfedik egymást, szoros ös.-;zefüggésben vannak egymással, sok vonatkozásban azonos a tartalmuk és a céljuk.
Az anyagi, technikai biztosítás fogalma elsősorban a hadművészette1
kapcsolatos kategória, s mint ilyen szűkebb, illetve tágabb a katonai
gazdálkodás fogalmánál.
Az anyagi, technikai biztosítás mindenekelőtt a fegyveres erők harckészültségével, mozgósításával, különleges időszak alatti tevékenységével
kapcsolatos anyagi, technikai szükségletek kielégítésére irányul a katonai
· doktrína, a hadművészet követelményeinek megfelelően. Annyiban szű
kebb fogalom a katonai gazdálkodásnál, amennyiben számos odatartozó
kérdés (mint például a költségvetési, beruházási gazdálkodás, ártevékenység, népgazdasági mechanizmussal való kapcsolatok, pénzkategóriák,
gazdaságossági elemzés stb.) kívül esik tevékenységi körén. Viszont
mind a védelemre való felkészülés, mind a fegyveres küzdelem előkészí
tése és megvívása során számos más - a katonai gazdálkodás tartalmába
nem sorolható - feladatokat (mint pl.: a hadtáp erők és eszközök felkészítésének, hadműveleti területre történő előrevonásának, manőveré
nek, ABV védelmének szervezése, stb.) kell megoldania. E tekintetben
tehát egyszersmind tágabb fogalom a katonai ,gazdálkodásnál.
A katonai gazdálkodás és az anyagi-technikai biztosítás fogalmába
tartozó feladatok nagy része, bár szorosan összefügg egymással, kölcsönhatásban vannak, mindemellett vezetési szintenként jól .körülhatárolható
feladatkomplexumot alkotnak. Ezt mutatja a néphadsereg anyagi, technikai szervezetének belső tagozódása is. Magasabb szinteken általában
megtalálhatók az egymással szoros együttműködésben tevékenykedő katonai gazdálkodást, valamint az anyagi-technikai biztosítást tervező,
szervező, bonyolító szervezetek. Alsóbb szinteken a két feladatkomplexum irányítására, végrehajtására egységes szervezet van kialakítva. Ez
a körülmény egyben utal arra, hogy magasabb szinteken a katonai gazdálkodás viszonylag önálló, megfelelő szervezeti keretek közötti művelése
objektív szükségszerűség, alsóbb szinteken pedig a szervezet egységével
is biztosított, hogy a békeviszonyok között végzett gazdálkodási tevékenység és a csapatok harckészültségének anyagi-technikai biztosítása
komplex módon, a fegyvernemi és területi sajátosságok figyelembevételével, az ulaprendeltetéssel összefüggő feladatoknak alárendelten történjen.

A katonai gazdálkodás rendszere és ATB·rendszere
összefüggésének modellje
Az állandó harckészültség időszakában a fegyveres erők anyagitechnikai biztosításával szemben támasztott fokozott követelmények, az
anyagi.:.technikai eláltás sokrétűsége, bonyolultsága, a különböző szakterületek differenciáltsága, ugyanakkor egymással összehangolt tevékeny-
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ségénck bizlositása, az erők és eszközök koncentrált, gazdaságos, haté. kony felhnsználása a katonai g~zdálkodás mechanizmusának komplexitás.it, n11~cilmasságát, a gazdasági folyamatok és tevékenységek koordináltságitt feltételezi. Ennek szükségességét ·mindenekelőtt alátámassza az a
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tény, hogy a fegyveres erőkben a gazdálkodás a katonai feladatok eredményes megoldá8ának anyagi-technikai biztosítását szolgálja, s ennek
érdekében alapvetően valamennyi szakterületnek minden szinten - sajátosságaiknak megfelelően - meghatározott egységes cél, feladat, követelmény alapján, egymással feltétlen összehangolt tevékenységet kell
folytatni. E követelményekből kiindulva vetődik fel napjainkban a szocialista államok .fegyveres erőib_en, így nálunk is a katonni gazdálkodás
intPgráltsága fokozásának kérdése ..
Korunk jellemző jelenség·e - mutat rá M. V. Szenyin5 - a társadalmi -- guzdasági élet minden területén az integráció, amelynek keretébt'l1 a különböző folyamatok, tevékenységek elszigetelt elemei többékevt2sbé egységes, szervezett .egésszé alakulnak ki. Különösen erőteljes
integrúlódási folyamat zajlik napjainkban a gazdaságban, mind az egyes
<n-szágokon belül, mind az országok között, a világ gazdasági és társadalmi rendszereinek keretei között. Az integráció folyamat társadalmigm.:dasági vetülete igen szoros összefüggésben és kölcsönhatásban van
annak technikai-gazdasági oldalával, a termelőerők fejlődésével. A kérd{~s lényege itt a termelés koncentrációja, amely ma már messze túlnő
a nemzeti határokon .

•

Az integráció kulcsfontosságú szerephez kezd jutni korunk legfontosabb tudományos-technikai problémáinak megoldásában. A fejlődés mai
szakaszában elkerülhetetlenek az olyan folyamatok és intézkedések, amelyek végső soron az integráció irányába hatnak. A gazdasági és kulturá-
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'' M. V. Szcnyin: .,szoc!nlistu Integráció". Közgazdnsúgi éB ,Jogi Könyvkiadó.
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\is del cg<.:~z ~;/.('t'Vl'/.t't{,n('k. magasabb fokra való előrelépése együtt júr
nz inlc'grádó hatásfokának megfolclú emelkedésével. Az iparilag lcgfcjkllebb szodnlista országokra ezen a téren M. V. Szenyin szerint 1i az
alúl)bi tendenciák jellemzők:
- a népgazdaság valamennyi ágazri.tának és szférájának egységes
gazdasági rendszerbe való inte~rálódása, amelyben minden láncszemnek
megvan a maga modellje, dc szoros kapcsolatban áll a többi láncszemmel is; e rendszer keretében a bővített újratermelés egész folyamatában
kialakul a népgazdasági tcrvL'Zésscl összhangban a gazdasági öszlönzós
eszközeinek komplexuma;
- strukturális változások mennek végbe a gazdasági, tudományos
és műszaki életben, valamint a termelés koncentrációjában, a kooperáció
rendszerében, a technológiában és a termclésköltségekben. Ezek a változások biztosítják a maximális gazdasági hatékonyságot;
- az ipar struktúráját meghatározó termékek világszínvonalon történő gyártására való törekv&s, mely aktívan ösztönzi a műszaki fejlödést:
- a jövendő (perspektivikus) gazdasági struktúra koncepciójának
tanulmányozása és kidolgozás:1, a tervezés tökéletesítése űtján, a tudományos-műszaki és gaz<l<.1<;::Í~(i hab<lús távlatainak prognosztikus értékelésére támaszkodva;
- a tudományos kutatások és a társadalmi termelés általános folyamatának összekapcsolása, a tudomúnyos-technikai forradalom követelményevile összhangban; szoro.s kooperáció kialakítása az ipar és u vonatkozó tudományos, kutató és oktató intézmények között;
- növekvő követelmények az állami vezetés tökéletesítésével kapcsolatban, az egyes láncszemek kóziitti munkamegosztás fejlesztése, n
a korszerű, új technika bevonása a társadalom irányításába; az új technika alapján korszerű., dinamikus úllarnvczetési rendszer koncepciójának
kidolgozására irányuló törekvés.
_A hadügy fejlődésének objektív törvényszerűsége, hogy a fegyveres
küzdelem eszközeiben bCkövctkezett minőségi változások motiválják a
fegyverrcnclszerek alknlrnazásának, a harceljárásoknak, módoknak, továbbá a fegyveres erők fejlesztésének, felkészit.ésének, valamint harckészültségük rendszabályainak fejlődését is. Ugyanakkor még Számos más
külsü és belső tényező, ·hatás és kölcsönhatás érvényesüléséből fakadó tendenciák újra és űjra más-más prnblémáknt vetnek fel. Objektív tényező
ként jelentkezik, hogy. egy hosszabb távra létrehozott, kellően szabályozott, számtalan és egymással bonyolult kapcsolatban, kölcsönhatásban levő
elemet, folyamatot tartalmazó rendszer, a vezetés és irányítás szilárdságának, a működés folytonosságának veszélyeztetése nélkül nem követheti
naprakész permanenciával a hadügyben, a társadalmi-gazdasági életben
végbemenő változásokat.
Mindez szükségszerűvé teszi időközönként a korábban kiaalkult nézetek átértékelését, a fejlődés követelményeit tükröző törvényszerűségek,
tendenciák érvényesítésének elősegítését, a káros jelenségek negatív hatásának fékezését, háttérbe szorítását. Ez a törekvés és igény fejeződik ki
a néphadseregben, a párt- és az állami vezetés döntései, valamint a 00075.
6 M. V. Szenyin: ,,szocinlistn Integráció", Kfü:gnzdas.'\gi és Jogi Könyvlductó.
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számú HM direktíva alapján napjainkban végbemenő változásokban, az
·elmúlt néhány évben kiadott HM rendelkezésekben, a különböző területeken folyó tudományos kutatások, felm~rö, elemző és rendszerszervező
munkák célkitűzéseiben, melyek meggyőzően. mutatják és jelzik egy új
intenzív szakasz kibontakozását.
E fejlődési folyamat alapvető jellemzője a vezetés és irányítás szervezeteinek, eszközeinek, módszereinek fokozatos korszerűsítése, valamint
a végrehajtás szer.vezeti és anyagi-technikai feltételeinek további tökéletesítése - összhangban a társadalomban és a hadügyben végbemenő
változásokkal, a szervezetek, az erők és eszközök, valamint a különböző
feladatokra irányuló folyamatok és tevékenységek integrálása útján.
Az integráció nem csupán objektív alapokon nyugvó folyamat, hanem
emberi tevékenység is, amely az integráció szükségszerűségének felismerésén alapszik, illetve kell alapulnia és, amely meghatározott szervezeti formát nyer.
Az integráció szükségessége, indokoltsága a néphadsereg gazdálkodásában a szocialista társadalmi fejlődés intenzív szakaszának szerves velejárója, illetve kihatása, egyben mutatja a katonai gazdálkodás szervezettségének magasabb fokát, és tartalmazza a fejlődésből fakadó ellentmondá...'.
sok, feszültségek, problémák megoldásánák az eddiginél hatékonyabb módszerét.
Az integráció célja általános értelemben az anyagi erőforrások egyesítése a termelőerők minél gyorsabb ütemű növelése érdekében. A néphadseregre vonatkoztatva a kérdés természetesen sajátornn érvényesül, de
a fő cél itt is a hatékonyság elérhető optimális mértékű fokozása a katonai feladatok teljesítésében; a rendelkezésre álló erők és eszközök, feltételek, körülményék és lehetőségek keretein belül.
A néphadseregben a gazdálkodási rendszer elemeinek, folyamatainak
integrációja különösen az új gazdasági mechanizmus kapcsán, 1968-tól vált
a fejlődés kézzel fogható tendenciájává, melyet objektíve elősegítettek ·UZ
alábbi főbb tényezők:
- a korszerű haditechnikai eszközök fejlődésének iránya, komplex
jellegének fokozódása, ebből fakadóan a katonai műszaki fejlesztéssel,
rendszerbe állítással, a beszerzéssel, az ellátással, az igénybevétellel, 'üzemeltetéssel, javítással stb. kapcsolatos feladatok megoldása a szakterületek
(szolgálati ágak) szorosabb együttműködését, a tevékenységek feszesebb
koordináltságái követeli meg;
·
·
- számos új feladat, és a körülmények változása kapcsán keletkezett
új probléma, ellentmondás megoldása kevésbé illeszthető be egy-egy
szakág tevékenységi körébe, azok komplex jellegénél fogva (pl. anyagmozgatás rendszerének és eszközeinek fejlesztése, az anyagi eszközök tárolása,
málházása, a gazdasági számvitel és információ, a csapatgazdálkodás szabályozása, anyag kódrendszer kialakítása) így ezek megoldására bizottságok kerültek kialakításra (HM Anyagmozgatási Bizottság, HM Tárolási
Bizottság, HM Mechanizmus Bizottság);
- a néphadsereg fejlesztése, harckészültségének szilárdítása, a személyi állomány életkörülmnyeinek, szociális, kulturális és egészségügyi ellátása színvonalának javítása terén a követelmények fokozódása, ugyan-

akkor a rendelkezésre álló erőforrások meghatározottsága kö.::ötli feszültség, ellentmondás feloldására irányuló törekvések (pl. a hatáskörök egy
jelentős részének decentralizálása; egy,::s feladatok vonatkozásában a döntések centralizálása; a pénzgazdálkodás egységének, hatókörének fokozása;
a belső erőforrások intenzívebb kiaknázása; az ellenőrzések komplex jellegének erősítése; termelő, szolgáltató tevékenységet folytató katonai szervek vállalati, üzemi rendszerre való átalakítása stb.).
A néphadsereg gazdálkodási rendszere fejlesztésében elért eddigi eredmények megfelelő alapot képeznek a további, még erőteljesebb _egységesítési törekvésekhez. Ahhoz, hogy ezen a téren optimális eredményt érjünk
el, véleményem szerint az integrációt komplex folyamattá kell kialakíta.ni,
azaz ki kell terjeszteni a néphadsereg gazdálkodási rendszere egészére,
ennek figyelembevételével a szakágazatokra, ezen belül:
az alapvető gazdasági folyamatokra és tevékenységekre;
az anyagi, technikai és pénzügyi eszközökre;
a szabályozás és irányítás eszközrendszerére, módszereire, valamint
az anyagi, technikai irányíí.ú és végrehajtó szervekre.
Az integráció a katonai gazdálkodásban a cselekvés (a vezetés, irányítás, működés), s ennek feltételeként a rendszer olyan egységét, siervezettségét, valamint a centralizáció és decentralizáció olyan összhangját jelenti,
amelyben
- a különböző szakágazatok működése - funkciójuk betöltéséhez,
feladataik ellátásához szükséges maximális önállóság mellett - .egységes
elveken, szabályozókon alapszik;
- megvalósul az alapvető gazdasági és információs folyamatok, tevékenységek szakágazaton belüli és szakágazatok közötti koordináltsága, 12hetséges és célszerű összevonása;
- a feladatok eredményes megoldását a felelősség, a jog- és hatáskör
összhangjára épülő döntési rendszer segíti;
- az anyagi és pénzeszközök felhasználása vezetési szintenként koncentráltan, illetve koordináltan történik;
- a szervezeti struktúra a korszerű vezetés és működés követelményeinek megfelelően van kialakítva.
A néphadsereg gazdálkodási rendszere intcgn.Utságát olyan célkitűzés
sel indokolt fokozni, komplex folyamattá kiterjeszteni, hogy minden szinten kedvezőbb feltételek jöjjenek létre a katonai feladatok eddigieknél is
eredményesebb megoldásához:
- javuljon a tervezés, a vezetés és irányítás hatékonysága;
- még célirányosabbá, gazdaságosabbá váljon az anyagi és pénzeszközök felhasználása;
- fokozódjon a belső erőforrások kiaknázása;
- a feladatok végrehajtásában szorosabb és összehangoltabb legyen a
különböző szakágazatok együttműködése;
- megfelelő lehetőségek nyíljanak a korszerű szervezési módszel'ck,
eljárások és számítástechnikai eszközök alkalmazására.
Ennek érdekében megoldandó fontosabb feladatokat a
látom:
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következőkben

egységes elvi és metodikai alapokra kell helyezni a gazdálkodás
. rendszerét;
- fokozni kell az irányítás egységét, a döntési rendszerben a felelős
ség, a jog- és hatáskör összhangját;
- meg kell teremteni a feltételeit a gazdálkodási folyamatok koordináltabbá tételéhez;
- ki kell alakítani a gazdálkodási rendszer egységes struktúráját;
- vizsgálni kell az anyagi-technikai vezető szervek kors~erűsítésének
lehetőségeit.

A néphadsereg integrált gazdálkodási rendszere teljeskörű kialakítása
bonyolult feladat. Megvalósítása szükségessé teszi, hogy űjszerűen, szélesebb látókörrel közelít.sünk meg számos gazdasági kérdést, meg tudjuk
találni a legésszerűbb megoldásokat, amelyek egyértelműen segítik elő
mind a néphadsereg, mind az egyes szakágak feladatainak optimális hatékonyságú végrehajtását. Ez a folyamat még várhatóan hosszú időt vesz
igénybe és alapos, a dinamikus fejlődés követelményeit figyelembe vevő,
tudományos szintű vi_zsgálódásra, a nézetek egyeztetésére, közelítésére, a
me,qfclelő feltételek fokozatos megteremtésére van szükség, hogy az integráció elérje célját, s a gazdálkodás mechanizmusa eredményesen szolgálja
a néphadsereg magas fokú harckészültségét, háborús feladatokra való felkészitését.

Összefoglalva

•

'•

A hadügyben, valamint a társadalmi. gazdasági élet területén napjainkban végbemenő változások következtében a néphadsereg gazdálkodási
rendszerével szemben támasztott követelmények fokozódnak. A fejlődés
igényei és a még több területen mutatkozó viszonylagos lemaradás kölcsönhatására kialakult ellentmondások, feszültségek feloldásának járható
útja a gazdálkodás rendszerében az integrációs folyamatok erőteljes kibontakoztatása. Erre hívja fel a figyelmet a népgazdaságban, valamint
a szocialista országok gazdasági' együttműködésében tapasztalható fejlő
dés is.
A már megindult ez irányú fejlődés kedvező eredményeire támaszkodva az integrációt a néphadsereg gazdálkodási rendszerében komplex
folyamattá kell tenni.
A néphadseregben körvonalazni lehet azokat a főbb alrendszereket,
területel5.et, tevékenységcsoportokat (folyamatokat), amelyek tudatos,
tervszerű központi szabályozásával és irányításával, szervezeti elemeinek
tökéletesítésével, a feladatkörök és ennek megfelelően a jog- és hatáskörök célszerű csoportosításával a gazdálkodási rendszer integráltsága
fokozható és perspektívában mind teljesebbé és feszesebbé tehető.
Vizsgálni kell a néphadsereg olyan komplex egységes gazdálkodási
rendszere megteremtésének lehetőségét, mely magas szinten tud megfe-·
lelni, mind a különleges időszakban, mind a béke- (az állandó harckészültség) időszakában reá háruló megnövekedett feladatoknak.
Az állandó harckészültség gazdálkodási rendszere mindenekelőtt meg
kell feleljen a néphadsereg felkészítésével, magas szintü harckészültségének fenntartásával, különleges időszakban várható alkalmazás feltéte-
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lei biztosításával kapcsolatos követelményeknek. Ugyanakkor a néphudsereg fejlesztésével, fenntartásával és működésével, valamint a személyi
állomány szolgálati, élet- és munkakörülményeinek - a párt és a kormány életszínvonal-politikájával összhangban történő - javításával kapcsolatos feladatok eredményes megoldása érdekében hatékony, korszerű
gazdálkodási módszerek és eszközök alkalmazásával, mechanizmusának
- a békegazdaság viszonyainak megfelelő - célszerű fejlesztésével elő
kell segítenie a külső és belső anyagi erőforrások tervszerű, célirányos,
gazdaságos felhasználását, belső automatizmusai aktivitásának kibonta-

koztatását.
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Az ös~zevont laktonyaellátás és -gazdálkodás
néhány elvi kérdése
Dr. Deák Péter alezredes,
a hadtudományok kandidátusa

•

Csapatainknál és intézeteinknél - úgyszólván az MN megalakulása
óta - részben szabályozottan, részben természetes helyi kezdeményezések
útján lényegében rendszerré vált, hogy különböző, szervek az általuk
közösen használt objektumokban az ellátás és gazdálkodás egyes területein
- az által1:nk utaltságnak nevezett rend alapján - közösen, egységes
eljárási és ~}számolási rendben végzik tevékenységüket. Az ilyen utaltságon belül végzett közös tevékeri.ysdigek elsősorban a hadtápszolgálati
ágak - különösen az élelmezési és elhelyezési ágazat - területén jelentkeznek, azonban .az utóbbi· években elterjedt más tet·ületeken is, mint
például :őrszolgálat, kereskedelmi ellátás, kultul'ális-klub tevékenység,
studió, technikai kiszolgálás és karbantartás stb.
A közös laktanyai körletben való elhelyezés úgyszólván a természetesség erejével kínálja és néhol követeli az együttes gazdálkodást. Ezért
a hetvenes évek elején központi kezdeményezésre kezdetét vette a laktc:inyagazdálkodás és -ellátás ideiglenes szabályozására irányuló törekvés,
az utalási rendszert továbbfejlesztve, előírások születtek laktanyagazdálkodást irányító integrált gazdál~odó szervek létrehozására. A kezdeti tapa.sztalatok birtokában, a szükséges gazdálkodási és szervezési elvek ismeretében, időszerű lehet, hogy leg"alább kezdeti fokon ·elvégezzük a békeid6szakra jellemző laktanyagazdálkodás rends7..ervizsgálatát, feltárjuk a
szervezeti lehetőségeket és ezzel előkészitsük e fontos kérdés széles körlí
szabályozását.
E tanulmány célja, hogy ezen az úton megtegye az első lépéseket és
felhív ja a figyelmet néhány vizsgálandó kérdésre.
I.
.4. lak.tanya hadtápgazdci.1kodás szükségesséye,
lehetőségei és korlátai
a) Az öss.zevont ellátás és gazdállcodás szükségesséoét
nyezök

•

követelő

té~

Az MN harckészültségének fenntartására a védelmi á~,l'azat rendelkezésére bocsátott költségvetési erőforrások szolgáinak. Ezért a harckészült-
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ség színvonala jelentős mértékben függ a költségvetésen belül az egyes
tényezőkre fordítható összeg mértékétől, következéskép a ráfordítás hatékonyságától. !gy a HKSZ minőségi színvonalának fejlesztése szempontjájából helyi és makró értelemben egyaránt elsőrendű feladat a rendelkezésre álló erők, eszközök - tehá erőforrások - gazdaságos, hatékony
kihasználása.
A takarékos, hatékony felhasználás egyik legalapvetőbb módja az eröfon·ások centralizált igénybevétele, ugyanis ez biztosítja:
- a felhasználás elvi gazdaságosságát, az erőforrások teljes kapacitásának kihasználását;
- az energiákkal való tak:arékos gazdálkodást;
- a technikai eszközök üzemeltetése, valamint a profilaktika területén a rendelkezésre álló karbantartó és javító kapacitás szélességi és idő
beni felhasználását;
- a szolgáltatások minőségi fokozása érdekében szükséges és lehetséges gazdasági manőverezést;
- a politikai munka, a kiképzés-nevelés, felkészítés rugalmassá~a
érdekében szükséges központi tartalék képzést.
Az erőforrások centrális felhasználása egy honvédségi objektumon,
laktanyán belül feltétlenül szükséges azért is, mert különböző egységek,
alegységek, intézmények a szolgáltatások fenntartására, a szolgáltatásokra
rendelkezésre álló erőforrilsok szervenként meglehetősen differenciáltak
lehetnek. Ez a differenciáltság részben objektív, részben szubjektív feltételekből fakad, ugyanakkor a fenntartás, illetve szolgáltatás inennyiségében és minőségében jelentkező komoly mérvű differenciák káros hangulati és harckészültségi következményekkel járnak. Egységes követelményt nyilván csak egységes,. centralizált eróforrásfelhasználással lehet
biztosítani.
A laktanyai erőforrások központosított igénybevételét egyéb gazdaságossági szempontok is kívánják, mint a beszerzés, a forráskutatás követelményei, a különböző ·szállítási tevékenységek összehangolása, a tároló,
csomagoló, rakodó kapacitás egységes kihasználása.
Következő tényezőként jelentkezik, hogy az elvonuló, komplex, tábori
jellegű, több egységet érintő gyakorlatok, kihelyezések, Jlépgazdasági
munkák, tehát az adOtt objektumon kívül megvalósuló tevékenységek
hadtápbiztosítása - különösen akkor, ha az elvonulók nem egy adott
egységből kerülnek ve?énylésre, hanem állományuk integrált - csak ilyen
formán oldahtó meg egységesen és megfelelő gazdasági hatékonysággal:
2. Az MN laktanyái, objektumai a települési fejle.i:ztési elv és eljárá- .
sok alapján kerültek és kerülnek kialakításra, lényegében kis településeket képeznek. Ebből egyértelműen ered, hogy az objektum ala.prendeltetését bizto.sító építményeken kívül, az úgynevezett járulékos létesítmények
korl~tozott számban - általában egyes számban - készülne.k el, de az
egész objektum fenntartását biztosító kapacitással. Ezért laktanyáinkban
~ltalában megfelelő rendezési elv alapján (vagy. központi helyen, vagy
egy egységes perifériális kiszolgáló blokkban) helyezkedik el a konyha,
a raktárblokk_, _a műhely- és telephelyrendszer1 a politikai munka egyes
inté.zrpényei. ~~önyvtá~", Jclu?, \nozi~~lyi~ég, s~akköri ~r:lyiségek s.tb.) és a
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sportobjektumok. A korlátozott számú, de teljes kapacitású objektumok
c.:;ak a központosított felhasználást teszik lehetővé.
3. Az előbbiből ered, hogy a különböző szervezetek állomány-dokumentumai nem is teszik leh~tővé, hogy minden egység, vagy önálló alegység saját állományát minden irányból 'biztosítható, teljes körű fenntartó,
kiszolgáló személyzettel rendelkezzék. Ezért az egy laktanyában diszlokált
szervezetek egyikéből-másikából komplett alrendszerek hiányoznak. (Például elhelyezési szolgálat, tiszti étkezde, stúdió, mozigépész, egyes javító
állomány csoportok stb.) Ehhez járul, hogy közös laktan)'ákban a kiszolgálás szervezetei gyakrabban feltöltetlenek, így a lehetséges kapacitás
. nem egyezik meg a tényleges kapacitással. Magától értetődik, hogy az
egyenkén.t, részenként nem kellő mérvű erőforrások csak egységes gazdálkodás esetén érhetik el a kielégítő szintet.
Ezt a problémát csak növelhetik a harcoló és kiszolgáló állomány
arányának alakulásával kapcsolatos gondok. A harci technika megnövekedése következtében ugyanis a kiszolgáló állomány viszonylagos . létszáma bizonyos értelemben növekszik. A kiszolgáló, biztositó munkaerővel
való takarékosság, az állományarányok szükséges további módosítása C'sak
olyan módon érhető el, hogy a rendelkezésre álló kapacitás lakianYákon
belül (vagy közel levő objektumok között!!?) laktanyagazdálkodás formájában kerül megvalósításra.
A közeljövő idöben, az új állományarányok kapcsán előreláthatólag
jelentős problémák fognak mutatkozni a tiszthelyettesi helyek betöltésenél. A továbbszolgáló rendszernek az a sajátossága, hogy a felvétel általilban a helyőrségekből történik, szükségessé teszi a hadtáp és technikai
beosztású helyekre a felvétel bizonyos fokú centrális jogának megteremtését. Ellenkező esetben a továbbszolgálók olyan helyekre áramlanak,
ahol a munka és a felelősség kisebb, ugyanakkor a hely betöltése kevésbé
szükséges.
A tiszthelyettesi hely sorkatonával való feltöltése - mely hadseregünkben intézményes és szabályozott - feltétlenül szükségessé teszi a
különböző önálló kötelékek közötti koordinációt, ugyanis a sorkatonak
között a tiszthelyettesi beosztás betöltésére való alkalmasságot jelentő
speciális szakképzettség korlátozott lehet.
4. A gazdálkodási rendszer tökéletesítésének egyik rendkívül szerves
része a gazdasági számvitel fejlesztése és igazgatása a költségvetési gazdálkodáshoz, a gazdasági vezetés információ ellátottsági színvonalának
stabilizálása. A gépi eszközökkel végzett integrált csapatkönyvel~s csak
abban az esetben hatékony és kifizetődő, ha a könyvelési feladatok volumene nagy, a gépkönyvelők és gépek munkája szervezetten kihasznált és
így létszámuk viszonylagosan csökkenthető. Ez a cél viszont a gazdasági
számvitel szétdarabolt. elkülönített folyamatában nem valósítható meg.
A gépkönyvelési rends:Zer szükségessé teszi a különböző egységek kön;vvelési folyamatainak összehozását a SZAP-okban. Ez az összehozás azonban nem valósítható meg a könyvelési feladatok egymás mellett történő
elvégzésével, hanem csak azok integrációjával. Integrált számvitele pedig
csak integrált gazdasági egységnek lehet.
5. Csapataink ma kiterjedt termelő tevékenységet folytatnak, és ezek
állandó harckészültség időszakában belépnek az ellátás alapvető forrásai
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közé. A kisegítö gazdaságok tevékenységének, a csaPatműhelyekben folyó
előállító, termelő tevékenységnek, az é~elmezési cikkek feldolgozására és
tartósítására irányuló munkának alapvető célja az eredményre való
türekvés. A kiképzésből bizonyos értelemben elvont munkaerő ilyen
· irá.nyú felhasználásának csak akkor van értelme - és ezér.t lehetősége - 1
ha a termelőtevékenységben a ráfordítás jelentősen kisebb mértékű,
mintha a ráfordítás a költségvetésből történne .
. Még élesebben jelentkezik e:t: a probléma a csapatépítkezések területén.
Egy objektuínon belül élő különböző szervek által szétforgácsoltan végzett
csapatépítkezések és egyéb termelő tevékenységek a tervezés, a munkaerő
felhasználás, a munkagép kihasználás, a beszerzés, a helykijelölés stb.
területén gazdaságtalanságot eredményeznek és nem teszik lehetővé az.
egységes koncepció, felfogás, építészeti kép és település fejlesztési irányelvek érvényesítését.

Osszefoglalóan; az összevont. laktanyagazdálkodást és ellátást az
alábbi öt elvi tényező követeli:
- az e1·őforrások centralizált felhasználásának elve;
- a laktanya objektumok település jellege;
- a személyi káder problémák, személyi biztosítás. vái·ható
gondjai;
- általános gazdasági koncepdó, - m!.nt gazdasági törvényszerűség;
- a csapatok termelőtevékenysége, mint az ellátás költségvetéstől
független, eredmény jellegű forrása.
b) Az összevont ellátás és gazdálkodás lehetőségét biztositó iényezőlc

1._ Az MN csapatainak és intézményeinek diszlokációja 6ltalában rriegfelel a lineáris alárendeltségi-vezetési viszonyoknak. Az esetek jelentős
többségében az egy objektumban elhelyezett szervek felé vagy közvetlen,
vagy középirányító fokon közös elöljáró intézkedik, ami lehetővé teszi a
közös gazdálkodásért viselt felelősség érvényesítését, a költségvetési és
egyéb erőforrások lineáris csatornájának biztosítását és a gazdálkodással
való elszámoltat.is lehetőségét. A közös elöljáró megléte biztosítja, hogy a
bizonyos öná11ósággal rendelkező, egy laktanyában elhelyezett szez·vek
közti ideiglenes gazdasági érdekel1entétek megoldódjanak, a kisebb csoport
érdek ne kerüljön elleritétbe a nagyobb csoport (laktanya) érdekeivel.
Ezt a tényezőt azért.szükséges kihangsúlyozni, mert a csapatok, mint
költségvetési szervek .csak viszonylagos önál1ósággal rendelkeznek, lényegesen nehezebb az egységes fenntartás problémáját megoldani közös
gyártelepen (épületben) tevékenykedő olyan népgazdasági vállalatok
(költségvetési szervek) esetében, melyek függetlenek gazdaságilag és nem
tartoznak valamilyen egységes szerv alárendeltségébe.

2. A laktanyában elhelyezett szervek, mint gazdasági egységek közos
és egységes ,,bemenettel" rendelkeznek. A gazdálkodás alapja ugyanis.
valamennyiük részére a költségvetés és nem jelentkezhet érdekellentét,
mint a saját eredményből gazdálkodó szervek esetében. A közös gazdasági egység szervezését lehetővé teszi, hogy az MN-ben a költségvetés
tervezési és szervezési rendje, normái,· normatívái, továbbá a pénzellátás
formái egységesek.
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3. A közös ga:Zdálkodás lehetőségét egyértelműen biztosítja az a már
említett tényező, hogy az egyes laktanyákban és objektumokbJ.n a járul?. kos létcsitmények összevontak, de ugyanakkor teljes kapacitással rendelkeznek. igya szolgáltatás és a fenntartás létesítményei, mint egységes „kimenet", képesek a laktanyában elhelyeiett valamennyi egység, alegység,
intCzmény részére szükséges szolgáltatások és fenntartási tevékenység
folyamatos ellátására.
Osszefoglalva; az összevont gazdálkodási rendszert az alábbi négy
tényező teszi lehetővé:
a vezetés egységes rendszere, a közös elöljáró;
- a költségvetési gazdálkodás egységes norma rendszere;
- az elégséges kiszolgáló kapacitás.
e) Az összevont ellátást Js gazdálkodást akadályozó eHenható elvi
tényezők

1. Dircktíváink, alapvető szabályzataink egyértelműen kihangsúlyozzák az alegységparancsnokok és egységparancsnokok felelősségét a személyi állomány politikai-erkölcsi, fegyelmi helyzetéért, kiképzettségéért,
hnrckészültségéért. Mind a politikai-el'kölcsi, mind a kiképzési színvonal,
mind az egész harckészültségi szint elérése érdekében folytatott komplex
tevékenység egyik alapvető,. jelentős befolyásoló eszköze a pénzügyi,
anyagi és technikai eszközökkel való helyes gazdálkodás, a parancsnok
szabad döntési joga, a rendelkezésre álló eszközök olyan irányú - dc
előírásszerű felhasználására, melyet a cél elérésére leghelyesebbnek és
leghatékonyabbnak ítél meg. A parancsnok teljes, komplex döntési tevékenységének alapvető része a gazdasági döntés, mellyel befolyásolja a
személyi állomány szolgálatl és létkörülményeit, hangulatát, politikc1i
magatartását, javítja a kiképzés színvonalát. A gazdasági döntési joq
Jwrllitozása, vagy kivonása az egységparancsnok jogai közül általában a
parancsnoki felelősség csökkenéséhez vezet, korlátozza, csoportosítja :.tz
egyszemélyi parancsnok önállóságát.
2. Az egyes laktanyákban ·elhelyezett szervek szervezési típusoktól,
fegyvernemüktől függően különböző alaprendeltetésüek lehetnek. Az alaprendeltetéstől, továbbá a differenciált alárendelt,ségtől, feltöltöttségi szinttől függően eltérőek, minőségi és mennyiségi szempontból különbözőek
kiképzési és alkalmazási feladataik. Ennek megfelelően eltérőek és különbözőek e feladatok anyagi, pénzügyi, tehát gazdasági biztosításának
igényei is.. Az igények differenciált, de ugyanakkor .egységes alapú kielégítésének lehetősége csak a közös elöljárónak áll rendelkezésére, aki kfü:vetlenül, saját anyagi erőforrásaival nem vesz részt a gazdálkodás végrehajtásában. Ezért az összevont laktanyagazdálkodási és ellátási rendszer
gyakorlata elrentmond a harckészültségi és kiképzési főfeladatok által
rnepkrivetelt ésszeríi differenciálásnak. Nem fejeződik ki az az alapvető
elv, ho.(ty az erük és eszközök - így az anyagi erők és eszközök - zömét,
nagyobb hányadát a főbbfeladatot megoldó szervezetek felé kell irányítani. A közösen gazdálkodó szerv tevékenységében az alapvető kritéd.uni
~l gazdasági hatékonyság biztosítása, így elmosód_hat a harcké.s.zilltség~
ha'téhonysá9 érvé?Íyesítése, mely gyakran á gazdilság:i lulékonyság fölé
rendelt tl~nyezö, annak rovására valósítandó meg.
·
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II.
A jelenlegi utaltsági, illetve laktanyagazdálkodási rendszer l..orlátai _
Az MN-ben - jelenleg nem teljes körre kiterjedően - be van vezetve a laktanya gazdálkodási rendszer, elsösorban~zokban az objektumokban, melyekben nagyobb számú és létszámú, viszonylag önálló szervezet van elhelyezve. A laktanyagazdálkodás bevezetését elrendelő intézkedések nem részletes szabályozások, nem is annak igényével kerültek
szerkesztésre és az egyes objektumok részére a gazdálkod~s részletkérdéseinek megszervezése tekintetében je1entös önállóságot biztosítanak. Ennek
következménye, hogy laktanyagazdálkodásaink között sok ·az eltérő vonás,
de ugyanakkor élesen kiemelhetők és érzékeltethetök közös problémáik.
Ugyanakkor az utaltsági rendszer az MN objektumainak tekintetében
.a hely (tér) értelmében teljes körü, az egyes gazdálkodási területek vonatkozásában azonban korlátozott. Az utaltsági rendszer lényegében a laktanyagazdálkodáS elemeit hordozza magában, annak kezdeti foka és általunk többé-kevésbé ismert, jellemző problé11~ákkal küzködik. E pI'oblémák bizonyos szempontok szerint csoportosíthatók.
Elöljáróban meg kell állapítani, hogy a laktanyagazdálkodás. bevezetett, illetve az utaltság fennálló rendszere alapvet6en hozza azo'kat az
elvárásokat, amelyeket vele szemben felállítanak. A gazdasági hatékonyság növelésében, a gazdasági ügyvitel. csökkentésében elért eredlllények,
valamint az a tény, hogy egyes helyeken a gazdálkodásra nincs is más
lehetőség, önmagában is visszaveri egyes csapatparancsnokok olyan nyíltan kimondott véleményét, hogy „a laktany~g·azdálkodást meg kell
szüntetni''.
Jelen II. pontban ugyanakkor - alapvetően egy ilyen nagy laktanyakomplexumban .szerzett közvetlen, reprezentatívnak mondható tapasztalatok alapján - az előrelépés érdekében a gazdálkodási szervezetben fellépő negatív tényezőket vizsgálom elsősorban.
a) Vezetési viszonyok
1. A laktanya gazdálkodások területén jelentős problémát oko,mak az
alárendeltségi anomáliák.. Ezek a függelmi viszonyok kereszt:eződéseiből,
ideiglenes jellegéből következnek. Az utalt parancsnokok a meglevő szabályozások szerint általában alá vannak rendelve - a hadtáp gazdálkodáj
kérdéseiben a laktanyaparancsnok hadtáphelyettesnek. Ugyanakkor
előfordul, hogy e személyek szervezeti he'lyüket illetve magasabb beosztásúak a laktanyaparancsnok kijelölt hadtáphelyettesénél.
Altalában problematikus a laktanyaparancsnok személyének kijelölése. Abból az alapelvből kiindulva, hogy a parancsnok - minc;ien esetben
az adott laktanyában tartózkodó legmagasabb beosztású parancsnok elvileg természetes, hogy az egységes gazdálkodá'St végső fokon irányító
~zemély az esetek egyrészében a magasabbegység parancsnoka kell legyen.
Az úgynevezett „laktanya parancsnok" csak intézkedési, éspedig az elöljáró parancsnok nevében való intézkedési jogk_örre.l rendelkezik. Ugyanakkor gyakran ném azonos személy a laktc:i,nyapanmcsnok, illetve a lak~
tánya gazdálkodás szeffipontjából anya~Jaku_latnák }djelölt egység-_ .pa7°
ran~snoka sem.
'
·
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Ilyen csetekbt·n Ll;~('l,:l,1,·., .• ~:,. hogy· gazdasági döntési jogát int~zkedl•sek formájába:1 ne gy<:, · ,;·olja mind a három személy, s ezek az:
. intézkedések gyakort2 t\,. :11;l:.;:1ak ellentmondóak.
Ilyen értelemben konccntl·i'.llódnak a veztési hatások a laktanya ellátást végző hadtáptörzs (hadtáphelyettes) felé három, sőt több irányból:
- elüljáró parancsnok {lakürnyún kívül} és annak hadtáphe1yettesc;
_- elöljáró (rangidős) ·parancsnok laktanyán belül Cs annak hadláphelycttesc;
- kijelölt laktanya parancsnok:
- a saját egység parancsnoka.
Különösen kiéleződött lehet a hel}t'.et az elhelyezési szolgálat vonatkozásában, amiko1· az intézkedő elöljárók számát még növeli esetleg a
helyőrségparancsnok.

Hasonló alárendeltségi probléma ered annak megállapitási:lból, hogy
ki a laktanya ellátásáért felelős hadtáphelyettes távollétében a feladatait
jogosan ellátó, tehát őt helyetesitő személy. Megfontolandó és probléma,
hogy ezt a személyt a gazdálkodásért felelős ellátó törzsből kell-e kijelölni,
vagy pedig valamely utalt hadtáphelyettes jogosult ez esetben a munka
irá.nyítására. Ebben az esetben a költségvetési e1·őforrások fölött való rendelkezés, záradékolás 1 aláírás joga és pl'oblémája mel'Ül fel.
Alárendeltségi problémából ered, hogy a laktanya ellátást végző parnncsnok hadtápht.'lyctte~nek nincsenek világos partnerei a következő
területeken:
- a politikai munka szintjén, a személyi állomány hangulatát jellemző információk begyűjtése, n hacltá.pbiztositást segítő politikai munka
vonatkozásában. nincs egyértelmű pártfórum. mely a gazdálkodási tevékenységben a pártirányítást és beszámoltatást egységesen gyakorolná;
- a harckészültség és a 24 órás szolgálat szervezése terén nem tisztázott az n szolgálati személy, mely teljes laktanyai hatáskörrel együtt
tud működni a hacitáptÜl·zzscl és az e~etleges munkaerö gondokat kielégíti;
- a kiképzés te1·ületén nem tisztázott, hogy melyik szerv az, mely
egységesen meghatározza a kiképzés időtényezöit, az abból eredő ellátási
követelményeket, illetve koordinálja az e területen jelentkező ütközéseket.
2. A vezetési tevékenység rendkívül fontos, emberi oldala a biztosítást, ldszoluálást 1;épző személyi állomány erkölcsi, politikai, fegyelmi nei:elése, mozgósítása a végrehajtandó feladatokra, a dicsfrö é.<; fenyítQ jogkör meggondolt alkalmazása.
A laktanya gazdálkodást vezető szervek feladataikat az adott laktanyában - elhelyezett egységektől történő - gyakorlata laza - vezényléssel létrehozott állománnyal oldják meg. A vezénylés korlátozott volta
következtében a hadtáp állomány erkölcsi, politikai és fegyelmi állapotáért
viselt felelösség, ílletve dicsérő és fenyítő jogkör megoszlik, decentralizálc}dik és így gyakran elsikkad.
A vezényelt személyeket a vezénylő (tehát a kiszolgált, utalt) alakulatnál „lógósnak'' tekintik, rendszeresen adhoc feladatokra bízzák meg,
kétségbe vonják az ellátó alakulatnál reá szabott elfoglaltság mértékét.
Az ellátó tevékenységért felelős hadtáptörzsek gyakran nem ismerik el a

231

vezényelt személyek munkáját akkor, am.ikor azok saját siervezettszerll
alakulatuknál felmerül feladatokat hajtanak vt:gre és így ezek a személyek gyakran kd irányból is „lógósnak'' minösüinek.
A vezényelt állománynál gyakoriak az illetmény feszültségek. A ve_zénylő, .tehát utalt alakulatnál levő személy a belső illetményhelyzet miatt
esetleg magasabb illetményben részesül, minl az ellátó alakulatnál azonos
beosztású, de jóval magasabb felelősséggel rendelkező személyek. Ez ellentmond az anyagi ösztönzés legalapvetőbb követelményeinek is.
Az ellátó alakulat parancsnoka csak kerülő utakon juthat hozz:i
dicsérő és fenyítő jogkörének gyakorlá.sához, elismerései gyakorta szemben
találkoznak a vezénylő alakulat részéről érvényesített felelöSségrevonássaL
A korlátozott vezetői ráhatások elmossák a középkáderek, elsősorban
a tiszthelyettesek nevelését, általános emberi tulajdonságaik alakításáért,
· erkölcsi, politikai, fegyelmi színvonalukért és kiképzettségéért viselt felelősségeket.

3. A vezető tevéken'.Ység alapvetö feltétele a gazdálkodás vezetésének
vonatkozásában is az információ ellátottság viszonylagos teljessége és szabályozottsága.
A laktanyagazdálkodást vezetö szerv részére az információk 4 csoportja szükséges:
- kifejezetten gazdasági információk, igénylések, anyagi és pénzügyi jelentések;
- a követelményt meghatározó kiképzési információk;
- mozgalmi információk, politikai tájékoztatás;
- a harckészültség és mozgósítás követelményeit· tartalmazó információk.
A felsorolt és csoportosított adatokat szolgáltató személyek egymástól
függetlenek, az információs csatornák nem egységesek, ezért az adatszolgáltatás sok esetben ellentmondó, sok esetben átfedéseket tartalrriaz, a
kellő koordináltság hiánya miatt a tájékoztatásban fehér foltok maradnak.
Az információ áramlásban meglevő korlátokat a vázlat illusztrálja.
Különösen hiányosak és decentralizáltak (ezért gyakorta nem teljesek,
vagy tervszerűtlenek) a viszonylag önálló egységek kiképzési feladatairól
szóló adatszolgáltatások. Ez nagymértékben zavarja, főleg az egészségügyi
és élelmezi szolgálat folyamatos, napi tevékenységét. Még nagyobb zavart
okoz, ha az adatszolgáltatás összhangján felül a kiképzési rendezvények
idejének koordinálását hivatott szerv tevékenysége is hiányzik. Ezért gyakoriak ·e két szolgálatban a teljes értékűen ki nem szolgálható csúcsidöszakok.
A harckészültségi és „M" készletek megalakítására és frissítésére vo. natkozó információk alapvctö fontosságúak, áramlásukban azo_nban nincs
jelezve a laktanya ellátó szerv helye és szerepe, ezért az ilyen információk
begyűjtése helyileg eltérő módon van szabályozva.
4. Az ellátásért felelős, illetve annak szervezésében és végrehajtásában
résztvevő állomány leterhelése nem egységes. Nincs megoldva az ellátásilag utalt szervezetek hadtápfőnökei · feladatkörének reális szabályozása.
E hadtáphelyettesek - egyes rendszerekben - nem komplex általa.nos
hadtáp feladatokkal vannak megbízva, nem a hadtáp tevékenység teljes
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\'Crl ikumúbnn jelentkcz(, kó·l"·,.,,,_,;-::L·,
. ,·l:.:,ltJsek, hanem egyes szolgálati
úgak instruúlására vannak ráúllitv<:. ~zzel az adott szolgálati ág vezetése
l\1blirozódik, a felelős szolgálatiág-vezető fölé egy korlátozott felelősség
·gel rendelkező személy kerül, akinek konkrét munkaköre nincs (kibic)
ellátásilag maga is függ az adott szolgálati ágtól, leterheltsége elmosódik.

5. A laktanya ellátó szolgálathoz az elhelyezett szervek sorállományú
katonáinak egy része teljes mértékű vezényléssel van rendelve, ami a ·
személyi állomány átköltöztetésével, közös elhelyezésével jár. Bizonyos
szolgálatok (fegyverzeti, pénzügyi) nem alkalmazkodnak ehhez a vezényléshcz. Ugyanakkor a sorállomány bizonyos kategóriái nem teljesen, csupán munkára vannak vezényelve az ellátást végző hadtápszolgálathoz.
Ebböl eredően a hadtáp sorállomány kiképzlse, a hadtápkiképzéssel kapcsolatos egységes követelménytámasztás és a háborűs feladatra való felkészítésért viselt komplex felelősség elmosódik, ennek következtében
- mint a tapasztalat bizonyítja - az ellátó szakaszparancsnokok és a
sorállomány kiképzése ezekben a laktanyákban meglehetősen alacsony
színvonalú.
6. Nincs egységes rend a hadtápszervezetek tevékenységének tervezése területén. Nem tisztázott, hogy az integráltan működő hadtáp feladatai milyen eljárással kerülnek rendszerezésre, milyen okmány foglalja
azokat össze. Abban az esetben, ha „laktanya hadtáp munkaterv" készül,
ennek jóváhagyási jogköre kérdéses. Ha az ellátással megbízott, ,,egység
hadtáp munkaterve" egyben a „laktanya hadtáp munkaterve" is, ez nem
fog szei·vcscn csatlakozni az adott egységparancsnok és törzs munka és
ellenőrzési tervéhez. Nem tisztázott, hogy a személyi munkatervezésnél
melyik alapvető tervezési dokumentumból kell kiindulni. Szintén kérdéses,
hogy a laktanya gazdálkodáS időszakos, vagy havi munkatervezési okrnúnyai milyen éves, vagy kétéves feladatmegszabó dokumentumból
,indulnak ki. Hasonlóképpen nem tisztázott, hogy ki tervezi, illetve
ki hagyja jóvá az utalt személyek havi, illetve heti elfoglaltságát.
A tervezés nem kellően szabéi1yozott rendszeréhez csat.lakozik . az
ügyviteli decentralizáció problémája. A laktanyában egységesen gazdálkodó szerv mellett nem egyedüli, egységesen tevékenykedő ügyviteli szerv
áll. !gy a gazdasági információkat tartUlmazó különböző bizonylatok, okmányok decentralizált úton kerülnek referálásra, az aláírási, :záradékolási,
vagy döntési hatáskörrel rendelkező személyek „a:z okmány ügyviteli útjáb(Jl gyakorta kimaradnak, így -egyes feladatok dubl'izálódásának vagy teljes elmarudsának veszélye is fennállhat.
7. Az elmúlt és elkövetkezendő években jelentős tendencia a személyi
állomány élet- és szolgálati körülményeinek állandó és folyamatos javítása. Ezekért az eredményekért és törekvésekért a parancsnokok egyértelmű felelősséggel tartoznak és motiváltsági fokuk igen magas. A parancsnokok különböző elképzeléseiket a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek javítására a laktanya hadtáp útján, mint megrendelők, nem
képesek teljes mértékben érvényesíteni. Ezért gyakorta más erőforrások
hoz (személyi és anyagi) nyúlnak. törekvéseik elérése érdekében nem
erre a célr<.\ rendeltetett anyagi és pénzeszközöket vonnak el eredeti
céljuktfil és rendeltetésüktől.
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8. Vezetési problémákból adódó szubjektív tényező, hogy a korlátozott számú tiszthelyettesek miatt az utalt parancsnokok, mint a továbbszolgálat elfogadására jogosult személyek, általában nem (de legalábbis utolsó
· sorban) töltik fel azokat a helyeket, amelyeket a laktanya ellátó
szolgálathoz kell vezényelniük. Az is előfordult, hogy az arra
a beosztásra kapott hivatásos tiszthelyetteseket állományon belül áthelyezik. Ennek következtében a laktanya hadtápja krónikus személyi feltöltöttségi hiányokban szenved, elsősorban a tiszthelyettesi beosztásokban.
9. A laktanyában elhelyezett egységek teljes hadtáp .állományának
összevonása bizonyos körülmények között a teljes laktanyagazdálkodás
szempontjából -- éppen az összevont centralizált felhasználás magasabb
hatékonysága miatt - a laktanya ellátó szolgálatnál időszakos vagy állandó kapacitásfelesleget és ezzel egyidőben az utalt, de bizonyos feladatok tekintetében önállóságot élvező alakulatoknál szintén időszakos, vagy
állandó kapacitás gondot, illetve kielégítetlenséget eredményez.
-Az állomány nem teljes mérvű, tehát bizonyos értelemben vett kötetlen, kivételeket magába hordozó összevonása épp ellenkezőleg: az ellá:tá. sért felelős gazdálkodó szervnél okozhat ideiglenes, vagy állandó kielégítetlenséget, kapacitást, az utalt alakulatoknál pedig munkaerő,. -eszköz
felesleget jelenthet.
b) A rendszer egységessége, következetessége; közgadasági korlátok
1. A laktanyán belül különböző gazdálkodási területeken, különböző
szolgálati ágakban nem egységes, illetve eltérő az· utaltsági rendszer. Elő
fordul, hogy az üzemanyag ellátásban egy laktanyán belül több anyaalakulat van, vagy valamerinyi egység, alegység önálló. A ruházati utaltság nem terjed ki a gazdálkodás teljes köl'ére, így például a legénységi
· ruházati ellátás, annak felszámítása, tervezése és elszámolása központosított, az irodaszer decentralizált.
A laktanyák egyrészében nincs közös irányítás, illetve elszámolás alá
vonva a szállítási kilométer, a költségkeret, a szállítási feladatok tervezése
nem egységes, nem igázodik az utaltsági rendszerhez, a szállító eszközök
·felhasználásának rendelkezési joga nem az anyagfelhasználást. szabályozó
szerv kezében van. A léggyakoribb eset, hogy a szállításokat megosztják helyi, illetve távolsági kategóriákra és nincs egységesen tisztázva,
hogy mit értenek e fogalmak alatt. A szállítások mesterséges szétválasztása nem teszi lehetővé a futás maximális kihasználását, a ·szállítási feladatok kapcsolását.
2. A nagy laktanyákban, illetve azok egy részében a legénységi
élelemellátás szervezése és . a tiszti étkezde tevékenységének irányítása
el van választva, a tiszti étkezde irányítás és finanszírozás s.Zempontjából elkülönül a legénységi étkezdétől. Ez zavart okoz a kisegítő gazdaságok tevékenységében, lehetetlenné teszi a tiszti étkezde és legénységi
ellátás közös irányításából fakadó előnyök kihasználását, dublírozza az
adminisztrációt, és felesleges fizetési irányokat hoz létre. Kialakul a laktanyán belül az· egyik étkeztető szerve részéről a másik felé készpénzkímélő fizetési mód alkalmazása. A ineglevő munkaerő, munkagépek
teljes kihasználtsága nem valósul meg. Gyakori az étkeztetés színvonalában megmutatkozó jelentős kontraszt.
·
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,). Egyes lakt,tny:1.~:m!:.(ll,;:(i(\;1 11,1:1 a (:.-;apatl,pítkeZL'sek költsér.Jedezct :::~cmponl ..iúb(1l kívül r·:;iwk .i laktanyagazdálkodcis hatáskörén, a
· csapalépitkcí'.éshez szükséges pl·nzösszeg·ekct az elöljáró a laktanyagazd.álk<idc.is c.qtnrnáit ml'~kci·Jlvc kiizVt.'1lcnül osztj" e!. E:~ vagy a beszerzések claprózódásához, visszaelésck. gazdaságü\lan bes1:erzések lehetősé
géhez vezcl; vagy olyan helyzet áll elő, ho_gy külön csatorn~rn biztosított
összegek visszaáramlanak a gazdálkodó elhelyezési szolgálnthoz, mely fiktív hitclnyilvclntartások alapján megrendelés szerint raktári ltészletből
látja el a c:sapatépítkezést végzö szerveket. lgy olyan kö:,;gazdasági szituáció áll eló, hogy a fejlesztésre, L'sapatépítkezésrc szánt összegek felolvadnak a karbantartási hitelben, ugyanakkor a csé!patépítkezések
konkrC't végrehajtása a laktanya egységes ka1·bantartási tervében nem
szerepel, s így kivitelezési és anyagbiztosítási átfedések jelentkezhetnek.
A lnktonya karbantartás közeljövő rendsze1·c kétféle munkaerő bázison alapszik. Az egyik munkaerő bázis a költségvetési üzem szervezettszerű szakmunkásainak polgári alkalmazottainak csoportja, melyek tevékenységét szerződés .szerint egy évre központilag tervezik. a
központilag tervezett munkálatokhoz a megfelelő pénz és az üzem által
biztosított anyagi fedezet elvileg rendelkezésre álL
A karbantartás másik munkaerő bázisa a parancsnokok által szervezetL karbantartó-kiszolgáló alegységek. Az utalt alakulatok parancsnokai
(akik saját körleteik általános állapotát illetően jelentősen ösztönözve
vannak) ezt a munkaerő bázist gyakorta túlbiztosítják, norma és reális
megítélés szerínt nem szükséges karbantartási - föleg festési és mázo!i.Í.';i - munkákat végeztetnek cl velük, s így a nagyobb mérvű munkaerő
kapacitás és a kisebb mérvű anyagi és pénzügyi lehetőség egymással ellentmondásba kerüL Így a he.lyileg kezdeményezett, és nem tervezett karbantartó tevékenység és az anyagfelhasználás üteme az év második felére
rendszerint feszültséget eredményez és az elhelyezési szolgalat részéről
kielégítetlen anyagigénylések halmozását teremti meg.
4. A laktanya hadtáp-gazdálkodásban meglevő, vagy megvalósiiás
rtiatt álló gazdálkodási integrációhoz nem alkalmazkodik néhány valóban
szükséges és fontos terület. Nincs analógiába hozva a telephely fenntartásáért, a hiradásért, postatovábbításért viselt felelósség, nincsenek integrálva a legénységi létszámadatok szolgáltatására hivatott szervek.
Hasonlóképpen nincs integráció a pénzügyi szolgálatok között. !gy
egyes alakulatok költségvetési előirányzatának bizonyos rovatai vagy téteJei, altételei üresen maradnak, illetve biztosítás esetében nincs módjuk
az előirányzat teljesítésére, felhasználására. Maga a fennturtási rovat is
fel van darabolva, nincs meg az átcsoportosítás lehetősége. Sok esetben
az alakulatok külön bankszámlával rendelkeznek, ami a fizetési átutalá„
sokban is nehézségeket okoz. A különböző terhelések átutalása, átszervc-zése problémákat okoz a pénzügyi számvitelben.
Nem ..1lki.1lmazkodik az egysé·ges hadtúpg·:1zdálknclási rendszerhez a
m.·m hacltc1p, de kifejezetten béke jelleg(\ g·azdnság·i felRdatok vezetése.
Kükmfi•-cn mc\~muL1tkoz!k e·;: a kikóp:!'.t,si <.rny;,gok, ti kiképzési bázisfe.ileszté.sre biztosított pénzes2közük és anyagok terLi!elt~n. Reálisan elöfordulh,d, hn;~·y :,·~ ulidt, tehát f<.•1,nlart{1s1 hitcl(•ldu:l nern n·nde1kczó alakulatok
\'i.;:'.'.Cti.i .-;·1(·1·vci olyan forT~sokból fedt;L.il,;: szcml•iycs ígényeii,;:et. amclyekkt.:I
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maguk rPndl'ike;,:nck. Kiképzési hitelkeretböl biztosítják az adminisztrntív
vagy reprezentációs irodaszerellátást, engedély nélküli belsö építkezl'st
folytatanak, sponnormákat nem mege11gedett célra has:málnak fel. Miután nincs egy központosított pénzügyi szerv, e tekintetben a belső ellen. őrzés is nehézségekbe ütközik.
5. A költségvetési szervek rugalmas és önálló gazdálkodásának egyik
jelentős közgazdasági szabályozója az átcsoportosítás joga. Az átcsoportosítási jog mind szélesebb. érvényesítése gazdasági törvény, mely a teljes
költségvetési gazdálkodás irányába hat. Az ellátó alakulat parancsnokának átcsoportosítási jogköre nem egyezik meg gazdálkodási jogkörével.
Arra van ugyanis csak lehetősége, hogy saját költségvetésével rendelkezzék, s igy csak lehetősége, hogy saját költségvetésével rendelkezzék, s igy
a közös gazdálkodás alá nem vont tételekből erősítse a fenntartási rovat
közös gazdálkod.is alá vont területeit. Ebben az esetben objektíve saj.it
alakulatának személyi állományát, illetve kiképzési, harckészültségi szinvonalát károsítja meg, s jogtalan többletthez juttatja a többi alakulatokkat. Abban az esetben, ha a gazdálkodási hatásköre alatt álló összevont
tételckröl csoportosít át olyan területekre, amelyeken a laktanyában
elhelyezett egységek önálló gazdálkodást folytatnak. az utalt egységek:
személyi állományát károsíthatja meg és jogtalan forrásokból. finanszírozza a saját csapat kiképzési és harckészültségi tevékenységét. Ez a tény,
amikor a döntési jogkör nem egyezik meg a felelősségi jogkörrei jenlentüs közgazdasági szabálytalanságokat okoz.
6. Az egyes laktanya hadtápokban az integrált anyagnyilvántartás, a
SZAP nem terjed ki az utalt alakulatok valamen~yi nyilvántal'tásí feladatának elvégzésére, az utalt alakulatok fő készleteiket saját f'ljárással.
hagyományos módon tartják nyilván. Ez a rendszei· nem biztosítja a számvitel zártságát, körültekintő elemzését, a hézagmentes belSő ellenőrzést.
A belső gazdasági ellenörzés hiányosságokkal, illetve átfedésekkel
valósul meg, mert kérdéses, hogy az ellátó szervezet illetékes gazdálkod.'i
személyeinek milyen mélységű ellenőrzésre van joga, vagy felelőssége az
utalt szetvck l'elé. Abball az esetben, ha az ellenőrzés joga (felelősség)
teljes köt'll, ez kiiktatja a készenléti anyagok meglétéért és ellenőrzéséért
fennálló parancsnoki felelősséget. Ha az ellenőrzés csak a fel~asználásra,
illetve a gazdálkodást ~zervező egység készleteire terjed ki, az nem biztosít
záTt rendszert, lehetővé teszi az ellenőrzés alól való kivonulást, krónikussá teheti a hiánygazdálkodást.
7. Tisztázatlan helyzet és problémák mutatkoznak a kárterítési felelős·
ség területén. A gazdálkodást szervező, ellátást vezető alakulat parancs··
noka a készletükbe keletkező hiányqkért, illetve károkért felelős személyekkel szemben nem rendelkeznek a kártérítési határozat kiadásának
jogával. Ezért kárügyekben az eljárást más szerv vezeti le, a ·határozatot
más szerv hozza, ami az eljárás elhúzódásához vezet és nem teszi lehetövé
a gazdaságilag· érdekelt fél jo.gainak érvényesítését.
Ugyanakkor a térített összeg levonása is más szt>rvné1 történik, ~
csak újabb átutalással kerül át a gazdáikndó szerv birtokába. A kár
törlésére. leícására olyan pélrancsnok ad engedélyt, aki a kárral súlytott
anyaggal n,::m is rendelkezik. Ilyen körülmények között ~1 mérsék]éc,i cljárásnk lt>folyt~ttása gyakran a hiúny pótlásának elmaradá·dt eredményezi,
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a nwgtt'rített fedezet nem kei·ül folyamatosan atffzetésre és a személyi
,·,llornimy megkárosul.
e) Har<.:frésziiltségi tényezők·
1. A laktanya gazdálkodási rendszerben az általános és a tipikus (gaz-

•

ch'dkodási értderriben véve természetes), hogy az .fü,szevont ellátó szolgálat
1cvékenységéért a laktanyában elhelyezett legnagyobb egység a felelős.
Ezek az egységek általában harcoló típusúak, s így olyan helyzet áll elő,
h(,gy a laktanyában elhelyezett, általában hadtápbiztosító, vagy ldszolgáló
cgy:-:;égeket. önálló- alegységeket egy harcoló egyseg szolgál ki. Ez a feladat. mely többszörösen megnöveli e harcoló egységre háruló kötelmeket,
últalánosságban zavarja az egység alaprendcltetésének maradéktalan végrehajtását, illetve annak hadtápbiztosítását.
2. Az előbbiekből eredóen a harckészültségbe helyezési tervekben
minőség és volumen szempontjából a legnagyobb feladat az ellátást végző
alakulatra hárul, időben általában ez kezdi meg a feladatot, és előfordul
- részenkénti bevezetés esetén -, hogy elsőként, vagy egyedül vonul el.
Fbben az esetben teljes állománnyal elvonulni nem képes, mert a további ellátási feladatai, illetve az utalt alakulatok harckészültségének
!..:özvetlen hadtápbiztosításában jelentkező felelőssége miatt állományt kell
i-isszahagyni, vagy - ellenkező esetben - azok ellátása, illetve teljes
elvonulási képessége csorbulna. Így például az alegységek romlandó készh•teinek kiadása, kenyér biztositás, sebesültek és betegek elszállítása stb.
<1z anyaalakulatra hárul.
3. Miután a laktanya gazdálkodási rendszer a csapatok elvonulása
után automatikusan megszűnik, a jelenleg meglevő rendszer kétségtelen
korlátja, hogy az egyes szer"vek és személyek között (szerveken, t;zemé-.
lycken belül is)· elválik egymástól a béke ellátásért és a harckészülfségért
\'iselt felelősség. Gyakran jelentkezik az egyik tevékenységnek a tnásik
rovására való ellátása. Ebből ered, hogy a hadtápkiképzésnek nincs meg
oz objektív gazdája. A háborűs feladatra való felkészítéséért ugyanis a
kö?.vetlcn parancsnok felel, reálisan tehát a kiképzés hatékony végrehaj.
fásu az egyes önálló parancsnokok feladata lenne. A hadtáp szakkiképzé,mek azonban az a természete, hogy eredményeiben komplex módon
jelentkezik a háborús alkalmazás és a béke felhasználás követel~énye
(,s igénye. Mindezek előtt, illetve ezeken túl a legnagyobb problémát jelenti, hogy nincs megfelelően megoldva a hadtáp állomány folyamatos
politikai kiképzése, gyakori az ez alól való kihomor.ítás, alacsony a. látogatottság és a politikai, illetve katonai, szakmai kiképzés követelménye
nem egy irányból van megszá.bva, nem egy szervezetben folyik.
4. A fegyelmi helyzetért, a 023. parancs végrehajtásáért viselt felelős
ség nincs egyértelműen megfogalmazva. Rendszeres vita tárgyát képezi,
hogy az elkövetet események, rendkívüli események, súlyos fegyelem.sértések, az alakulatok fegyelmi színvonalát biztosító negatív mutatók
kit terhelnek. Az ellátó szerv vezetése alatt álló területen - az utalt
sze1·vtől csak munkára vezényelt személyek által elkövetett súlyos
lt'ft':dcrns(r-!1~s ~ vezénylő alakulatot terheli, ugyanakkor a fegyelem_,(-,rtt,s mcgC'lözésére, megakadályozására az ellátó, tehút a vezényelt számúra ide'.; .•11 alakulat szolgálati ág vczetiijónek \·a:1 nwg a lehetöség~.
1
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A függelmi viszonyok hasonló tisztázatlansága gyakran kétségessé teszi,
hogy bizonyos esetekben kinek kell int,ézkedni, kinek kell a hadtápállomány szociális gondjai területén javaslatokat tenni, melyik parancsnok a
felelős lakás, megélhetés, gyerek iskoláztatás stb. problémák és gondok megoldásáért. Hasonlóképpen ném tisztázott a panaszjog érvényesítésének
iránya sem.
III.

A laktanyagazdálkodás elvi rendszeréből és konkrét
tapasztalataiból eredő általános követelmények
Fenti körülményeket vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy az
összevont laktanyagazdálkodási rendszernek bizonyos követelményeket kell
kielégítenie és meghatározott feladatokat kell megvalósítania. Ezek a következők:

1. A laktanyagazdálkodási rendszernek biztosítani kell a laktanyában
elhelyezett valamennyi alakulat maximális hadrafoghatóságát, ehhez a kiképzés, harcászati gyakorlatok állandó, folyamatos és magas színvonalú
hadtápbiztosítását, valamint a hadtápállomclny háborús fc1adatvki-a való
felkészítését, kiképzését.
?· A laktanyagazdálkodásnak az · összes erőforrások leghatékonyabb
felhasználására kell irányulnia. A hatékonyság úgy értelmezendő, :mint
békében az anyagok leggazdaságosabb felhasználása, a ráfordítások legnagyobb eredményessége, és ezzel együtt az „M" tartalék készletek maximális biztosítása, az „M" feladatok csorbítatlan ellátottsága, a HR készletek fenntartása és minőségi követelményeinek kielégítése.
3. A laktanyaellátási rendszernek biztosítani kell és fenn kell tartania
az egyes alakulatok parancsnokainak személyi felelősségét az egység {alegység) erkölcsi, politikai, fegyelmi állapotáért, harci- és politikai kiképzéséért és biztosítani kell ennek feltételeit a hadtápbiztosítás oldaláról.
4. Az integrált gazdálkodásnak biztosítani kell a költségvetésben biztosított előirányzatok (pénzeszközök) központosított, egységes koncepción
alapuló egyértelmű felhasználását a végrehajtó, gazdálkodást vezető
szervre ruházott valamennyi gazdálkodási jogkör teljesértékü gyakorlásával - bele értve a költségvetési átcsoportosítás és maradvány felhasználás jogát is.
5. Egyértelműen érvényesülni kell a laktanyán belül legmagasabb felelősséget viselő egysz.emélyi parancsnok általános és konkrét követelrríényeinek és koncepciójának, biztositani kell ezeknek a kiválasztott szakemberek útján való teljesértékű végrehajtását.
6. A laktanyagazdálkodási rendszernek tartalmaznia· kell a gazdasági
tevékenységhez, tervezéshez, döntésekhez szükséges összes:
politikai, hangulati;
- belső és külső gazdasági ;
- kiképzési és harckészültségi információ készleteket, ezek áramlásának rendszerét, naprakészségét, szükséges gyakoriságát, pontosságát. é·~
redunancia mentességét.
7. A laktanyagazdálkodási rendszernek tartalm0,znia kell az anyag-
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gazdálkodási számvitel egys~w>.\. gépi út :·a .terelt folyamatát, a folyamatos,
egykövetelményű belső gazdasági e!lenörzés időbeli és térbeli hézagmen.
t.ességét.
8. A harckészültségi feladatok és színvonal maradéktalan biztosítása,
a csapatok C'lvonuló képességének fenntartása érdekében szükséges, hog'y
a természetbeni ellátás körébe vont anyagok - a napi ellátó, fenntartó,
szolgáltató tevékenység szükségletén felüli mértékben - tábori felszerelési,
hürci-technikai és kiszolgáló-technikai, vezetési és irodagép eszközök továbbra is külön álló csatornákon kel'üljenek be az ellátásba.
9. A laktanyag·azdálkodási rendszer meg kell feleljen az MN-ben kialakításra kerülő tel"i.ileti ellátási rendszernek, biztosi tani kell a gazdálkodó
egységeknek (laktanyáknak) az ellátó központokkal való közvetlen gazdasági kapcsolatát, (egyben az ellátó központok tehermentesítését), illetve
a csapathadtáp szolgá!atiágak-vezetőinek szervezett. kapcsolatát utaltságuktól függetlenül - szolgálati elöljáróikon keresztül az MN Szolgálati
Főnökségek fele.
10. A laktanyagazdálkodási rendszer elengedhetetlen feltétele a szigorú. profiltisztítás annak érdekében, hogy az integrált gazdasági rendszer
csatornáit ne lehessen más szolgálati ágak forrásainak segítségével kikc·rülni, illetve a csapatok harckészültségének er.Ssítésél'e rendelt vagy
kiadott készleieh'l ne lehessen a béke ellátás területére átirányítani.

IV.

A lalclu.nyagazdálkodási rzndszer lehetséges szervezeti alternatív6.i
.'\) Teljes körű utalási rendszer kialakítása, a laktanyában elhelyezett,
valamely - erre több szempontból legalkalmasabb - alakulatnak az ellátó feladatokk<ll való megbízása mellett.
B) A laktanyában elhelyezett sze1 vek közül a legmagasabb szintű
- általában magasabbegység - hadtáptörzs felruházása a laktanyában
folyó béke gazdálkodás közvetlen vezetésével, ezzel általános feladatairiak
végrehajtó jellegű feladatokkal való kibővítése.
C) Tartós vezényléssel a meglevő állományból ellátó szerv (osztály)
létrehozása, egyéb feladatok:1 ól függetlenitve, csak a napi ellátás hatáskörével, közvetlenül a legmagasabb szintű parancsnokok folyamatos fel<l<lat megszabása mellett.

D) Allománytáblai átcsoportosítással - csak bék.e állományban .:_ zömében polgári alkalmazottakból laktanya ellátó osztály létrehozása a
legmagasabb szintű parancsnok vagy törzsfőnöke méllett, ezzel egyidejűler,
a laktanyában levő alakulatok béke állománytáblájának bizonyos értelembe való csökkentése.

A D) vállozat a felsoroltakon kívül még lehetővé teszi:
il csapath;idtáp törzsek bizonyos fokú felment(•sét, a békegazdálkodási feladatok napi - gyakorta nem is az adott egységet érintő - ak:.i.cli.llyelhárító feladataitól, a gazdálkodási tevékenység rovására lehetővé
lt',-,;,:i az a1kcdmn7ási feladatokra való felkészülést;
-
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·- az élllományarányok további eröteljes javítását gazdaságilag képzdt polgád állomány foglalkoztatásával;
a SZAP-ok (mint csapat könyvelŐségek) szervezeti problémájának
nlL'goldá~át .:
- az elhl'lyezési szolgálat
szervezeti rendjének a laktanyai gazdál ·
h,,dús rendszt:rébe való helyezését;
-- az egyértelmű, közvetlen kapcsolatokat az ellátó központtal, terű-·
lt.:Li ellátó szervekkel;
a várhatóan -- demográfiai okokból - jelentkező sorállományú
gor1dnli l'.sökkentését.

úJ

Ri,·rndy változat működési és szerve--.teti rendjének részletes kidolgo~á·,a mái· kült.11 Jeladat, melyre a szerző e rövid tanulmány keretében nem
\ ,1 H,1l k<J1J,ntot t.
(A vázlatok a folyóirat végén találhatók.)

.

~
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Rövid táblázatba foglalható, hogy az egyes változatok mHyen
előnyökkel és hátronyolckal rendelkeznek
A

e

B

D

--------------Alárendeltségi gondok

konfliktus

lehetőségek

eg?értelműek

Személyi állomány
nevelése

nem egységes

Információ ellátottság

hiányos

teljes

Vezető
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elhatárolható
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i
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1
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..."'

-

konfliktusokkal
érvényesül
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korlátokkal érvényesül
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szubjektív

probléma mentes

külön szabályozható
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Egyéb terület
integrációja

nem szükségszerűen
követi

egységesíthető

nem szükségszerűE-n
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Költségvetési gazdálkodás jogai
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K::í.reljárás

iittételes

direkt irúnyú, de
áttételes
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ke\·és rá az energia

kevés rá az energia

kevés rá az energia

hatékony lehet

átfedések az üres
területeken

centralizált
jól szabályozható

átfedés nem hézagmeates

jól szabályozh<1jó.
a gazd.-i rész
hézagmentes

egyenes vonalúak

tlttételcsek

változatlanul
szervezetek szerint

Eredmény centrikusság
Ellenőrzés

1

!'
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A költségvetési szervek pénzellátásának rendszere•
Tucsni Pál
A költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységében a pénzellátás központilag
szabályozott rendszere a pénzügyi irányítás és befolyásolás eszközrei:idszeréhez tartozik. A költségvetési szervek ugyanis az éves költségvetésben megállapított előirányza
taikat csak olyan mértékben használhatják fel, amilyen mértékben azt a finanszírozó
szervek pénzügyi eszközök közvetlen rendelkezésükre bocsátásával lehetővé teszik.
Ebből következik, hogy a költségvetési szervek pénzellátása komplex rendszerének
s;,,:crvezeti és technikai feltételeit, valamint eljárási és módszerbeli szabályait együttesen kell érteni.
·
A pénzellátási rendszer szervezeti feltiteleit - a költségvetési gazdálkod,ási rend
szerint működő szervezetek körében - ...az operatív gazdálkodás mikroökonómiai egy~égeitől általában elkülönült középszintű finanszírozási szervezet biztositja. ·A réndszcr tct:hnikai feltételeinek a szerepét a bankszámlarend tölti be, amelynek egyes
elemei a pénzügyi folyamatok legfőbb információ-hordozói is.
A költségvetési .szervek pénzellátási rendszerének eljárási és módszerbeli 'SZabályai azokat a - pénzügyi jog területéhez tartozó - rcnddkezéseket foglalják össze,
,1mclyck elkülönítik a hatásköröket,· szabályozzák a pénzforgalom lebonyolításának
rendjét, v.:ibmint útmutatást adnak ahhoz, hogy az egyes időközökre szóló fillanszirozúsi összegek megállapítása közgazdaságifag megalapozott legyen, s a pénzellátás
tevékenységében az .illam központi pénzalapját megillető bevételek beszedése és feloszt.is.1 a mindenkori pénzügyi politika realizálását szolgálja.
Ebben a cikkben a költségvetési szervek pénzellátásának komplex rendszerét a
kcúg.i;u!as,igi értelemben vett finanszírozási tevékenységbe illesztve dolgozom fel, majd

i~mt·rtetcm .t norrn.:itív finanszírozási módszer eddigi tnpas~talatait és elgondolásait
a n.:ndszcr tov.'1bbfojlesztésC::nek lchetőségciröl. Ez kezdeményezés arra, hogy az állami
pénzügyekről szóló törvény kidolgozásúnak idösz.:ikában a költségvetési szervek pénzclbt.bi rcnds..:crénck és tapasztalatainak módszeres áttekintésével hozzájáruljon a
n:n<l~zcr törvénybe foglalható kereteinek kialakítúsához.
• Megjelent a Pénzügyi Szemle 1974. évi

n.

számábaro.
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A pénzellátás

rendszeréről

általában

A költségvetési szervek pénzellátási rendszc···ének tárgyalása előtt a
pénzellátás 'fogalmát és alapvető formáit szeretném vázolni. Ennek az a
célja, hogy a későbbiek során támaszkodhassak ezekre az elvi alaptézisekre.

A pénzellátás fogalma
A pénz,2"i1L,.tús, vagy idegen terminológiával: finanszírozás nem más,
mínt a termelés, az elosztás, a forgalom és a fogyasztás: vagyis a gazdálkodás megszervezésére irányuló tevékenységnek az a szakasza, amely a gazdálkodáshoz tervszerűen szüksége, mindenkori pénzmennyiség biztosításának sz0lg,ibtáO:m áll.
A pénzellátt~s a gazdaságirányítás rendszerében - a gazdálkodás minden szférájában: a vállalatok, a szövetb•zetek, a költségvetési szervek és
az egyéb szervezetek gazdálkodásában egyaránt - a központi befoly;\sol.3.s
pénzügyi eszközck(,nt funkcionál. Ezért azt ·.:iz álbm pénzügyi· lJ.:(tó5Agai
által megál1apitott penzügy-jugí srnbályok szerint kell kbonyolilémi.
. A gyakorlatban a pénzelláLás fogalmát a mindenkori pénzszükséglcL
biztosításánál bővebb tartalommal hc1sználják. A pénzellátás fogalmában
a fedezeti források kijelölését, a kijelölt források igénybevételének és az
igény bevett források elszámolásának szabályait is beleértik, miv~l a gazclál·kodó szervek tevékenysége sokirányú anyagi szükséglet kielégítésd követeli. Az újonnnn létrehozott gazdálk0dó egységeket mindenekelőtt állóes:,:.
közökkel kell ellátni, majd működésük folyamatosságát is biztosítani kell.
A már meglevő gazdasági egységek tekintetében is felmerülhet a korábbival szemben többleteszköz-szükséglet, ha azok feladata, kapacitása, tevékenységi köre is bővül.
Az állam tehát a gazdálkodó egységek teljes eszközszükségletét lényegében a pénzellátás reridszerének keretében biztosítja. Egyrészt kijelöli az
igé-nybevehetii pénzeszköz forrását, másrészt meghatározza azok rendeltetését és el:iúmolásuk módját. (Például az állam kialakítja_a jövedelemszabályozás rendszerét és lehetővé teszi, hogy az önálló elszámolású szervek
saját maguk realizálják és fel is használják bevételeiket.)
A pér~-zeZliilás

alapvető

formái

A gazdálkodás különböző szféráiba tartozó gazdálkodó szerveknél a
pénzellátás részletes szabályai általában eltérnek egymástól, de a finanszírozási rendszerek mindegyike alapvetően háromféle finanszírozási formából ~pülhet fel. Ezek: az önfinanszírozás, a hitelfinanszírozás és a költségvetési finanszírozás.
Az önfinanszírozás az a pénzellátási forrna, amely az optimális finan.:.
szírozási rendszerben alapvető jelentőségű. Ebben a pénzellátási formában
a gazdálkodó egységek bevételeik, illetőleg eredményük meghatározott részét közvetlenül felhasználhatják, s így az anyagi érdekeltség a legközvetlenebb módon itt érvényesül.
Az önfinanszírozás többféle árnyalt formában funkcionálhat. A jelenlegi gyakorlat szerint hazánkban az önfinanszírozás formája elsősorban a
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vállalatoknál érvényesül, de a költségvetési szervek - főként a saját bevételeik felhasználására jogosult úgynevezett költségvetési folyószámlás szervek - gazdálkodásában is megtalálható. Az önfinanszírozási f,.,rma útján
áll a vállalatok és az anyagi érdekeltség rendszerébe bevorlt költségvetési
folyószúm1ás szervek rendelkezésére a fejlesztési alap, a részesedési alap
(fejlcszlési, vagy jutalmazási és egyéb személyi érdekeltségi célokat szolgáló p(•nzeszköz), a tartalékalap stb. Valamennyi önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv önfinanszírozás útján használhatja fel előző évi pénzmaradványából a részére átengedett hányadot, továbbá a költségvetési év
során az önálló felújítási alap képzésére jogosított szervek is a pénzellátás
e formáját ;:.:..lkalmazva bővíthetik a rendelkezésükre bocsátott felújítási
pénzeszközöket .
A hitel.finanszírozás .formája a termelő- (szolgáltató) szférában általános, a költségvetési SZer'Vek gazdálkodásában azonban - a tanácsok fejlesztési alapjának kivételével - jelenleg nem érvényesül. Napjainkban
azonban egyre több oldalról merül fel, hogy a hitelfinanszírozás formáját
a költségvetési szervek pénzellátási rendszerében is érvényesíteni kellene,
hogy az a fontos szervező erő, amit a gazdálkodás megjavításában a pénzellátási szabályok rendszerén belül éppen a hitelfinanszírozás tölt be, kiaknázható legyen. Addig azonban még mind az elméleti, mind a gyakorlati
szakembereknek számos kérdésre kell egyértelmű választ adniok. lgy például napjaink problémája, hogy az anyagi érdekeltség rendszerébe bevont
költségvetési. folyószámlás ,szervek, költségvetési üzemek vállalkozásaihoz
nem áll rendelkeiésre a megfelelő forgóeszköz, de az önerőből történő fejlesztést is felgyorsítaná a bankhitel igénybevételének lehetősége. Egy másik példa az állóeszközök felújítása területéről kínálkozik. Közismert, hogy
helyenk6nt évtiz~des elmaradással állunk szemben, amit a költségvetési
rendszer az állóeszközök értékével arányosan képződő felújítási hányad
központi kiegészítésével igyekszik - hitelforrás hiányában - felszámolni.
Ez azzal a következménnyel is jár (mivel a kiegészítés végleges költségvetési juttatás), hogy a pótlólagos felújítási pénzeszközt gyakran - rendeltetés ellenesen - beruházási célokra használják fel. Nyilvánvaló, hogy a
visszafizetés kötelezettsége e téren is kedvezően befolyásolná a ·pénzeszközök tervszerű igényöevételét.
A gazda~ágirányítás rendszerében a közvetett befolyásolás egyik t'ontos eszköze a költségvetési _f_inanszírozás. E finanszírozási forma alkalmazását ai tcs'zi szuKSégesse, hogy az állami feladatok megvalósítása a döntésí hatáskörök nagyfokú központosítása révén megy végbe.
A költségvetési finanszirozás az állam központi pénzalapja terhére
történő pénzellátás, amely biztosítja, hogy az állami költségvetés bevételei .
ott és akkor álljanak rendelkezésre, ahol és amikor egyrészt az á11am, másrészt a gazdálkodó szervek feladatainak megoldása érdekében a kiadások
felmerülnek.
,
A költségvetési finanszírozás formája általában a. költségvetésből
gazdálkodó szervek pénzellátási rendszerét jellemzi. Ez azt jelenti, hogy
a bruttó rendszerben gazdálkodó költségvetési szervek az adott költségvetési évben elért valamennyi bevételüket az állami költségvetésbe kötelesek befizetni és a költségvetési évre tervezett kiadásaik pénzellátásáról központi pénzalapja terhére - az állam gondoskodik. A folyószámlás szervek pénzellátási rendszerében a költségvetési finanszírozási forma annyiban funkcionál, hogy egyfelől esetleges bevételi hiányukat vagy meghatá247

rozott feladatok (folyószámlás szervek álló2szközei11ek felújítúsn, do1gozúinak folyósított lakbérhozzájárulás, munka.bét-kiegészítés megtérítése) pL·rn:szükségletét közvetlenül az állami költségvetés bizto,,itja, músfelől - külön
anyagi érdekeltségi rendszer hiányában - bevétcÍi feleslegükct, anyagl
érdekeltségi rendszer működése esetén pedig &z abban rneghalározoit
állammal szembeni kötelezettségüket az állam központi pénzalapjftbn köit>lesek befizetni.
A költségvetési finanszírozás szervezete
A költségvetési gazdálkodási rend pénzellútásJ rendszerének szervezeti
feltételeit az operatív gazdálkodástól különválasztható apparátus: a finanszírozási szervezet biztosítja. A hierarchiában a finanszírozási szervezetek
- többségükben - a pénzügyi irányitás frörébe tartoznak. A pénzügyi irányítást ellátó szervek közUl a Pénzügymimsrdérium, valamint a minisztériumok és a tanácsok pénzügyi (szakigazgatási) c;;zervei végeznek Enans:órozási tevékenységet.
A Pénzügyminisztérium a szorosan vett pénzügyi szervezet rész2,
annak irányító, vezető szerve; funkcionális jcl1cgű levékenységévcl a túrsadalmi-gazdasági élet egészét átfogja; jogi normákat ad ki, konkrét pl'-nzügyi műveleteket végez és pénzügyi ellenőrzést folyta-:... Ez a tevékenység
a költségvetési szervek irányításában úgy nyilvánul meg, hogy a Pénzügyminisztérium adja ki a költségvetési szervek gazdálkodási rendjét s:zi=1búlyozó utasítást (utasí1.á.Sokat). Pénzellátási tevékenysége során megbízüst
ad a Banknak arra, hogy pénzeszközöket bocsásson a minisztériumok é3 ,1.
tanácsok rendelkezésére költségvetési feladataik végrehajtásához, valaminL
ellátja a minisztériumok és a megyei szintű tanácsok költségvetési gazdálkodásának pénzügyi és gazdasági revízióját.
A Pénzügyminisztérium feladatait - feladat és szervezet vonatkozásában - jól elhatárolt központi és ezeknek alárendelt helyi szervek hálózata végzi. Ez azt jelenti, hogy a Pénzügyminisztérium több, szervezetileg
is általában különálló pénzügyi ágazati szervezetet foglal össze, s ezzel
valósul meg szervezétileg a pénzügyek egysége. A Pénzügyminisztérium
belső szervezeti tagolására jellemző a centralizáltság és a szakosítottság.
A centralizáció és a _szakosítottság elvének megfelelően a Pénzügyminisz-,
tériumban funkcionális feladatok és jól tagolt pénzügyi igazgatási ágazatok
találhatók, melyek szervezői és vezetői végsősoron a Pénzügyminisztérium
főosztályai, önálló osztályai.
A Pénzügyminisztériuffi (funkcionális feladatköréből adódóan) a költségvetési szervek pénzellátását elvi alapokon és közvetett módszerekkel
végz,í, közvetlen kapcsolatot a minisztériumokkal, a tanácsokkal az ágazati
(finanszírozási) szervezet útján tart fenn.
Az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek, intézmények
közvetlen irányítását a minisztériumok és az önálló költségvetési fojezeLet
képező szervek, más szóval a fejezetek pénzügyi szervezete végzi. A fejezetek: pénzügyi szervezéte centralizált, ·vagy decentralizált formúban mű
ködik. A centralizált forma azt jelenti, hogy a költsé:;,rvetési szervek pt!nzügyi irányítása egyetlen funkcionális pénzügyi szerv hatáskörébe tartozik,
míg a decentralizált forma alkalmazása esetén a fejezetek szakmai föosztá248

1yut is rcnclclkcznck a fejezetek funkcionális pénzügyi szervezetének kooedinúlúsa nv:':llelt működő önálló pénzügyi szervezetekkel.
/\. fcjC'zctek funkcionéllis pénzügyi szervezetei általában főosztályként
jelennek meg. J\.'.Iegjelölésükre többféle elnevezést használnak. E szervek
kny('gl'bcn azonos feladatokat látnak el, s osztályszervezetük a költségveii:si, :1 ~:7(1mvite1i és a revizori feladatoknak megfelelően tagozódik. Amenynyibcn n fpjezet funkcionális pénzügyi szervezete centralizált formában
működik, ez a szervezet végzi a fejezet önállóan gazdálkodó költségvetési
Sí'J:rvcinck pénzellátását is.
/\. fejezetek egy részénél a funkcionális pénzügyi szervezet összefoglaló sz-2repd tölt be, s az önéillóan gazdálkodó költségvetési szervek közvetlen pénzügyi irányítását a szakmai főosztályok szervezetéhez tartozó pénzügyi SZ('l'VCk végzik.
· 1\z egyes fejezeteken belül a funkcionális pénzügyi szervezet és a szak-·
mai főosztályok pénzügyi szervezetei között a pénzellátással összefüggő
haUskörök, fc1adatok megosztása nem azonos. A hatáskörök vagy a funkcionúlis pénzügyi szervezet, vagy a szakmai főosztályok pénzügyi szervezete .i:l\'Úrü. tolódnak el.
A tanácsol-e közvetlen felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, int L'zmónyek, valamint az alsóbb tanácsok költségvetési gazdálkodásának
pénzügyi irányítása a tanácsok és a tanácsok végrehajtó bizottságainak
hatúskörébe tartozik. A költségvetési szervek· pénzellátásának feladatát,
amelyet a végrehajtó bizottságok nem testületi működésük alapján végeznek1 pónzügyi szakigazgatási szerveik Utján valósítják meg.
1\. költségvetési szervek bankszámhíinak rendszere

A költsl'gvetési szervek bankszámla-rendszere a bankszerű pénzkezelés
kötelezü jellegéből, a meghatározott rendeltetésű bankszámla-típusok rendszert:ből é;s a számlavezetés eljárási szabályainak összességéből áll. A számlavczctl's cljárúsi szabályait csak annyiban érintem, amennyiben azok a
finanszirozúsi rendszert alapvetően befolyásolják.
A költségvetési szervek bankszámláinak rendszere a költségvetési
gnzdúlkod:is technikai eszközeinek körébe tartozik, így egyaránt technikai
eszközül szolgál, mind a pénzellátás, mind az operatív gazdálkodás lebonyolításánúl. A Bank a gazdálkodó szervek pénzeszközeit, az azokban bekövetkczö v(lltozásokat költségvetési szervenként nyitott különböző típusú számlákon t.1rtja nyilván.
A ga:.::dúlkodó szerveknél a készpénzkezelés (házipénztári pénzkezelés, _
kószpénzforgalom) is megengedett, d~ a készpénzt is a B::m]ttól kell fo1vcnniök, illetőleg a készpénzben beszedett bevételeket is a Bankhoz kell a b1·uttú elv betartása mellett - befizetniök: vagyis teljes pénzforgalmuknt a Dank nevében kell lebonyolitaniok.
Azoknt a követelményeket -- egyfelől a Bank, másfelől a bankszámlatulajdonos jogait, illetőleg kötelezettségeit-, amelyeket a bankszerű pénzforgalom bonyolítása keretében be kell tartani, a felek kmkszámlaszerzödésben rögzítik.
A költségvetési szervek bankszámlái rendeltetésük, a bankszervezet
információs rendszerébe való illeszkedésük, számjeleik és a központi és a
tan~'icsi költségvetéshez való tartozás szerint csoportosíthatók.
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A bankszámlák csoportosUása rendeltetésük szerint
A bankszámlák rendszerében külön számhtípust alkotnak a bevételi,
a kiadási éS a folyószámla jellegű számlák.
A bevételi típusú szcímlúlc egyrészt a költségvetési szervek előirány
zatai szerint meghatározott bé'vételek beszedésére, másrészt az állami költségvetés vállalati kapcsolataiból s.zármazó befizetések összegyűjtésére szolgálnak. A bevételi számlákhoz Kell még sorolni a főbb állami bevételek
(szövetkezeti adók, lakosság adói, illeték bevételek stb.) számláit is. A bevételi számlákat általában az MNB 232. sz. bankszerve (Allamháztai·tási
osztálya) kezeli. Kivételek azok a számlilk, amelyeket csak területileg decentralizáltan lehet alkalmazni {például az adóbeszedési számlák), vagy
azok, amelyeket egyéb (pénzforgalmi, illetőleg elszámolási) okok miatt csak
decentralizáltan lehet vezetni. Ebbe a kategóriába sorolhatók például a tanácsok felügyelete alá tartozó kórházak vagy egyéb (nagyobb) intézmények
zárolt bevételi számlái, amelyek a tanácsok saját bevételei egy részének
összegyűjtésére szolgálnak.
A költségvetési szervek a kiadási típusú ·számlák segítségével teljesítik
azokat a kiadásokat, amelyek a területükön az állami köitségvetés végrehajtását jelentik. A kiadási számlák tekintetében a decentralizáltság lényegesen szélesebb körben érvényesűl, mint a bevételi számláknál. A központi szervek kiadási számlái, a tanácsi költségvetési szervek ellátmányszámlái stb. vezetésének feladatkörét általában a bankszervezetnek az a
fiókintézete látja el, amely a szerv székhelyén, vagy ahhoz legközelebb
működik.
·
A folyószámla típusú bankszámlák jellemzője, hogy ezekre befizetések
és az ott összegyűlt pénzeszközökből kifizetések egyaránt teljesíthetők.
Ilyen számlák: a költségvetési folyószámlák, letéti számlák. Folyószámla
jelleggel funkcionálnak azok a bankszámlák is, amelyek a bevételi és :1
kiadási bankszámlák között a transzmisszió szerepét töltik be, s így alkalmasak arra, hogy a pén~elliltás rendszerében a bevételekből nyert állami
pénzeszközöket - egy vagy több áttétellel - oda irányítsák, ahol a kiadások felmerülnek.
A bankszámlák csoportosítása pénzforgalmi információk szerint

A bankszámlák csoportosíthatók aszerint is, hogy azok hogyan illeszkednek a bankszervezet adatszolgáltatási rendszerébe. A költségvetési szervek bankszámláinak centralizált és decentralizált vezetési módszere szabja
meg azokat a lehetőségeket, amelyek alapján a pénzfoi·galmon alapuló
adatszolgáltaiás rendszerét a bankszámlák felhasználásával fel lehet építeni.
A költtégvetés végrehajtása szempontjából lényeges számlák forgalmáról, egyenlegének alakulásáról, a Magyar Nemzeti Bank .naponta meghatározott csoportosításban - adatközlés űtján - tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. .A napi adatközlés köre (az elektronika általánossá válása
előtt) csak a központban vezetett számlák körére terjedhet ki. Ilyen számlák az Allami Forgóalap Nyilvántartási számlán kívül a központi szervek
bevételi szám].;1, az állami költségvetés vállalati kapcsolatainak kiadási és
bevételi számlái stb.
·
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. Az adatközlés másik csoportja a bankszámlákon lebonyolódó pénzforgalommal kapcsolatban havonta kerül összeállítasra. A bank.szervezet bavonk0nt szolgál.tat i.nformó.ciókett a központi költségvetési szervek és a
tanácsok pénzellátási és operatív gazdálkodási bankszámláin~k pénzforgalmáról. i1ktőlcg egyenlegeirőL
A költsC•gvctési számlák egyes csoportjaira vonatkozóan az előbbi
kéLfflc rendszeres adatközléstől cltéi·ő adatközlési kötelezettség kiépi...ésél·c
is sor kerül oly módon, és oly mértékben, ahogy azt a külön ad,ltközlés
szük::~0gC'sségét meghatározó tényezők indokolttá teszik. Szükség szcr'lnii
pénzforgalmi információnak számít például, amikor a bankszervezet a
bank:c,./'.ámlatulajdonost a tőle kapott megbízás teljesítése után annak megtöd<:ntl'röl bankszámlakivonat küldésével informálja. Ez az információ
egyébként a g;::.zdúlkodó szc,·vek szfi.mára az államtól kapott pénzeszközökkel való elszámolás nélkülözhetetlen bankkontrollja.

A bankszámlák csoportosítása számjeleik szerint
A pénzforgalom lebonyolítása szempontjából - elsősorban a bankszervezet oldalfaól - követelmény, hogy minden egyes számlanak különkülön egyedi számjele vagy egyeb jelzése legyen. Ezért az állami költségvct.{•ssel kapcsolatban a köl L5égvetési szervek részéi·e vezetett bevételi és
kiadási, illetőleg folyószámlákat megnevezésük mellett számjelckkel is
ellátják.
Az, hogy a mindenkori számjelek - az egyedi számlaszámok - milyen
szúmozási rendszerben alakulnak ki, a bankszervczet részére a pénzforgalom technikai lebonyolítása szempontjából fontos kérdés. Emellett a
megfelelő számjelrendszer kialakításánál a banks.zervezetnck arra is figyelemmel kell lenni.e, hogy n népgazdaság vezetö szervei igényeit is ki kell
ell:gítcni. Az információ-feldolgozásbc::.n a bankszervezetnek arra kellett
törekednie, hogy az egyedi számlák ne csak számjelek, hanem számszimbólumok is legyenek. E számszimbólumok nyújtottak ugyanis lehetőséget
art'n, hogy a kic.lnkításuknál figyelembe vett rendszer elveinek megfelelően
csoportosításuk!rnl, összesítésükkel a bankszámlák adatait különböző szemléltető nyilvántartUsokba foglafüassák.
Így például az ágazati elv a bankszámlák számjelzésében - ugyan a
számlák nem teljes körót felölelően -: a költséghelyrend ágazati tagolásához hasonló csopo1~tosítási lehetőséget nyújtott. A pénzforgalmi teljesítés
adatai az ilyen elv alapján felépített számjelrendszer segítségével a bank:;zúmláknak a népgazdasági terv[eladai.okkal, illetőleg a költségvetési terv-.
fcladatoklrnl való összehasonlítására adott módot. Ez az elv lényegében
még mn is érvényesül a bank napi, illetve havi adatszolgáltatásaiban. Ám
az pl(_•ktrnni~a rohamos fejlődése -- térhóditása a pénzforgalmi informáci(Jk. Ie1do1gozúsn terén is ma mát· azt követeli, hogy a bankszámlák
pónzforgalmi jl'1zőszámrendszere is szorosan jlleszkedjék a népgazdas&g
egységes szúmjclrendszerébe. Arra való tekintettel azonban, hogy a sokrétú igény kielégítésére szolgáló számjelek rendkívüli hosszúságuk
miatt -- nehezen kezelhetők, a szervek- egyedi megkülönböztetését az úgynevezett azonosító törzsszám tölti be, amelyet minden információs rendszrrhcn - így a pénzforgalmi jelzőszámrcn<l::.zerben is - a1kalmazni kell.
EmdlE'lt külön számjelet képez a bankszámla típusára utaló számszimbó-
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lum és az adott bankszervezet sorszáma is. E pénzforgalmi
kezetét a következő ábra szemlélteti. '
A pénzforgalmi
modellje

1

jelzőszámok

Bankfiók
Törzsszám
Elkmőrzöszám

Bankszámlatípus

1

I

1

- 1

1

jelzőszám

1

1

1

1

szer-

1

~~~~~
--~I

1

.

1

------ ------------~=- __J
------

---~-----

1

Ellenőrzőszám

Ismeretes, hogy a tanácsok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek még jelenleg sem rendelkeznek törzsszámmal. Ezért az új pénzforgalmi jelzőszámok bevezetésekor (1970 . január l-én) a pénzforgalmi jelző
szám modelljébe a költségvetési szervek korábbi - .az úgynevezett számtartományokon alapuló - bankszámlaszáma ~pült be, a következők szerint:

A ·szerv bankszámlájának korábbi

2.

jelzőszámai:

~

~::~:pus_t_ie_l_öl~--~zám tarl~~~~
Bankfiók számjele

320

411

70
t

--------=---_! ___--_-_-_-__-_______

A korábbi számjel elhelyezése
a pénzforgalmi jelzőszám
modelljébe:
A 4. számjel helye üres, amelyet
a költségvetésre utaló 9-es szám-.
szimbólum foglal majd el
A törzsszám u t.áni ellenőrző szám
ellenőrző jellegét elvesztette
Ide kerül a számszimbólum számjeleivel végzett számítások eredményét mutató ellenőrző szám

---- -_II
-

t
1

A költségvetési szerv új bankszámla-_____
___:_ __ _
száma ':_pénzforgalmi jelzőszámok l 2 1 3 l 2 1 9 l 2 1 3 1 2 L O 14 l 1 l 1 1 a 1
modellienek megfeleloen:
_______._
- - -:-Ban1:fiók jelzőszáma
1'
Költségvetésre utaló számjel __ .. _·-------Régi bankszámlaszám
A modernizált pénzforgalmi jelző-;
számnak _megfelelő ellenőrzőszám

A pénzforgalmi jelzőszám
olvashatóbb alakban:
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Az új ?Jé·,1::_(i,rgo/1ni jc:: ííizám modellje:
I3unkfi(Jk sz[:m]l'le

-

t

-·-----f

Ötpozíciós lÖ1'7.SS?Úrn
Sz[,mbtípus szúmjc lc•

_..:.;.- t

------

1
1

:

0

Ell enö.i·zős'I.Úlll
A úonks~:úmlák cwpor/osUása a hözµonli és
!:ült:::í~gt:etéshc;; <;aló tarlozús szerint

11

tc.uuic.•,"i

A miniszlériunwk (feje2:e!ck) és kDltséuoeté:::-i :;;;:erveik bankszfimla··
rendje cgyrc~szt e szervek p,::·n;:c:llútásának, más1·észt operatív gazdálkodú-suk lebonyolftús;,'.;mi:.;: tcdrnikai eszbizc.
A köllségvl!t&si szervek működési bc~.r,.-:,tclcit a ]\fagyar Nemzeti BHnk
(Bnnk) lJevútcli s:zúmlúkon kezdi. E szClmlákról pt~nzellát8.si, vagy oper:-üiv
gazdúlkod,\si célo~-::ra kifizetést teljesíteni nem szabad.
Devé~di s:~úmla q minisztériumok (feje:1,etek) és az irúnyításuk alú
tartozó önó.lió:m gazC.ólkodó költségv~tl:si sze1vek részére nyitható. Indokolt c.sctben több [:zo:1.os feladatot d1útó önúllórm guzdálkodó szerv bevételeinek Ö."s:e::vont kezdése c~~y bevételi számLí.n is-lebonyolítható.
A bcvl'::tl'li szúmlúk megnyitását vai;;"y mcgszüntetósét a minisztérium
(a frjf'ze:t) jav:~sbta ;:!lapján, vagy hivatalból a P0nzügyminisztérium engedélyC'zi.
A Bank, hogy a központi költsé·gvetési sz<::rvek működési bevételeiről
megfelelő pf•nzforgalrni informúciót nyújthasson, nyilvántartásaiban· a bevl.'t-clí számlúkat a számlntulajdonos költségvetési szel'vet jellemző alágazat
helyrendi számjelóvel is megjelöli.
A bevételi sz;imlu pénzforgalma a szerve,,:ctot megillető működési bev0tckkből, vaki.mint az esctle~es tévcis (átfutó, függő) bevételekből és ezek
visszaté:ríiésciből tevődik össze. A Bank a bevételi számlák forgalmát naponta útvez0ti az Allami Forgóalap Nyilvántartúsi számlára.
A minisztl'r·it1mok (a fejezetek) költségvetésének pénzellátására a
Banknól fejezetként megnyitott klilt.~égvetési számla szolgúl. A költségveté·si számlát operatív grizdálkodási célokra használni nem szabad.
A minisztérium (a fejezet) szervezeti togoltságától függően a minisz!{riumon belüli pl nzellút:isi funkciót végző szervezeti egységenként (igf:zgatóság, Iőosztúly, hiyatal) kóltségvetési alszámla vezetése is engedélyezhetö. A költségvetési als:...:ámla - funkcióját tekintv~ - a költségvetési
s:...:úmlúval azonos. Opcrativ gazdálkodási célokra a költségvetési alszámlát
sem szabad igénybe venni.
A köl ts{•gvctési számlák és a költségvdési alszámléik megnyitását,
vagy megszüntetését a Pénzügyminisztérium engedélyezi.
1
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A számlák felett rendelkező személyek nevét, munkaköri beosztását
és aláírását a Bankhoz előjegyzés céljából - ·\ Bank rendelkezéseinek
megfelelően: - be kell jelenteni.
A költségvetési számla és a költségvetési alszámlák év végi egyenlege
a következő évre átvihető. A Bank azonban a számlák egyenlegeit a következő év első munkanapján törli és a minisztérium (a fejezet) maradnínu·elszárnolási számlája javára vezeti át.
A minisztérium (fejezet) felügyelete alá tartozó bruttó rendszerű pénzellátásban részesülő költségvetési szervek részére egy~egy kiadási szánilát
nyitnak a területileg illetékes bankszervnél a költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzatok igénybevételére átutalt javadalmak, .illetőleg
az előző év gazdálkodásából származó kiadási térítmények kezelésére.
A kiadási szárrilán bevételek nem számolhatók el. A számláról - csak
a költségvetési szerv gazdálkoUási tevékenységével kapcsolatos - ki.adások
teljesíthetők. Ha a számlára tévedésből bevétel folyna be, a gazdúlkodó
szerv köteles nzt függő téritményként kezelni és a legrövidebb időn belül
a megfelelő bevételi számlára továbbítani.
·
A költségvetési szervek részére a Bank kiadási számlát csak a minisz·térium (a fejezet) kérelmére nyit, vagy szüntet meg. Ha a költségvetési
szervek törzc;könyvezése általánossá válik, továbbá a pénzforgalmi jelz\iszám is a törzsszámra épül, e szabályt előreláthatólag úgy célszerű módosítani, hogy n számlanyitási kérelmet csak a tön..sszám engedélyezése után
nyújthassák be a Bankhoz.
A Bank - ugyancsak információs kötelezettségének teljesítése érdekében - nyilvántartásaiban a kiadási számlát a fejezet és a· számlatulc1jdonos költségvetési szerv tevékenységére jellemző alfl.'gazat helyrendi és a
költségvetési szerv fejezeten belüli sorszámávi'll is megjelöli. Az említett
jelzőszámot a kiadási számla megnyitására vonatkozó kérelmében kell a
Bankkal közölni.
A kiadási számlák év végi egyenlege a következő évre átvihetü, mert
az 1967. évi r. számú törvény rendelkezései szerint a költségvetési szerv meghatározott feltételek szerint - a finanszírozásából származó pénzmaradványt a következő évben saját hatáskörben felhasználhatja.
A saját bevételek felhasználására jogosult költségvetési szervek részére
a Bank költségvetési folyószámlát vezet. A költségvetési folyószámla megnyitását, megszüntetését a minisztérium (a fejezet) kérelmére a Pénzügyminisztérium engedélyezi.
A költségvetesi folyószámlát a Bank a nyilvántartásaiban minisztérium fejezetszámlával és a szervre jellemző alágazat jelzöszámával is megjelöli.
A költségvetési folyószámlán kell kezelni a számlatulajdonos szervet
megillető valamennyi bevételt Cs e számláról kell teljesíteni a jóváhagyott
költségvetés kiadási előirányzatainak megfelelő kiadásokat. A költségvetési
folyószámla év. végi egyenlege - a folyószámla jellegéből következően a következő évre átvihető, ha külön jogszabályi rendelkezés az egyenleg
év végi elvonását-nem írja elő.
A költségvetési folyószámla egyik, egyre inkább elterjedő változata a
lebonyolítási folyószámla. Jellemzője, hogy nem önálló szervezet, hanem
valamely feladat (szerződéses tevékenység, speciális alapok) pénzforgalmának elkülönítésére használják.
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,\ C·_·lúji::isi al2:)o:s: pénzeszközeit (az

előző

években felújítási célokat

:;zuÍ;'.:'·lr'1 lJin:;:cszl(ö:áik fel nem használt hányada, valamint eredetileg nerr.
fclli ii '.i1:,i cc>loka.t szolgáló pénzeszközök, ha a szerv azokat _véglegesen fol-
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:).iiiú:;i J,orice:'pciój{tnak megvalósltftsa szolgájatába kívánja állítani) a terüleU;c,; ij(:\t':kes bankszcrveknél ny'iiott felújítási alap számlán kell kezelni.
A 111:ni.c.;1,t(!'iumok iclújitási afop s:aín1lájának megnyitásáról és megszüntek:;L·ri1l él Pt:nzügyminisztériu:n . az önálló felújítási alap képzésére jog('.~,Jlt
l'-hlís1\_:\·ctési szervek ;clújitási alap számláinak megnyltásáró'.. és mcgszüntc,fl·:.;,.~,:(íl pcdl.~ a :ninit,ztérh1:nok rendelkezne:<:.
,\ Ldújüási alap 1;zámlái<: lényegében a felűjítási tevékenység túrgyévi
elüir~'tn:,.,za~ot n:cghafo.dó pénzellátását (önfinanszírozás) szoJgáljúk, azok
opcr:':Uv ,r;;tzciúErndcis céljair:-t nem ve:lGtők igénybe .
~'-- klúf::ási 8.~3.p sz.J.rr.:úio:: pénzforgalma o.z alapképzés céljtüra - a
1.J:rn 1~s:.:úrn.lú:--: óv végi zárás;1 alkalmával, illetőleg eredetileg nem felújítási
cL-1n\:,t szo}gúló pénzeszközöl: átengedése során évközben - érkező átutaJú:c-nkból (•s :::z előirányzatmóC:.osítási; illetőleg az elöirányznt felhasználási
ll;d:bkörbe:--1 cngedc;',lyezctt Ielújitási póielőirányzéttok Icdezeté1·e -- a ldadúsi szúmlák javára - történő á.tutalúsokból tevődik össze.
A .felújítási alap számlák év végi egyenlege - mivel az ottlevő p(~nz•·szJ·~·:izL 2!ap~{ént kell kezelni - a következű évre átvihető.
A költsógvetési szerve;rhez meghatározott rcnGelte'.:.éssel befolyó, de
nem a szerv külts(sv~tését illető bevdelck kezelésére a ivtéti szárnlálc szolr-;ftlnak. A letéti szánúik megny~tását, illetve megszüntetését a fejezet javnslutúra a Pénzügym.i.r:,.isztérium engedélyezi.
:\. letéti szúr.1lúl·: felelt rendelkező személyek bejelentését a Bank elöü·{:sain,ú r.-::cg[elc:úen kell végrehajtani.
A kié~: sz8.mló.k év végi egyenlege a következő évre átvihető, mert az
ott 1c,v6 pénzeszközöket a rendeltetési célnak megfelelő felhasználásig e
c,zúml:ikon I-.cll kimutatni .
.A :-:öltségvetési szerveknél a pénzellátás keretében biztosított javadalmakból cn~dö i':úszpb1.zcMátmányokat a „K" jelzésű pénzfoYgaimi b{?tétl::,ünyvbci, v:1gy az esetenkénti ál-utdúsok gyüjlőszám1áin kell kezelni.
A :~öEs6p;vctési szerveknek nem u szerv székhelyén működő, nem önúllóc:.:: g::izc:ú]kodó szervezeti egységeik részére, amelyeknek nincs pénzforgalmi !J2t6tkö!"!yvük és székhelyükön bö.nkfiók sem működik, a készpénzcllútrnúnyok:'.t postai úton kell kiutalni.
J\ kül~sé.zvetési szervek ,io.vára kiutalt, de nem a szerv költségvetését
illc U), mcghaüírnzott rendelteU:,sű készpénzbevetelek nyilvántartására
,,TG{'' (jelentése: költségvetésen kívüli kezelés) jelzéssel ellátott pénzforgalmi lwtélkü-ny-vet lehet haszni'!.lni. E betétkönyvröl kizárólag az előre megbat:',rozott célrJ. és ~1z érvényben levő jogszabályi rendelkezéseknek meg!:e)C'ló módon szabad kés7.pénzkiadást teljesíteni. Az ilyen betétkönyvekct a
~-\.'·nzügyminiszlérium engedélye alapján a Bank il]ctékes szerve adja ki
ós a:-',ükat a betétkönyv tulajdo::.os székhelyén müködő postahivatal kezeli.
1-\ B:tr.k n bevételeik .felhasznólúsára jogosult költségvetési szervek készpl0·n~dl~'ttr:1J.nyai kezclé:;ére is cY1gcdélycZheti a KK jelzésű pénzforgalmi
Lct(,L!~iinyv v,!zetósét.
EUífon.lulhnt, hogy egyes költségvetési szerv(:k különleges pénzkezell'si szüks('.>glcteirc az ismcrtetettektől eltérő sznbúlyozást igénylő bankszámlúk i-; szükségesek lehetnek. Ezek megnyitásának, használatának és kezelé·sl:i:~·k rendjéről a Pónzüg:jminisztérium esetL·nként külön intézkedik.
1
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A legfontosabb költségvetési számlák eg_yúttal az állariü költségvc>t(,.s
teljes pénzforgalmá\'al kapcsclatban vezetett központi számlának a ré:.;zét
is képcz.ik. Ez a központi számla az Allami Forgó. 1 ap Nyilvántartási szánt{(!,.
Ezen a számlán megfelelő belső banki összesítés és könyvelési rend.e::zer
alkalmazásával naponta vezetik az állami költségvetés javára teljesített
összes bevételeket és uz úllarni költségvetés végrehajtása érdekében teljesített összes kiadásokat. Így ez u számla megfelelő áttekintést nyújt folyamatosan az állami kbJtsegvetés rendelkezésére álló pénzeszközök úllomúnyáról.
Az említett rendszer szerint az Allami Forgóalap Nyilvántartási számlúhoz elsősorban a központi költségvetési szervek ki.'ld:isi és bcveteli számlái
és az Mlami költségvetés vállalati kapcsolatainak számlái kapcsolódnak.
A tanácsi költségvetési szervek és vállalatok bankszámláinak ezzd a sz1lm ~
lával közvetett kapcsolatuk van.
A Bank gyakorlatilag naponta csak az olyan számláknak a forgalmát
képes átvezetni erre a központi számlára, amelyeket összpontosítottan a:~
MNB 232 számú fiókja (Allumháztartási Osztálya) kezel.
A tanácsok és költségvetési szerveik b'ankSzdmlarendje eltér a központi költségvetési szervek bankszámlarendjétől. Az (:'} térés lényeges vnnásai a következőkben foglalhatók össze.
- A tanácsok a gazdálkodási tevékenységük egészél'e - a Lmúcsi
költségvetésre és a tanácsi fejlesztési alapra - kiterjedö zárt költsógvctési
szabályozási rendszer révén nem fedezett kiadásaik teljesítéséhez szüksége~
állami hozzájárulást kapják csak közvetlenül az állam központi pénzalapjából.
- P{,nzcszközeiket általában - a kis községek kivételével - kd
pénzalapba koncentrálják. Pénzellátásuk rendszere nem háromszintes, mint
a központi szerveké, hanem négyszintes, mert a felső-közép-alsó szint mellett a helyi népképviseleti-önkormányzatok (város, község) is önálló szinlet
jelentenek.
A tanúcsi költségvetési szervek által használt bankszámlatípusok -·
amelyeket .1971. július l-től (a fejlesztési alapszámlákat pedig 1972. január
l-től) az Or::;zágos Takarékpénztár vezet - a következők:
A beszedési számlák a lakossági adók és illetékek elszámolására szol··
gálnak. Ezek: egyenesadó beSzedési számlák; lakossági forgalmiadó beszedési számlák; illeték beszedési számlák; az idegen bevételek elszámolás~\ra
szolgáló letéti számlák.
Az elosztási számlák a tanácsi finanszírozási rendszer közbeiktatott
számlái. Ilyenek: az állami hozzájárulás elosztási számlák, a tanácsi hozzájárulás elosztási számlák, a járási költségvetési elosztási számlák.
A lebonyolítási számlak szerepe hasonló az elosztási számlákhoz, azzal
az eltéréssel, hogy a lebonyolítási számlákon ismert rendeltetésű pénzeszközöket szerepeltetnek. Ezek: az illetményhivatalok illetménykifizetf•sek
lebonyolttási számlái, a tanácsi vállalatok vegyes lebonyolí~ási számlái, a
mezőgazdasági termelőszövetkezetek beruházási és egyéb célú állami támo-·
gatás lebonyolítási számlái.
A költségvetési számlák szerepe annyiban más, ni.int a minisztériumok
által használt azonos elnevezésű bankszámláké, hogy azokon a tanácsok
költségvetését megíllető bevételeket (és nem a gazdálkodási keretet) k1~ll
!.'lszámolni. Két altípusa ismeretes: a tanácsok költségvetési számlái és a
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,i:'•.r;·isi hi\·;;t;ilok köllsCgvetési számlái. (A kis községek ezeken a számlákon
b·zr_,Jik a [l'jksztési alap pénzeszközeit is.)
l:rT1~tdi számlát a Bank - zárolt bevételi számla elnevezéssel - a
]J,rli{i~:::k, a megyei városi hivatalok és egyéb jntézményck részére vezeth1.:t.
Fl/iítmrínyszárnlával rendelkeznek cJZ önállóan gazdálkodó tanácsi kölLSl··r;vcV,:;i szervek, ideértve a kihelyezett intézményeket is. Funkciója azo·
!l()'.> a ininiszl(,fiumok és szerveik kiadási számláival.
..-1 bilts!:gvetési folyószámlák - csakúgy mint a minisztériumoknál
- a sajút bevételek: felhasználásil.ra jogosult szervek pénzeszközeinek ke:~c1ú:i:t szolgúl,iúk. Ebbe a körbe tartoznak a költségvetési üzemek is.
Lel éti számlálcat vezet a bank a költségvetésen kivüli pénzes7.közök
k(•zp1(,;c;(,1·e. Spcciúlis számlák a termelőszövetkezetek fejlesztési alap letéti
~;:,:'m1lúi, valumint a szakközépiskolák és technikumok bérmunka letéti
s:-::':rnlúk.

' '
1\z l'ddig-ickben a pénzellálás fogaJmát és formúii:, valamint a költségYc1t:,~;i szc·rvc·k pC-nzcllátási rendsz0rének szervezeti és technikai feltételei
bi1 t'bc tartozó ismeretanyagot dolgozté\m fel azzal a céllal, hogy ez egyrészt
a p1~nzügyi dolgozók szélesebb körében ismertté váljon, másrészt, hogy
czr..·kre vissz8utalva a jövőben a rendszer működését, a sok éves gyakorfat
1:1pasztalatait1 és a tovúbbfcjleszlés lehetőségeit is felvázolhassam .

•
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A 1:ö!tségvetési s,ervek pénzellátási rendszerének eljárási
és módszerbeli szabályozása•
· Tucsni Pál
A Pénzügyi Szem:e I974 novemberi számáb:rn kifejtettük, hogy a költségvetési
szervek gazdálkodási tcvc:':kenységében a pénzellátás központilag szabályozott rendszere a pénzügyi irányítás és befolyásolás eszközrendszeréhez tartozik, s abba a szervczc~i és a technikai feltételek, vah1mint az cljüni.si és a módszerbeli szabályok egy2.ránt beletartoznak.
A költségvetési szervek pénzcllátri.si rendszerének szervezeti és technikai feltételei után most e szervek pénzel!átási rendszerének eljárási és módszerbeli szabályaival
fog!al:...ozun:c E szabályok a pénzügyi jog területéhez tartoznak és azokban a rendcl!,;:czésckbcn ölter..c!<:_ testet, nmelrek
- elkülönítik a hatásköröket és szabályo.a:ák a finanszírozási pénzforgalom lebonyolít::í.sán;~!-. rendjét,
- l:tmut:1t,~st adnak az egyes időközökre szóló pénzellátási 'összegek megállapítás.inak küzga2dasUgi mCga!apozásához.
Az egyes témák részletes kifejtése előtt szükségesnek látszik két kérdés külön
tárgyalása.
I. A költségvetési szervek pén'zellátása más a minisztériumoknál, az országos hatáskörű szerveknél és a tanácsoknál. A pénzellátás rendszerének eltérö vonásai egyrészt a központi és a tanácsi kültség\1ctési szabályozás érvényesülő mechanizmusából,
másrészt a finanszírozási tevékenységben részt vevő köz!)onti és tanácsi szervek eltérő
szervezeti felépítéséből fakadnak. Az egyik dolog tehát, amit előrebocsátanék, hogy
a tanácsi költségvetés pénzügyi kiegyenlítésének sajátos önkormányzati elemeket tartalmazó módszerével nem foglnlkowm. A tanácsok és a fclligyeletük alá tartozó költségv<:tési szervek pénzúgyi viszony;1 azonban a pénzellátás szempontjából lényegében
azonos a központi (a minis;,:tériumi) intézményekével. Következésképpen a finansz!-·
rozó szerv és n operatív gazdálkodást folytató szervek pénzellátási kapcsolatára
nézve azonos (vagy majdnem azonos) eljárási és módszerbeli szabályok vonatkoznak. Így az intézményi pénzellátás témaköre mindkét területet egyaránt érinti.
• Mei;jelent n Pénzügyl Szemle 1975. évi 1. számában.
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_ 2. A. fr1sűLb szervek követelményeit a költségvetési intézmények pén:.::cllíl.túsi rendszerével szemben kiemelten kell tárgyalni, mert az elvek, a
szabúlyok <':-s a gyakorlat közötti teljes összhang szükségess,égét kell hangsúlym:ni azzal, hogy ezt az összhangot nemcsak meg kell követelni, hanem
azt mc::; is lehd teremteni.

•
•

A költségvetési szervek pénzellátási rendszerének
clj..írási szabályozása

A költségvetési szervek pénzellátási rendszerével szemben támasztott
követelményeket - a központi és tanácsi költségvetési szerveknek a gazdaságirányítási rendszer reformjával egyidejűleg bevezetett gazdálkodási
rendszerére vonatkozó irányelvek keretében - a 2.024/1967. (V. 28.) Korm.
szúmú hatál'ozat 2/a. pontja fogalmazta meg. Ezek a következők:
,, - Egyszerűsíteni kell a pénzforgalmat, a bankszámlák rendszerét és olyan
finanszíro7.úst kell megvalósítani, amely mellett az állam központi pénzalapjának felesleges igénybevétele elkerülhető.
- Nfrvelni kell a központi szervek finanszírozásában a minisztériumok (országos hatá.sl~örű szervek) szerepét. Ennek megfelelően meg kell szüntetni az automatikus
pénzellútci::: gyakorlatát és ennek keretében a Pénzügyminisztériumnak a hitelszámlás
gazdúlkodó ~zervek tekintetében érvényben levő hitelnyitási rendszerét. A gazdálkodó szerveket közvetlenül a minisztériumok (országos hatáskörű szervek) finanszírozzá!c
- A pénzellátásban az eszközök takarékosabb felhasználására, megtakarítások
dérésúrc kell ösztönözni. Ennek érdekében fel kell oldani a költségvetési szervek által
nz év végéig fel nem használt eszl<özökre vonatkozó úgynevezett hitelátviteli tilalmat
és meg kell engedni a gazdálkodás során ténylegesen elért pénzmaradványok következő évben vnló felhasználását."

A költségvetési szervek pénzellátásának 1968 január elsején bevezetett rendje e követelményekre épült. Azóta hét év telt el. Az elmúlt idószak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pénzellátás rendszerével
szemben túmasztott követelmények csak részben valósultak meg. Ezért
szükséges a következőkre rámutatni.
.
- Az új pénzellátási rendszernek mindenekelőtt a pénzforgal~at .és
a bankszámlák rendszerét kellett volna egyszerűsítenie.
A pénzforgalom annyiban egyszerűsödött 1 húgy a központi költségvetési szerve:k háromféle típusából (hitelszámlás, javadalomszámlás, .folyószúml.ís) kétféle szervtípus alakult: a kiadási számlával rendelkező bruttó
1:endszerben gazdálkodó és a folyószámlás (a bevételei felhasználására jogosult) költs<':gvetési szerv. Ez azt jelentette hogy megszűnt a bruttó rend-.
szerben gazdálkodó költségvetési szervek egymás közötti finanszírozása: a
hite1szún1h1 {•s a javadalomszámla között a pénzeszköz áramlása. Ugyanakkor a pénzf1wgalom bővült, mert a gazdálkodó szervek korábban csak köz~
vetve - a hitelnyitás útján - rendelkezhettek az állam központi pénzalapja fe:-lett, az új 1~endszerben pedig rendelkezési joguk az állam központi
pén~alapjómiJc pénzcszközcire közvetlenül kiterjed, mivel pénzellátásuk a
vnlósúgos pénzeszköz átutalása.
A tanúcsi intézmények, szervek .pénzellátása az ellátmány utalásos
rendszer fenntartásával ugyan változatlan maradt, de a bevételek összegyűjt6sc - különösen az 19.71 január 1-vel bevezetett új szabályozási rendszer következtében -- a korftbbinál lényegesen bonyolultabbá vált.
1

<

•
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Vdójúlxm a bJ.i.1!,sz:'1miúk n~nd:-.í'.c'n.: :-,un '-~gyszc'rÜsödiitt .c;;:úrnfl1levt·1('i\.
r\ központi költS(~gvetl!si ~'Zc1·vck hill'lszúm1a l"'s juvadalomszúrnln lípusúL :1
ki~1dúsi sz:1mh váltotta fr1, cl'e ugyanj)k.k0t' új 1'<mkszámlatipuskl'nt jelent
meg a minisztériumok köl ls6gvct(:si szúmlúja, i<öltségvelósi alszún1lúja, ('.·v
vé'.ri rn;1rach:[mvelszélmolúsi szúrnl{tjc1. a ldújí:úsi alap bclótszúmln (;s a,,;
eg;~rc inI-::ább ~Jsznporocló lc:bonyo1Üc{~-;i folyósdnnla. Az új 1anúc~;i szab:1lvozórcnclszer kövcU:cz!.éobcn a krnkszúmlarcnd itt is öss1etdtcbbl! Vc'dt
··
1\Iii·c vczcthd6 ez vissza? Feltehetően arra, hogy nem lenne c:6Js1.c1·lí
a pénzC'llútúsb~m mindcni1rnn cgyszc1·lisité.sekrc törekedni. A gazd:_1,-;;'1gi1"Ú.nyítús rcnd.szc1·ében ugyanis a pénzfolyamatok: szerepe fclcrő.-;ödöU:, (•.-;
így a pt·nz[orgalom fontos informáeió-hordozúvá vált. A pL'nzforgalmat Ú!iY
kell rncgszcrvezni, hogy m: híven tükrözze a gazdasági .folyamatokat, s
alkalmas Jegyen arra, hogy gyors - ópel·atív beavatkozásra is hasznúl~rnt('i
- pér..zügyi inforrnációkut s.2ulgáltasson.
- A másik lény<:'gcs követelmény az volt, hogy a pénzelláltís ne vegye
feleslegesen i:;(,nybe az állam kö:tpnnii pém ;i1apjúL
A pénzcllótús új rend.szere e kövctelm:•nynek azzal kívánt megfelelni,
hogy egyfelöl a Iinarn;zín:..zµ:,;t a ·k_t)zponti UiJlsLgvetési szervek lekinlelében is a közvetlen irányítás hatáskörét beWltő ·rJénzügyi szervezetre bfata,
másfelől korszerű, a gazdá1kodcis tevéken:;':>f.g.ét időben is követő, tcljcsitménycn alapuló fakultatív pénzellátási mócl::zcrc\ bevezetésére adott lchc·
tőséget.

E törckvósek nem vúltutlák be a hozzájuk Ozött reményeket. A minisztL'l'iumok többsége ugyanis nem kísérte kellő figyelemmel a g~1zcl:11kndó
sze1vt,k tényleges pénzügyi helyzetét és nem alkalmazta a pénzellátás fojlottcbb módszereit. A minisztériumok a gazdálkodó szervek ncgyc<lévcttkl.'nti pénzellátásdval az Allami Forgóalap Nyilvántartási szamlát telje!;
mértékben leterhelték, s a tanácsok is igényt tartottak - pénzkészleteiktől
függetlenül - az állami hozzájárulás időarányos hányadára.
E jelenségek arra hívják fel a figyelmet, hogy a pénzellátás rcnclszi'n:· ..
vel szemben nem elegendő ésszerű. közgazdasági követelményeket túnrn.-;í'.tani, hanem azokat u szervezeti feltételek megteremtésével, továbbá jugsznbályi lCt<)vd ki is kell kl-nyszcdtcni. Szükséges ez azért is, mert a szc-rvek Pgy6Lként csak a számukra kedvező követelményeknek szereznek ünként L'nrényt. Ezért valósultak meg a pénzellátás rendszerével szemben bmasztott követelmények közül azok, amelyek a minisztériumok hatúsköd:nek bövítésére, mcglakarítások elérésének ösztönzésére, az évek közötti hitelátvitcli tilalom feloldásál.'a vonatkoztak.

A rninisztériurnok és az önálló költségvetési fejezetet
s::ervek pénzellátása

képező

·

A költsl'gvetési szervek pénzellátásúnak rendszerében a Pónzügym inü;ztérium nem az operatíve önállóan gazdúlkodó költségvetési sZ<.'L'W'kL'(
látja el pénzeszközzel, hanem kö:t:vet1enül csak a minisztériumok t:s riz ün(tlló köHségvctési fejezetet képező szervek (a továbbiflkb,in fejezetek) kölfségveli!Sl'nt'k pénzellátisáról gondoskodik.
A fejezetek költségvetését (az állami költségvetést megil1elő bevl•klt•k rPalizúlódtisi ütemének megfelelően) a Magyar Nemzeti Banknál (232 sz.
h:,nkfiók, illetve Allnmhúzlartási oszU1ly) fejezetenként vezctPtt költségvc-
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;,:iimlún, illetve költségvetési alszámlákon (a továbbiakban: költség\'

'

•

:·:~i számlán) finanszírozza. A finanszírozás nem az állam központi

p(:n:1~tlapja, az Allami Forgóalap Nyilvántartási számla terhére történő
hizvc,Ucn pénzeszköz átutalásával valósul ·meg, hanem úgy, hogy a Pénz_,
ügyminisztérium a költségvetési számlák, illetőleg a költségvetési a1számlúk javúra negyedévenként gazdálkodási ke1·etet engedélyez.
J\ g:e,:dálkodási keret rendelkezési jogot jelent a fejezet, a köHségveLési ~:Y.úrnla tulajdonosa részére az állami költségvetés központi pénzalapjünnk pér.zc:,zközci felett. Arról, hógy a gazdálkodási keret megnyílt, a fejezetet ;:v T\·üJD Allamháztadási Osztálya számlakivonattal külön is értesíti.
Ezt köv~;L()cn a költségvetési számla terhére 1' ~nyújtott megbízás alapjún ,
- a mcgúlbpított gazdálkodási keret határáig - a Bank az Allami Forgóalap Nyilvá;1ü:..rtási számla pénzeszközeit a megbízásban megjelölt gazdálkodó szervek számlái javára átírja .
A gazdálkodó szervek költségvetésükben előfrányzaiaikat négy negyedévre ütemezik. Ezt a fejezetek összesítik és annak végeredméhyét az
úgynevezett tárcaköltségvetésben (a költségvetési számla, illetőleg a költsé-gvetéü alszámlák tagolásában) rögzítik.
/\z első három negyedévre ütemezett kiadási előirányzat 100 százalékút az adott negyedévekben gazdálkodási keretként megnyitják úgy, hogy
c1. megállapított gazdálkodási keret a tárgynegyedévet megelőző hónap 23.
napjáig - a tárgynegyedév első napja szerinti esedékességgel - a kjezctek költségvetési számláin rendelkezésre álljon.
Az első három negyedév gazdálkodási keretét tehát automatikusan
á11apítják meg, vagyis ahhoz a. fejezeteknek külön igénylést nem kell benyújümiok. Kivétel :12 elsö negyedévi gazdálkodási keret megállapítása.
Az első negyedévet megelőző év december havában ugyanis még nem áll
rcnde1kezés1~e o. gazdálkodó szervek részletes költségvetési előirányzataiból
készilel~ úgynevezett tárC'aköltséb~etés. Ezért a Pénzügyminiszté,rium az
első negyedévi gazdálkodási keret.. megállapításához a iejezetektől a feldolgozás alatt álló részletes intézményi költségvetések előirányzataira· alapozott - információt kér be.
A negyedik negyedévi gazdálkodási keret megállapításának gyakorlata eltér az első három negyedév automatizmusától. Az eltérés nemcsak
abban nyilvúnul meg, hogy ebben a negyedévben kétszer á11apítható meg
:_razdálkodási keret, hanem abban is. hogy ebben a negyedévben nyílik
csak' - jogi1ag szabi.:ílyozott - lehetőség az állam központi pénzalapjá_nak
helyzetét és a költségvetési elöirányzatokban megtestesülő feladatok végrehajtásának alakulását figyelembe vevő pénzellátás nyújtására.
A negyedik negyedévi gazdálkodási keret első részletét szeptember,
hó 25. napjáig nyitják meg, s lényegében külön elszámolás, illetőleg igénylés nélkül bocsátják a fejezetek rendelkezésére. Azt, hogy ezzel az alkalomm•ll a negyedévi előirányzat mekkora hányadát nyltják meg, ·több körülmény bcfolyúsolja, de általában az állami költségvetés központi pénzalapjónak hclyí'.ctétől, valamint a fejezetek és gazdálkodó szerveik felhalmozott pénztnrlalékaitól függ. A gazdálkodúsi keret elsö n~szlete nagyságn::ndj(,nek megál~apíiúsában az is szerepet játszik, hop;:,' a negyedik negyedév sor:.'m milyen időpor..tban kerülhet sor a második t·észlet megnyitásúrn, mc1·t eddig az i<lőpontig (november 1., november 15., december 1.)
a 11<-rn:cllát;ís folyctmatossúgút fellétlenül bizto<;ítani kell.
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A gazdálkodási keretek né'gyedik negyedévi második részletének rendelkezésre bocsátása előtt a fejezeteknek külön igénylést kell a PL·nzügy··
minisztérium illetékes főosztályaihoz benyújtaniok, c1melyek azt a rendelkezésükre álló adatok mérlegelése alapján a fejezetekkel letátgyalják ós
ennek eredményétől függően intézkednek a gazdálkodási keretek második
(kiegészítő) részletének engedélyezéséről.
Az önállóan gazdálkodó szervek pénzellátása

A központi költségvetés keretében a bruttó dv Szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szervek finanszírozása a közvetlen irányításukat ellátó fejezetek hatáskörébe tartozik. ·A gazdálkodó szervek pénzellátására
irányuló hatáskörnek a Pénzügyminisztériumtól való átvételével beteljesült az irányítás, az ellenőrzés és a finanszírozás egy kézben összpontosuló
. hármasszabálya: a közvetlen felügyelet.
A fejezetek a közvetlen felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról „javadalom" átutalásával gondoskodnak. A javadalom
a Magyar Nemzeti Bank illetékes ·fiókja által vezetett kiadásí számlákon
áll a szervek rendelkezésére. A fejezetek a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról a következők szerint gondoskodnak.
Az adott költségvetési évre szóló és az önállóan gazdálkodó szerv (intézmény) költségvetésében megállapított kiadási előirányzat pénzellátúsát
a finanszírozó szerv költségvetési számlájáról kell a részére megállapított
negyedéves gazdálkodási keretek halmozott összegén belül biztosítani.
Kizárólag a költségvetési számláról akkor történik a gazdálkodó szervek pénzellátása, ha a fejez8l pénzügyi szervezete .centralizáltan műkö
dik, vagy a főosztályokra decentralizált pénzügyi szervezetet a fejezet vezetője az ügyrend keretében finanszírozási joggal nem ruházta fel.
A pénzellátás rendszerében költségvetési alszámlák akkor funkcionál,. nak, ha a fejezet decentralizált pénzügyi szervezetét (annak egyes föosztályait) a fejezet vezetője megbízza a közvetlen felügyeletük alá tartozó gazdálkodó szervek pénzellátásával.
A javadalmak átutalásának időpontjait vagy időközeit ti jogszabály
kötelező erejű normatív· rendelkezésben nem rögzítette. A javadalom átutalásainak számát, időpontját a finanszírozó szervekre bízta,' hogy önállóságukat ezzel is kifejezésre juttassa. A jogszabály mindössze azt a követelményt támasztotta a- finanszírozó szervekkel szemben, hogy a javadalmak
átutalását a költségvetési szervek pénzgazdálkodásának zavartalanságát
biztosító időközönként kell teljesíteniük. Részben e laza szabályozásra vezetheLő vissza, hogy a fejezetek a javadalmak átutalásának leghosszabb
idő_közönkénti teljesítését választották, 3mi számukra a legkedvesebb munkával jár, nem mérlegelve azt, hogy ez az Allami Forgóalap Nyilvántartási
számla diszponibilitására kedvezőtlen. Végül is az állam kényszerült arra,
hogy központi pénzalapjának diszponibilitását belső banktechnikai és hitelezési módszerekkel biztosítsa.
- A pénzellátás módja az előbbiekben foglaltakkal teljesen megegyező, ha az Ors~ggyűlés által megállapított költségvetési előirányzatot
- a Minisztertanács által átruházott hatáskörben - é\TI közben a Pénzügyminisztérium felemeli, s e pótelőirányzat pénze11átásáról kell gondoskodni.
Ennek a lényege 'az, hogy a javadalom átutalása - a rendszercsségtől és
1
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a;;: alkalmazott pénzellátási módszertől függetlenül - ebben az esetben is
a költségvetési számláról, illetőleg a költségvetési alszámléiról történik.
- Az eddigiektől eltérő megoldást kell alkalmazni, ha a javadalom
átutnlúsára akkor kerül sor, amikor a fejezet - előirányzat· módosítási hatásköréb12n, irányító szervi jogkörben - előző é•.ri pénzmaradványa, vagy
Központi Felújítási Alap bankszám:ája pénzeszközei terhére emeli fel valaml'ly gazdálkodó szerv költségvetési előirányzatát. Annak érdekében,
hogy a ki:'lltségvetési számla kizárólag a Pénzügyminisztérium és a fejezet
p(,nzdlátást kapcsolatát a tárgyévi állami költségvetés függvényében szemléltesse, a fin:mszírozó fejezet előző évi pénzmaradványából képzett tartalékúnak igénybevétele esetén, a pénzeszközt közvetlenül a maradvány-cls;,:úmolási számlájáról, a Központi Felújítási Alap igénybevétele esetén
pedig közvetlenül a fejezet felújítási alapszámlájáról kell a kiadási számlára javadalomként átutalni. Ez tehát azt jelenti, hogy a minisztérium előző
évi p('nzmarndványát vagy felújítási maradványát a tárgyévben a költségvetési számlán átfuttatni nem szabad.
- Végül az is előfordulhat, hogy a szerv tartalékként kezelt előző évi
pénzmaradványát (vagy ha irányító szerve önálló felújítási alap képzésére
jogosította, az előző évről származó felújítási alapját) kívánja - előirány
zott felhasználási hatáskörben - felhasználni. Ez esetben a költségvetési
szPrv is az ön.finanszírozás formáját alkalmazza. A pénzmaradványbó: képzett tartalék pénzügyi fedezete eleve a kiadási számlán áll rendelkezésre,
tehát itt az önfinanszírozás csak hatáskört jelent, de külön pénzforgalmat
nem von maga után. A felújítási alap igénybevétele viszont ugyanúgy a
pénzeszköznek a kiadási számlára való átutalását' teszi szükségessé, mint a
Központi Felújítási Alap esetében az bemutatásra került, csak a pénzellátás formája itt is az önfinanszírozás.
Az eddig összefoglaltakat az 1. táblázat szemlélte~i.
A költségvetési folyószámlás szervek pénzellútása - a nettó elvre
épülő gazdálkodási rendszerükből adódóan eltér a bruttó rendszer.ben
gazdálkodó költségvetési szervek finanszírozásától. Az eltérő pénzellátási
megoldás szükségessége főként abból fakad, hogy a folyószámlás szervek
sajüL működési bevételeiket - bruttó elszámolá'l mellett - kiadásaik teljesítésére közvetlenül felhasználhatják, s így bevételeik és kiadásaik különbözetével (egyenlegével), illetőleg a külön jogszabályok alapján az államot megillető befizetési kötelezettségeikkel kapcsolódnak csak az állami
költségvetéshez. Itt még azt is figyelembe kell venni; hogy a folyószámlás
szerveknél anyagi érdekeltségi rendszer is érvényesülhet, amelyből kifolyólag részesedési alap, fejlesztési alap és tartalékalap képződhet, sőt a
folyószámlás szerveknél a pénzellátásban egyaránt érvényesülhet az önfi-.
nanszírozás és a költségvetési finanszírozás formája.
Ami az önfinanszírozás formáját illeti, az a sflját mű}cödési bevételek
fe1husználásúnak jogában, az előző évi pénzmaradvány saját hatáskörű mobi!izúlásábnn, a felújítási alap, a részesedési alap, a fejlesztési alap, a tartalék.1lap igénybevételében jut kifejezésre. A költségvetési finanszírozási
fo1·mu az állami költségvetés és a folyószámlás szerv közötti költségvetési
kapcsolat lebonyolítását szolgálja, amely két irányú lehet: a szerv· pénzfeleslcgét, jövedelmének meghatározott -részét befizeti az állami költségvetésbe, illetve támogatást kap onnan .
Az Plőbbir·öl akkor beszélhetünk; ha a folyószámh'is szerv bevételei
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meghaladják a kiadásait, a szervnél külön anyagi érdekeltségi rendszer
bevezetésére nem került sor, s így a folyószámlás szerv tervezett bevételi
feleslegét teljes egészében az állami költségvetés javára köteles befizetni.
A folyószámlás szerv költségvetési kapcsolata akkor is ilyen,, ha speciális

szakmai tevékenységét külön szabályozott anyagi érdekeltségi rendszer
ösztönzi, s e rendszer a folyószámlás szerv számára az állami költségvetéssel szemben különféle befizetési kötelezettséget ír elő.
Mindkét esetben a folyószámlás szerv által elért bevételekből származó pénzeszköz a .költségvetési kapcsolat teljesítésének eredményeként
csökken, ezért a folyószámlás szerv szempontjából ezt negatív irányú költségvetési kapcsolatnak is nevezhetjük. A negatív irányú költségvetési kapcsolat viszont azért minősíthető a költségvetési finanszírozás körébe tartozO pénzellátási tevékenységnek, mert az a felosztásra kerülő pénzeszközöknek, az állami költségvetés bevételeinek összpűntosításaként jelenik
meg, s abba a pénzellátáshoz szükséges fedezeti források kijelölése és a kijelölt forrás szabályozott igénybevétele testesül meg.
Ez a magyarázata annak, hogy a negatív irányú költségvetési kapcso ...
latot - a bankszámlák zárt rendszerében - általában valamely bevételi
számlára történő befizetésként kell a folyószámlás szervnek teljesíteni, s
közvetlenül pén:zelláiási számlára az nem áramolhat. Ez alól a jelenlegi
jogi szabályozás két kivételt ismer, anukor is megengedi, hogy egyrészt a
folyószámlás szerv_ek szerződéses tevékenységük árbevételéből - finansúrozási jellegű számlára - a Felújítási Alap számlára, másrészt a tu<lomá264
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i).','•J_s (':-; a fel-;öoktatási intézmények a Központi Kutatási Alap részél'e lé1(':,ilelt banks?.ámlán keresztül a fejezet maradványe1számo1ási számlája
j;1vúra teljesítsenek befizetést. Mivd azonban a folyószám.lás szerv saját
müködl·si bPvéte1einek a felhasználása és a felújítási alapok, valamint ctz
clözü l·vi pt'-nzmaradványok igénybevétele egyaránt az önfinanszírozás körúbc tartozik, az említett eset sem lép ki ebböl a köl'ből, s így lényegében
nr,m sérti a rn•gatív irányú költségvetési kapcsoh,tra nézve megállapított,
n költs(,gvctési finanszíro:d1si formár.'.l vnnatkozú alapelvet.
A 1úmoga1ás jellegű költségv0tési kapcsolaL, amit a szervek szempont·júb(il pozitív irúnyúnuk is mondhatunk azt jelenti, hogy a folyószámlás
szl't--V bcvl'tdei nem fedezik a kiadásokat, s igy feladatai teljesítéséhez
költségvetési juttatásra szorul. A kö1tségvetési támogatás azért pozitív irányú költsé·gvctési kapcsolat, mert a folyószámlás szerv saját bevétdekből:
szúrmazó pt,nzcszközeit növeli. A pozitív irányú költségvetési kapcsolat
pénzellútúsi jellege pedig abban tükröződik, hogy az állami költségvetésben összegyűjtött pénzeszközök - kettős iHtétellel - a folyószáml'árendbe
úr;im!anak:, hogy valamely állami feladat megoldásához ott és akkor biztoSÍté,Úk n szükséges pénzmennyiséget, ahol és amikor a feladat teljesítése
«1.t megkívánja.
A pénzcllátáshoz szükséges pénzmennyiség kettős áttételezésű árnmL'1c_;a abban jut kifejezésre, hogy a folyószámlás szerv hiánya - mint költsógvetési támogatás - el6ször az állami költségvetés valamely bruttó
n:ndszerü sze1--vénc>k költ::égveLésében jelenik meg (a folyószámlás szerv
feladata jellegének megfelelő költséghelyen) és az első áttételezésben ennek a költségvetési előirányzatnak a pénzellátásciról kell gondoskodni. Cstik
a második áttételezés teszi lehetővé, hogy a bruttó rendszerben megtervezett támogatás effektív átutalásával a szükséges pénzeszköz a folyószámlús
szerv gazdálkodási körébe kerüljön. Ez tehát azt jelenti, hogy a pozitív
irányú költségvetési kapcsolat teljesitéseként a folyószámlás szerv pénzellátása költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásával (átuta]ásá_val)
biztosítható.
A folyószámlás szerv pozitív irányú költségvetési kapcsolatának kettős áttételezésű finanszírozását a 2. táblázat szemléltPti. ·
2. táblázat
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1
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A folyószámlás szerv poziUv irányú köllsl:gvclési kapcsolatának pénzellútúsúval összefüggésben szerelnék emlé.-keztetni mTc:i az alapelvre, hogy
i.l kiiltségvdés szerkezeti" rendjében az ó.llami költségvetést terhelő minden
kiati,\snak (vagy bevételnek) nemcsak valamely köllsl\;helyen és költség265

nem alatt kell megjelennie, hanem annak valamely bruttó rendszerben ga.zdúllcodó szervhez is tapadnia kell. Ezért kettős áttételezésű itt a fínanszírozús. Ennek látszólag ellentmond a költségvetési szervek gazdálkodási
rendszeréről szóló utasításának az a szab8.lya, amely szerint a fo1yószúmlás szerv a fejezet költségvetési számlá.iáról közvetlenül is fimmszírozható,
ekkor azonban a költségvetési támogatás fedezetének rendelkczCsre bocsátásáról javadulom átuta1ása úlján kell gondoskodni. Ami a pénzforgalomban végbemegy, az valóban a kettös áttételezésű pénzellátás ellen szó],
mert gyakorlatilag a pénzforgalom a 3. táblázat szerint alakul.
3. tábláwt
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Folyószámla.

A táblázat'világosan mutatja, hogy a tényleges pénzforgalom a brutii'.J
költségvetési ·szc-rv kiadási számláját nem érinti, tehát a pénzellátás valójában nem kettős áttételezésű. Csakhogy a bruttó rendszerű gazdálkodási kör ez esetben a költségvetésben előirányzott költségvetési támogatást illetően „tényszám né1kül marad". A megoldás tehát a számadási
egyezőség biztosítása é~·dekében azt követeli, hogy a bruttó rendszerű szerv
a költségvetési számláról közvetlenül kiutalt támogatás összegével - könyvilcgesen - emelje meg a kiadási számla kapott javadalmát és a számlúról teljesített kiadást is, ahogy azt a 4. táblázat szemlélteti..
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PtJm:forgulom ..-- ---

1

A ,J. túblúzat mutatja, hogy a költségvetési számláról t:;mogatils címén
k:iizvl'tlenül útutalt javadalom esetében is kettős áttételezésű pénzellátásról wm szó, csnk „pénzforgalmilag egyszerüsitett formában", ami a kettős
útlé•klczl.'s tl·nyét .elfedi. Ahhoz viszont, hogy ez a pénzforgalmi egyszerű
sítés jól funkcionáljon, az szükséges, hogy a fejezet - a támogatás címén a
folyó::;ziimlúkra útutalt javadalmak összegéről - külön értesítse a bruttó
rcndszcr(i költségvetési szervet, mert ez csak így tudja számadásait az
clsz{unolúsi rend helyreállítása érdekében könyvilE'gesen helyesbíteni.
V(:gül is 1~1egállapítható, hogy a folyószámlás szervek kettős áttételezl.'sű [inanszírozi.1.si rendszere pénz:forgalmilag lassúbb és bonyolu1tabb,
mint a Utmogaü;s címén ti.)rténő közvetler javad::i.lom átutalás, dc egyfelől
~iz. C'!sd,·1101:':si rend bctartásút a kettős áttételezés biztonságosabban szolgillj:1, rr:(,sfccl{5! ez felel meg jobban annak a követelménynek, hogy a pénzfo1·gaiom híven tükTözze a pénzügyi folyamatokat, s ennek a valóságos
infc,:·múció hordozója mégis csak a r.,énzforgalom.
I! t is rú kcU mutatni arra, hogy a pozitív irányú költségvetési kapcsolat teljesítését szolgáló költségvetési támogatás átutalásának időbeliségét
külön jcgi ÍO!'mula nem szabtUyozza.

1\z intézményi pénzeU:ítás módszerbeli szabályozási::.
A köH:;l•gvctési szervek gazdálkodási rendszerének jogi szabályozása
szerir,t a javadalmak összegének megállapítása - egy-egy költségvetétü
szerv részét'e - a finanszírozó- szerv által követelt gyakorlatnak megfelel 6l'l1 két módon lehetséges:
- a teljesítményen alapuló finanszírozás rendszerében finanszírozási
normutl!'ák alkalmaz8.sávali vagy egyéb esetben
--- a jóvúhag11ott költségvetés arányos hányada (negyedévi részletezés) alapján.
Ez khili egyfelől azt jelenti, hogy a pénzellátás előírt két módszere
Lt)rnllat iv, músfolől a költségvetési szervek pénzellátásához szükséges adat~;znlgú1ta1:1st - figyelemmel az alkalmazott finanszírozási módszer köveklm(:·nyeire - a fejezeteknek sajút hatáskörben kell megállapítaniok és
r.wgszr;pvczn i.ök.
1\. fi:Janszírozás e két módszere mellett kialakulóban van - elsősorban
a t wlomúnyos kuLatóintézeteknél - a feladat-Iinaszírozás módszere is,
amclyr01 a teljcss~g érdekében ugyancsak szólni kell.

A 1wn1wtíi; finanszírozási módszer
.A külls 1\~vetés végrehajlúsa sorún különbözö okok hatására a feladatok tc·lj,::-.íU:_s;t· ,1 terve:zctUíl vlléröen f!.1aku1hat. Reúlis követelmény teh..ít,
h(J!:Y a tl:nylc~;c~.cn tf'ljesítctt fehldatok péll7.Sziikségldt"t bocsússák a sze1·vv:-: l'L'!Hl„ll,;1,•1.C·sére. Ezzel a kö1Lc;{·.l~Vl'tési s7"1·vdrnél is megvalósítható,
lH.:·.." 111'·nZl'Sz!di:1.iH;; fr>lett cs,1k meghatúi·nzotl n•vnnyis(:\~ü és minőségű szol267

gáltatús teljesítése arányúban 1·end~·lkezzenek. Ellenkező esetben a tcn( ··
z{,si normalívákban tcslct öltött direklívi'.lk t:,v közben fellazlllnak, felci:.lcges pénz ái·amlik ki a közületi vásárlóerő keretében, ami in<l0kolatlan keresletet támaszt a piacon. A norm,c'ltív finanszírm:ús bevcze1és6vcl, vagyis az
eszközöknek a teljesítménnyel arányos rendelkezésre boc::,;álásával ez (:]kerülhető. A normatív finanszírozás olyan, viszonylag slabil pénzügyi sznbályozó, amely elősegíti a tC'rvszerű takarékos gazdálkodást és általa bb;tositani lehet az egységnyi foladc1tokra megállnpított rúforclilúsok bctarlúsát.
A gazdálkodó szervek pénzcllútúsúnál azokon a ü·rületekcn lehet finanszíro:-:ási normatívákat alkalmazni, ahol a szervek által nyújtott szolgáltatások vagy ellátott foladatc,k teljesítését olyan naturillis mutatókkal
(példáu1: ápolúsi napok, vizsgálati 0setC:k sz{1ma} lehcL mérni, amelyek
mennyiségi válto:L..í.sa a fclhasznűlt. (pénzügyi és anyagi) eszközökkel megközelítően arányos. A feladatok teljesítésén alapuló, normatív fimmszírozás a teljesítménymutatók mennyisCglnek arúnyában clszámollrntó eszközfelhasználás terv.szerinti pótlására irányul. A finanszírozús e rendszere feltételezi, hogy a gazdálkodó szervek rendelkeznek a megállapított készletidőnormák szerinti minimális készlctállománnyal, s a pénzellátás e készletszint fenntartását biztosítja.
A teljesítménymutatók egy egységére számított finanszírozási normatívákat az irányító szervek dolgozzák ki a részükre jóváhagyott éves költségvetés kiadási előirányzatai és az egységnyi indoJéolt l'ifordítások mérlegelésével.
·
A normntív finanszírozás megvalósításának legfontos«.bb előfeltétele
olyan meg-felelő teljesítménymutatók alkaln.azása, amelyek egyrészt a feladat teljesítésére vonatkoióan J?Ontos képet arlnak, más1·észt folyamatosan
megfigyelhetők, st·atisztikéiilag vagy számvitelileg nyomon követhetők. Tekintettel ana, hogy a norrnaJ.ív finanszírozás keretében a cél a tervezésnél elfogadott előini.nyzatoknctk a tervben rögzített feladatok teljesítésével arányos rendelkezésre bocsátása, a finanszírozási normatíváknak fogalább a tervezl'.'..si normatívák 1-észlctezettségét el kell frniök, de a finanszírnzó szervek a finaszírozás alapjául szolgáló mutatókat tovább finomíthatják, részletezhetik. Ennek .során a viszonylag állandó költs.égek változó hatását is kiszűrhetik. Ezeknek a költségeknek egy részére ugyanis - az jntézménytípustól és a feladattól függően különböző mértékben - a kihasználtság tartós és nagyobb mérvű változása hatással van.
A fcladnt teljesítésével arányosan vúltozó költségék, amelyeknek kggyakoribb és legáltalánosabb költségnemeit a költségnemrend „04 l\liúködési kiadás" elnevezésű rovata fogja át, csak olyan mértékben szabad a finanszírozás során renclelkezés1·e bocsátani, ahogyan a szentek a fe1adalokal
teljesítik (például: ellátottak élelmezése, gyógyszer-, illetve textilellátás).
Ez uJóbbiaknál a finanszírozási mutatóra jutó összeg megállapítása sorún
tisztázni kl:ll, hogy a költségek a kihasználtsággul egyenes, prng1·esszív
vagy degresszív nrftnyban vúllozna!{-e, és n kihas:málisó.g alakuLís{dtil
függően ennek megfelelően kell a pénzeszközöket rendelkezésre boc~{1tani.
A fin:-inszírozási normatívák kidnlgozús:1 és azoknak széh,~ kii1·b1'11
való alkalmazúsa a gazdálkodás jelentős- lei·ületfn biztosíthatná a teljt:sítményekkel arányos pl!nzcllátás gyDkorlatút, ami előnyösen éreztetné hatását a takarékos és előrelátó gnzdúlkodó.sban. Ezért n költs{,gvetési l'end-

268

é,zc:r ezzel összefüggő fontosabb elemeinek kial~kításánál is arra kelleti

törekedni, hogy azok a normatíva finanszírozás gyakorlat:.it alátámasszák.
Hangsúlyozni kell, hogy a finanszírozásnak ez a módszere jelenleg nem
kötelező, hanem azt a fejezetek és a tanácsok teljesen szabadon, saját dönt0sük alapján választhatják.

11 költségvetés arányos hányada alapján
múd~.::cr: az intézmény-finanszírozás

történő

finanszírozási

Azoknál a költségvetési feladatoknál, ahol a tevékenység teljesítménymutatókkal nem mérhető, a finanszírozás alapját - a feladatteljesítés .folyamatos figyelemmel kísérése mellett - a jóváhagyott költségvetés
időarányos vagy ütemezett hányada képezi. Mivel azcinban a költségvetés
tervezési rendszerében nem az egyes költséghelyek előirányzatát, hanem a
költ~égncmek intézményi -szintű előirányzatait (bevétel, kiadás, béralap,
ft'1úji1.ás, beszerzés stb.) ütemezik, a költségvetés időarányos vagy ütemei'.t'lt hányada alapján történő pénzellátási módszer nem más, mint intézmény-fir.anszírnzás. Az intézmény-finanszírozás valójában a direkt irányftúsi rendszer eszköztárához tartozó keretgazdálkodó.si forma. Azért maradt
fonn ez U módsze1\ mert a költségvetési szervek egy részénél nincs lehctő
s{·g arra, hogy teljesítményüket naturális mutatókkal és a hozzáj~ k kapcsolható normatívákkal mérjék, illetőleg fejezzék ki, s így általában pénzellútúsukbar~ sem nyílik mód az intézmény-finanszírozásnál fejlettebb módszt'r alkalmazására.
fi..z intézmény-finanszírozás tehát elfogadható pénzellátási módszer, ha
mú:-; lehetőség nincsen. Kern helyeselhető azonban, hogy a finanszírozó
sz~rvck sz(1mos esetben akkor is az intézmény-finanszírozást alkalmazzák,
umikor egyébként a fejlettebb, közgazdaságilag megalapozottabb pénzellúUist biztosító normatív finanszírozás felté~elei is adottak. Ezzel akadályozzük az intézményi önállóság ki_bontakoztatását és lemondanak a normatív nióclszel'ek alkalmazásával járó előnyökről.
J\ j6vúhagyott költségvetés idő:irányos vagy ütemezett hányadára a1apozoit intézmény-finanszirozási módszerrel kapcsolatban rá kell még mutatni a követ.kezükre. A finanszírozó szerveknek itt is meg kell szervezniük
azt a belső információs rendszerl, amely biztosítja, hogy a szervek pénzellúl~·isa egyfelől zavartalan legyen, másfelől a szerveknél időközönként
nl! l..'.:pjen fel pazarlásra ösztönző pénzbőség. Megfelelő belső infortnációs
1·L·ncls;~c1· J.:iépitésc nél!cül ugyanis - a féléves beszámolóra, a bankszerve:::d h:1vi pénzforgalmi adataira építve - a pénzellátás csak mechanikus,m
{!tYL·nycsülhet. Ez esetben pedig a gazdálkodó szervek pénzellátásának a·
fr,j(·Y.ctekhcz történt decentralizálása nem válthatja be a hozzáfűzött reményi•!-:.ct. Süt, egy külön kiépített központi finanszíroZó szervezet a központi
pl"ní'.alappa1 való getzdálkodás hatékonysúgát az állam szempontjából sokk,il jnb!x,n {·rvényre tudnú juttatni.
\'l,gül, dc nem utolsó so1·ban - intézményi szemszögből azt is
ki Lcll enw1ni, hogy a köllségvelés időarányos vagy "Utemezdt hányadára
ubpom( t p{·nz~llMási módszer a javadalmak kiutalását csak nz év végéig
tc:s;.:i l~·hctíívé. A költs{!gvetési év lezór;isa után már ninc$ mód arra, hogy
~1z ii1tC·/'.llll·ny r:z lndo!-rnltnúl csel:Ieg ala<:sonyabb s7.intü pénzellátásának
Li·· ,':;zilC:~:O:;t ki_ivcLelje.
1

•
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A feladat-finanszíroztis módszere
A feladat-finanszírozás olyan pénzellátási módszer, amely nem általános érvényű jogi szabályozáson alapul, hanem különböző elgondolásokra
épülő kísérleti tapasztalatokra támaszkodva kezd kibontakozni. A gondolat
abból a felismerésből származik, hogy bizonyos feladatokat végző intézmények szakmai tevékenységének eredménye és annak elérését szolgáló pénzügyi eszközök között az intézmény-finanszírozás mócjszeréböl adódó lehetőségnél közgazdaságibb értelmű kapcsolatot kell teremteni, mert másként
nem lehet dönteni az ilyen tevékenységek megk'-zdésének vagy folyamatos
végeztetésének kérdésében.
'
A feladat-finanszírozás módszerének kidolgozására még 1969. évben
tett javaslatot egy, a tudományos kutatás helyzetével foglalkozó bizottság.
A javaslat szerint e finanszírozási módszernek azt a célt kell szolgálnia,
hogy az irányító szervek a tudományos kutatás-fejlesztést a társadalmi
szükségletek hatékonyabb kielégítése érdekében - a feladatok konkrét
meghatározása mellett - pénzügyi szabályozó eszközökkel is befolyásolják
és koordinálják.
.
A pénzellátás e módszerének szükségszerűségét az is alátámasztotta,
hogy a költségvetési szerveknél 1968-tól bevezetett gazdálkodási rendszer
a kutatóintézetek önállóságát is megnövelte és lehetővé tette számukra,
hogy alaptevékenységük sérelme nélkül nem költségvetési forrásokból finanszírozott úgynevezett szerződéses ni.unkát is vállalhassanak, ahol a
forrás (az árbevétel) már konkrét feladatokhoz tapad.
A feladat szerinti finanszírozás alkalmazhatóságához az biztosította a
legfőbb feltételt, hogy megindult, majd később megvalósult a tudományos
kutatás távlati tervezése (Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv),
amely kijelölte a legfontosabb kormányszintű kutatási feladatokat. Így
szükségszerűen merült fel olyan módszer kidolgozásának igénye, amely a
ráfordítások időbeli szakaszolását a programokhoz igazodóan határozza
meg. A pénzellátás kialakulóban levő módszerén belül~ a hálóterv szerinti
és a feltétel szerinti finanszírozási formák különböztethetők meg.
A hálóterv szerinti feladat-finanszírozás módszere akkor alkalmazható,
ha a kormányszintű ku_tatási téma munkafeladatokra, Ílletőleg munkaperiódusokra bontható és ezek - hálódiagramm készítésével - megfelelő
logikai sorrendbe kapcsolhatók. Ha az egész kormányszintű kutatási feladatr~ hálóterv nem kéSzíthető, akkor is lehetnek olyan részterületek,
amelyek a hálótervezéshez szükséges előfeltételekkel rendelkeznek. Ilyenkor részhálóterv készítése a kézenfekvő.
A kormányszintű kutatási célkitűzések egy része viszont olyan, amelyeknél csupán a munkafeladatok, illetve a munkaperióduSok jelölhetők ki.
Ez esétben feladatra vonatkozó előkalkuláció nélkül biztosítja a finanszírozá~ a pénzügyi eszközöket, megkövetelve akkor is azt, h0gy a teljesítéskor a pénzeszközökről a kutatóhelyek fo1adatonként számoljanak el. Ez tehát a feladat-finanszírozás feltétel szerinti formája.
Újabban n feladat-finanszírozás módszere abba az irányba fejlődik,
hogy a kutatóintézet érdekeit - az állami megbízá.sok és a .szerződéses
kutatások tekintetében - azonos nevezőre hozza.
A .feladat szerinti finanszírozás formálódó módszerbeli szabályai egyaránt tartalmaznak elemeket, amelyek lényegüket tekintve megfelelnek a
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lcljcsitm{:nyen alapuló finanszírozás és az intézmény-finanszírnzás köve!clm(:nyeinek is. Ezért a feladatfinanszí_rozás vegyes pénzellátási módszprb':nl fogható fel, amely
~
pénzügyi-gazdasági oldalról támasztja alá a felsőszintű döntéseket,
a pénzeszközök felhasználását a feladatok teljesítésével összhangbon biztosítja,
- a ráfordítások nagyságrendjéről a teljesítmény arányában ad folynmatos tájékoztatást és
- a kutatási st~ktúra megfelelő átalakítására ösztönöz .
-

-
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A költségvetési szervek felújítási rendszerének
néhány kéirdéséről*
Rig6 István
A költségvetési szervek állóeszközeinek 1961. évi ú]raértékelésével nyert értékadatok elemzése arra hívta fel a figyelmet, hogy az állóeszközök állagának megóvása
a népgazdaságnak ebben a szektorában nem volt kellőképpen biztosítva. Ezért olyan
rendszer kidolgozására volt szükség, amely biztosítja, hogy a felújítási eszközök közgazdasági ismérvek alapján képződjenek, valamennyi költségvetési szervnél megközelítően a szükségletek arányában álljanak rendelkezésre és ezeket valóban az állóeszközök felújítására használják fel. E követelmények megoldására - a költségvetési
szervek gazdálkodásának új rendje keretében - az állóeszközök felújítását szolgáló
eszközök tervezésének és felhasználásának módját új alapokra helyeztük: létrehoztuk
a felújítási es~közök alapszerű kezelésének rendszerét. Ebben
- előírtuk a távlati felújítási tervek készítését, s ezzel megalapoztuk az állami
tulajdon kezélésének *tgon.dolt rendszerét;
- objektívebb alapokra helyeztük r:i. felújítási eszközök képzését, miután azok az
állóeszközök értéke arányában jönnek létre;
- bevezettük a költségvetési év során fel nem használt felújítási célokat szolgáló pénzeszközöknek a'z alapszerű kezelését, s ezzel biztosítottuk, hogy ezek az eszközök a későbbi években is csak felújítási célokra vehetők igénybe;
- lehetővé tettük az intézmények számára önálló felújítási alap képzését, ezzel
is elősegítve az intézményi Önállóság kibontakoztatását.
A korábban - többnyire szubjektív döntések alapján - meghatározott felújítási
keretekkel szemben számottevő, előrehaladást jelent az, hogy a költségvetési szerveknél a· felújítási eszközök döntő része az állóeszközök bruttó értéke után központilag
megállapított felújítási kulcsok alapján képezhető.

A rendszernek ez a mechanizmusa a költségvetési szervek teljes felújítási eszköz·
igénye és gazdálkodása tekintetében azonban csak fokozatosan valósítható meg. Ennek oka az, hogy a korábbi évtizedekben elmaradt felújítások pótlásáról is gondoskodni kell, amelynelc pénzügyi fedezetét külön központi állami juttatás biztosítja,
mintegy kiegészítve ezzel a felújítási rendszer mechanizmusa keretében képezhető
eszközöket.
• Megjelent a Pénz.Ugyi szemle 1810. évi 10. számában,
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. A frlújítási rendszer ún. tiszta-mechanizmusának működését azonbrm ct'lul kell tűzni. Távlatilag tehát el kell érni, hogy a minisztériumok,
a tanúcsok és az önálló felújítási alappal rendelkező szervek csak annyi felújítási forrással rendelkezzenek, amennyi állóeszközeik értéke után a központilaq megállapított szabályozók (kulcsok) alapján képződik. Addig azonbcm fennmarad a felújítási alap kiegészitési rendszere azzal, hogy a kiegés;,:ítésclmek fokozatosan degresszív irányzatot kell követniök mind a központi, mind a tanácsi ·szerveknél.
A 'icicgészítés volumene jelenleg még számottevő. Nagyságrendjére jel!emzD, hogy az 1968. évben a rendelkezésre álló felújítási pénzeszközöknek
30,50/0 -üt, az 1969. évben pedig 22,30/0 -át képviselte. Ezeken az arányokon
belül egyes minisztériumoknál a kiegészítés mértéke az 50°/0 -ot is meghaladta. Az állóeszközök állagmegóvásának belső kiegyensúlyozatlanságárá
mutat, hogy a központi irányítás alá tartozó szervek nagyobb arányú
(41,7°/0 ) kiegészítésben részesültek, mint a tanácsok (29,6°/0 ), holott - az
1061. évi állóeszköz újraértékelés szerint - állócszközeik nettó értéke a
brutló értékhez viszonyítva kedvezőbb képet mutat (70°/0 ), mint a tahácsl
szerveké (60°/0). A felújítási eszközök intézményes kiegészítése tehát tovább
differenciálta a költségvetési szervek állóeszközei használhatósági állapotában meglevő különbségeket.
Ezek a körülmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a negyt'dik ötéves terv időszakában a szervek részére objektívebb alapokon kell biz-tosítani a kiegészítő jellegű juttatásokat.
A felújítási eszközök új képzési rendszerének bevezetésével a gazdálkodó szervek önállóságát is növelni kívántuk. Ezért az intézményi önálló
felújítási alap pénzügyi katPgória megalkotásával lehetővé tettük, hogy
a költségvetési szervek felügyeleti szerveik jóváhagyásával önálló felújítási
alap képzésére jogot nyerjenek. Ennek megfelelően javasoltuk a miniszlL~riumoknak és a tanácsoknak, hogy az irányításuk alá tartozó intézményeknél vagy nagyobb községeknél -- ahol ezt az állóeszközök volutÚene
indokolja - engedélyezzék önálló felújítási alapok képzését.
A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az irányító szervek többsége elő
térbe helyezte a felújítási eszközök centralizált kezelését. Az 1968. ,évben
miPdössze 18 községi, 20 tanácsi és 36 központi intézmény, az 1969. évben
r:.edig 50 községi, 41 tanácsi és 46 központi intézmény részére biztosították
a felűjitási eszközökkel való önálló gazdálkodást. A községek közül· Békés
megyében 21 község rendelkezik önálló felújítási eszközeivel, a többi megyében együttvéve összesen 29 község kapta meg ezt a jogot. A központi
intézmények között az Egészségügyi Minisztérium területén 33, a Munka-.
ügyi Minisztfrium területén pedig 10 rendelkezik önálló felújítási alappal,
a többi minisztérium együttvéve összesen 3 intézményt ruházott fel a felújítási alapképzés jogával.
Az önálló ulapképzésre jogosult gazdálkodó szervek felújítási pénzesz„
köze az 1968. E':vben az ilyen célt szolgáló eszközök 10,8°/0 -át, az 1969. évben
pedig 13,2°/0 -út képviselte.
Érdemes ró.mutatni arra is, hogy a felújítási eszközök képzése és felh:bz1u.ilása között milyen összefüggés van, s a felhasználás során érvénye:,;LiH-e az a célkitűzés, hogy a költségvetési szerveknl:l is törekedni kell az
ú.lJ,i('szkiiúik kor,,;zerüsitésóre, a modern tec\.inika erőteljesebb alkalma;'ási11·a.
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Az eddigi tapasztalatok" azt mutatják, hogy a felújítási kulcsok alapján képzett előirányzatok több mint 600/0-a az ingatlanokra, 40°/o-a pedig
- kétharmad-egyharmad arányban - a gépek, berendezések és felszerelések, illetőleg a járművek csoportjába tartozó állóeszközökre jutott. Ezzel
szemben a tényleges felhasználások ezektől az arányoktól lényegesen eltértek: a felhasznált eszközök több mint 80°/0 ....:át fordították az ingatla.nokra és csak 20°/0-át - fele-fele arányban - az állóeszközök másik két
csoportjára. A költségvetési szervek tehát ingatlanaik felújítására használták fel az egyéb állóeszközcsoportok után képződött eszközök jelentős részét is.
E körülmények mérlegelésénél felvétődik, nem 1enne-e helyes a felújítási kulcsoknak a tényleges felújítási tevékenységhez való igazítása. En-'
nek megítélésénél abból kell kiindulni, hogy ma már a különböző állóeszközök műszaki paraméterei alapján viszonylag nagy pontossággal határozható meg azok élettartama, felújítási ciklusideje, felújításuk költségigénye ,
és ezeket figyelembe véve az évenként e célra szükséges felhalmozás öszsZege is. Lényegében az utóbbinak az állóeszközök bruttó értékére vetített hányada képezi a felújítási kulcsokat, .csak nern állóeszkö'zfajtánként
differenciáltan, hanem főbb állóeszközcsoportonként és: népgazdasági szinten összevontan.
Az állóészközök zömét kitevő épületek és építmények felújítási kulcsa
(1,2°, 0 ) hozzávetőlegesen megfelel a vállalatok kezelésében levő hasonló
típusú létesítményekének (pl. irodaházak) és összhangban van a szocialista
országokban az épületek után évenként" elszámolható felújítási eszközigényn,yel. Lényegében ugyanez a helyzet a többi állóeszközcsoportnál is. Miután
a jelenlegi kulcsokat közgazd.B.ságilag elfogadható paraméterek alapján állapították meg, nem látszik inc;lokoltnak ezektől elszakadni és a felújítási kulcsokat a szervek gazdálkodásában jelentős szerepet játszó szubjektív döntésekre alapozni.
Az a körülmény, hogy a gazdálkodás adataj a tervezettel szemben
eltérő arányokat mutatnak, nem bizonyítja a jelenleg érvényben levő kul- ·
csak megalap0zatlanságát, csupán jelzi, hogy a korábbi évtizedekben elmaradt ielújítások pótlása az adott periódusban főleg a~ épületek vonatkozásában okoz gondot ..
A felújítási eszközökön belül· a különböző állóeszközcsoportok tervezett részesedésének megváltoztatása a műszaki paraméterektől elszakadva
önkényes, a gazdálkodás szempontjából pedig teljesen közömbös lenne,
mert a szervek az eszközök képzésétől függetlenül szabadori dönthetnek
azok hovafordításáról.
Allandóan visszatérő kérdés a felújítási kulcsok d~fferenciálásának
szükségessége. Ezzel kapcsolatban a következőkre célszerű a figyélmet felhívni.
,A költségvetési szervek állóeszközei 1961. évi újraértékelésének elő
készítő szakaszában az Építésgazdasági és Szervezési Intézet megfelelő pa-.
raméterek ismeretében épületfőcsoportonként alakította ki a· felújítási kulcsokat. Az Építésgazdasági és Szervezési Intézet a főbb intézménytípusokon (kórház, rendelőintézet, általános iskola stb.) az 1960. évben ténylegesen elvégzett felújítások költségigénye és az ilyen· létesítmények
felújítási ciklusideje alapján kidolgozta épűletfőcsoportonként a felújítási
kulcsokat, amelyek a következők:
·
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Épilletfőcsoport

megnevezése

Szociális és egészségvédelmi épületek
és oktatási épületek
Igazgatási épületek
La.k6épületek
Növénytermeli'.:"Si épUletck
.41luttenyésztési épület.ek
Kereskedelmi és tárolóépületek

)Iűvelődési

Felújítási kulcs
a létesítmény
bruttó értékf'nek %-~ban
1,2
1, 1
1,0
1,2

1,6
1,3
1, 1

Mint látható a felújítási kulcsok szóródása - a növénytermelési épületekét figyelmen kívül hagyva - nem jelentős, ezért nem tartottuk indokoltnak a különböző épületfőcsoportok között differenciált kulcsot alkalmazni.
Az adatok áttekintéséből megállapítható, hogy a jelenleg valamennyi
épületre egységesen érvényes felújítási kulcs (1,20/0) a legnagyobb felújítási igényű sz~ciális és egészségügyi épületek felújítási szükségleteit biztosítja, a többi épületek számára pedig - azok alacsonxabb felújítási
igénye mellett - az átlagosnál kedvezőbb ellátást nyújt. A fel.újítási kulcs
megállapításánál alapvető feltétel volt, hogy a kulcsok alapján képezhető
felújítási eszközök volumene összhangban legyen a népgazdasági krvben
a költségvetési szervek részére felújítási célokra biztosítható erőforrá
sokkal.
A szervek megítélésem szerint elsősorban nem a felújítási kulcsok diffHenciálását, hanem azok növelését igénylik. Ezek kielégítése azonban az
állam központi pénzalapjának újabb leterhelése nélkül csak a rendelkezésre
úlló eszközök népgazdas.;.gi szintű újraelosztása, illetve a költ.-;égvetési szervek közötti újraelosztása után lehetséges. Jelenleg nincs megfelelő objektív alap ahhoz, hogy az eszközök újraeloszt.-lsá1·a bármilyen szinten kezdeményezés történjen. Vannak ugyan adatok arról, hogy a különböző
költségvetési ágazatokban a gazdaságirányítás új rendszerének első két évében mekkora összeget fordítottak az épületek felújítására és ennek az adott
úgazat állóeszközértékére való vetítése útján kiszámíthatók a tényleges félujítási kulcsok. Ezek azonban nem mért0kadók, mert bennük az elmúlt évt120dekben elmaradt felújítások pótláséltól kezdve, az eszközök viszonylag
korlátlan átcsoportosítási lehetőségén keresztül, a szubjektív döntések folytán indokolatlan felújításokig számos olyan tényező jut kifejezésre, ami
nem képezheti objektív alapját új felújítási kulcsok megállapításának.
A felújítási célokat szolgáló eszközök újraelosztása tehát nem látszik,
reálisnak. A probléma természetesen pótlólagos állami juttatások révén is
megoldható, azonban ez növelné a költségvetés egyensúlyi feszültségeit és
a:tt a már ma is egészségtelen túlkeresletet, amely' az építőiparral szemben mutatkozik. Egyfbként, ha az utóbbi körülménye],: nem forognának
fenn és lenne elegendő erőforrás pótlólagos állami juttatásokra ezen a területen, akkor sem jutnánk sokkal előbbre, mert nem r,!ndelkezünk olyan
objektív kritériumokkal, műszaki kataszterekkel, amelyek alapján ezeket
a juttatásokat az adott körben elosszuk és a felújítási kulcsok felemelésével rendszeressé tegyük. Ahhoz, hogy e tekintetben objc·ktív alapokkal rendelkezzünk arra lenne szükség, hogy az Építésgazdasú~;i és Szervezesi Inté-
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zet széleskörű műszaki felmérések és költséganalízisek alapján a jelenleginél sokkal mélyebb tagolásban alakítson ki differenciált felújítási kulcsokat. De ezeket is csak a gazdasági helyzet függvényében lehetne alkalmazni, megfelelö pénzügyi források hiányában csJpán az elérendő célt jelképeznék.
.
Megítélésem szerint nincs szükség e terü1eten pótlólagos állami juttatásokra. A szervek az építőipar szűk keresztmetszete miatt még a jelenlegi
eszközeiket sem tudják egy-egy évben teljesen elkölteni. Kivitelező kapacitás esetén pedig erre a célra költségvetésükön belül szabadon átcsoportosíthatnak és pénzmaradványukat is ennek szolgálatába állíthatják.
. A felújítási kulcseknak pótlólagos állami juttatásokat, illetve a jelenleg rendelkezésre álló erőforrások újraelosztását nem igénylő differenciálása közgazdaságilag nem igen értelmezhető. Ma az a jellemző, hogy az
irányító szervek többsége ·a felújítási eszközök képzését és elosztását centrálisan\ végzi. E szervek számára a jelenlegi gazdálkodási rendszerben csak
a felújítási eszkö'zök képzése van szabályozva, ezek elosztásának módja
azonban nincs elsősorban azért, mert a képződő eszközök és a felújítási
szükséglet között - éppen a korábbi évtizedekben elmaradt felújítások
most jelentkező szükségletei miatt - nincs tzoros korreláció. :f\..iinthogy az
eszközök elosztása nincs központilag szabályozv[1, ez a szervek saját döntésétől függ és abban szabadon difierenciálhatila~. A különböző felújitási
kulcsokat pedig nem szabad a differenciálás egyedüli eszközének tekinteni,
lehet a felújításokra rendelkezésre álló pénzeszközök differenciált elosztását más módon is biztosítani. fgy pl. a jól átgondolt, műsz_aki felmérések
alapján készített komplex középtávú felújítási tervek biztosabb a_lapot adhatnak az eszközök elosztásához, mint a differenciált kulcsok.
Ha a felújítási terv és annak költségigénye megalapozott, akkor megvan az a fix pont, amely a felújítási eszközökkel való gazdálkodás középpontját képezheti. Bármilyen időszakra (egy évre, öt évre stb.) készüljön
is ilyen program, az ténylegesen annyi idő alatt valósítható meg, amennyi
idő alatt akkumulálható az ehhez szükséges pénzösszeg. Éppen ez a körülmény ösztönzi a szerveket arra, hogy a felújítási eszközök képzését szabályozó kulcsok növelését kezdeményezzék. Ez azonban - mint már említettem - az eszközök újraelosztásának, illetve pótlólagos állaffii juttatások szükségességének golldolatához vezet vissza.
Az előbbiekben kifejtett meggondolások alapján nem látszik reális célkitűzésnek a felújítá~i kulcsok központi differenciálása.

2.76

A szervezettség fogalmának, színvonalának, fokának,
hatékonyságának értelmezése, mérési, tervezési lehetősége•
Dedinszky Henrik
Egyes btcgóriák kikristályosodása - hazai és nemzetközi méretekben is - viszonylag rövid idő alatt befejeződik, más kifejezéseknél viszont ez a folyamat bonyolultabb és hoss:r::1.bb időt igériyeL
A szervezés, szervezet és szervezett kategóriák inkább az utóbbiak közé tartoznak. Ezeknek a kifejezéseknek az értelmezése még ma is igen eltérő. A feladatok
meghatározása, végrehajtása., nagyobb egységek által való összehangolása szükségessé

tCszi e katcgóriúk egyértelmű használatát. E kategóriák értelmezésével az alábbiakban elsősorban, vállalat-vezetői, felsővezetői, irányításpolitikai, szervezéspolitikai aspektusból foglalkozunk.
Szervezé.9, szervezet és s~ervczett kategóriák értelmezése
Ezek a kifejezések tartalmilag meggazdagodtak és rangos, használt fogalmaink
közé kerülte!~.

A szervc-;.és kifejezésének értelmezése során legcélszerűbb annak a meghatározásn~k elfogadása, amely szerint: ,,A szervezés az embernek az a tudatos, szabályozó
tevékenysdge, amclyná célja, hogy anyagi javakat, szellemi és fizikai erőfeszítéseket
a kölcsünha!.íso!t. olyan rendszereibe foglaljon, amely bizonyos kitü.Zött feladat meg·
vulósítás.-it a legjobban biztosítja."
A szervezés teh/tt a termelési tényezők térbeli és időbeli összehangolását segíti.
A SZ!.:rvezl'.:s szakadatlan, soha véget nem érő tevékenység, mert állandóan változnak a sz:1kdyoznndó tényezők és ennek folytán a közöttük fennálló kölcsönös kapcsolatok, dc változnak a célok is, amelyek érdekében a szabályozó tevékenység folyik.
A s-;.erve:és lényegében egy olyan állandó szabályozó tevékenység, ahol a vezetés
(szervező) a :cvi:kcnység folyamatának egyes elemeiről kap visszacsatolt jelzéseket.
A válbhcvczcti.':s is egy különösen bonyolult, komplex szaldlyozási folyamat.
A s::.ervi:-;_/s tehát lényegi:bcn nem más, mint:
- szt::mélyi:knek, vagy valamely közösségnek valamely célra közreműködésre,
!t:vl'kenySt;gre, v:ilamibcn v~1!ó r2szvételre való folyamatos megnyerése, egységbe
fog:h:1,
• :.~q;~elent a Pém:íl.gyl szemle 1970. évl 10. számában.
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valamely közösségnek, testületnek, intézménynek; szervezetnek,
mozgalomnak stb. létrehozása, megteremtése, illetve megindítása,
val~ely rendszeres. tevékenységnek, mozgalomnak a folyamatos
megindítása, illetve szervezett formában való ésszerű lebonyolítása,
rendezése.

Szervezésen tehát az emberek és tárgyi eszközök tervszerű egybehangolását értjük. A teljesítmény szempontjából ezeket egymással kedvező
viszonyba hozza a szervezés. A szervezésnek tehát alkalmazkodnia kell a
feladatok és termelési tényezők változásához is. A szervezés tehát eszköz
és nem cél.
A vázoltak alapján, - s azokból következően a legfontosabb, közvetlen szerveiési célnak tekinthető:

-

-

a folyamatosság. (Ez alatt munkatárgyak mozgásának, a munkaerők foglalkoztatásának és a munkaeszközök felhasználásának szakadatlanságát, annak magas fokát értik.) Ezt tekintik a legfontosabb, közvetlen i;;zervezési célnak ..
az arányosság. (Ebben az esetben pedig a munkaerők és munkaeszközök száma és faja között, egymásra építetten meghatározott
viszonyok magas foka értendő.)
a párhuzamosság. (Ez az egymás mell~tt lefolyó folyamatok magasfokú egyidejűségét tételezi fel.)
a ritmus. (Ez az események lefolyásában a rendszerességet és
egyenletességet, illetve az egyenletes váltako.zást jelent~.)

A szervezés tehát elsősorban rendszermeghatcirozó tevékenység. (Pl.
döntési, döntéselőkészítési rendszer meghatározása stb.)
A szervezési munka, a vállalatszervezési modell vonatkozásában cél...:
szerű megkülönböztetni:
·· --

vezetési rendszereket, ,
folyamatrendszéreket,
igazgatási (adminisztratív) rendszereket,
szervezetí rendszereket.·

A vállalatszervezési modell rendszerei, alrendszerei pedig a követ-

kezők:*

Vez~iési rendszerek:
Tervezési rendszer. (A vállalatvezetés. legfontosabb eszköze.)
Érdekeltségi rendszer. (Aktivizáló, mozgósító eszköz.)
Szervézési rendszer. (A vezetési és végrehajtási feladatok lebonyolításának módját és helyeit meghatározó szabályok. Pl. működési
és szervezési szabályok.)
• Dr. Antal Iván szerint:
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folyamatrendszerek: (A

működési főfolyamatok.)

Műszaki fejlesztés.
Kereskedelem.
Termelés.
Munkaerő- és bérgazdálkodás, ösztönzés.
Anyaggazdálkodás.

Igazgatási (adminisztratív) rendszerek:
Információs rendszer.
Pénzügyi rendszer.
Számviteli rendszer.
Ellenőrzési rendszer.

Sz(!rvezeti rendszerek:

Vállala ti szervezet.
Gyárak szervezete.
Egyéb önálló szervezeti egységek.
A "szervezet" kifejezés, kategória értelmezésével kapcsolatban első
sorban az igényel említést, hogy a „szervezet" szót :rendszerint kétféle értelemben használják: tág és szűk értelemben. Szűk értelemben egy legalább
minimális mértékben megformált emberi együttesnek egy különálló sejtjét
jelenti a „szervezet". Tágabb értelemben ilyen sejtek egy egésszé tömörült
összességét jelenti. A szervezetek összege természetesen nem e·gyszerű
számtani öSszege, hanem komplexuma a sej teltnek.
A szervezet lényegében külső formát kölcsönöz a termelési viszonyoknak. A szervezet ilyen értelemben forma.
Ezzel a formával igyekszik rendezni saját termelési viszonyait a társadalom. Ez azt is jelenti, hogy a szervezet nem más, mint az emberek és a
termelőeszközök meghatározott célt követő tervszerű elrendezettsége a termelési fo(yamatban. Ezek szerint a termelési folyamat megszervezéséhez
meghatározott feltételeket kell teremteni. Ezek a feltételek többek ·között
a

következők:

Ki kell alakítani az alkalmas embercsoportokat.
El kell látni ezeket megfelelő termelőeszközökkel.
Ki kell jelölni a célt, a csoportok feladatait és a feladatok elvégzésének módját.
Gondoskodni kell a megfelelő felügyeleti funkciók létrehozásáról,
az irányító dolgozók meghatározott jogokkal való felruházásáról és
kötelezettségeik előírásáról.
A szPrvezet tanulmányozásánál, tökélctesítésénél o.zzal is számolni kell,
hogy a terrnelüer6lcből és a termelési viszonyokból kell kiindulni. A szerW'n·t i•s a termelési viszonyok kapcsolatának c•lcmzf.s{; azt igazolja, hogy a
szervr:zet nem alakít ki termelési viszonyokr;t az emberek között. A szerve-
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zet tehát nem a termelési viszonyok megteremtője, nem az oka azoknak.
Inkább a fordítottja az igaz.
·
Az adott viszonyok követelnek ineg bizonyos szervezetet. Ezért a szervezet létrehozásánál, tökéletesítésénél .mindig meghatározott, objektív viszonyokból kell kiindulni. A szervezés ezeket a viszonyokat rendezi a tapasztalatok és a tudomány alapján.
·
Ez a rendezés azáltal történik meg, hogy a szervezet igyekszik eltávolítani mindent, ami a tervezett, a szándékolt termelési folya·matot zavarja,
fékezi, esetleg lehetetlenné akarja tE!nni. Emellett az sem kerülheti el a
figyelmünket, hogy a szervezet, a szervezet arányai és a_ cél, amely miatt
létrehozták, vagy tökéletesítették a szervezetet, általában nem lépi túl az
adott társadalmi formát, a meglevő termelőerők és termelési viszonyok
kereteit.
A szervezet és a termélési viszonyok kapcsolata tehát abban nyilvánul
meg, hogy· a szervezettel az emberek ellenőrzésük alá vonják, vagy igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a termelési viszonyokat, hogy a szervezettel
biztosítják és fejlesztik a meghatározott termelési viszonyokat. Mindez azt
igazolja, hogy nem lehet azonos rendű kateg5riának tekinteni a termeiesi
viszonyokat és szervezetüket. A szervezet tehát forma és nem azonosítható
a t~rmelési viszonyokkal ..
Ennek elismerése azt is lehetővé teszi, hogy a termelési viszonyokra
vonatkozóan ne vonjunk· le téves következtetéseket az új szervezet létrehozása, 'vagy a régi szervezetek tökéletesitése során, illetve alapján.
Ennek elfogadása a szervezetek bizonyos időszakonkénti, szükségszerű
átalakításának elismerését is jelenti, illetve annak elismerését is jelenti,
hogy a szervezet a szervezés eredménye.
A szervezet és szervezés - .ebben a vonatkozásban a forma és tartalom
- összefüggésére, egymásra való hatására az jell~mző, hogy a szervezet
tökéletesíti a folyamatot, a tevékenységet. Ennek tökéletesitése pedig kikényszeríti, szükségessé teszi a szervezet tökéletesítését. A szervezet tehát
állandóan szervezi a folyamatot, a tevékenységet és időszakonként önmagát
is újraszervezi. Ennek alapján beszélhetünk a tartalom (szervezési tevékenység) és forma (szervezet) szervezettségéről.
A szervezés funkc.ióinak ebben a vonatkozásban két 'megjelenési for·
mája van.
Először meg kell szervezni a gazdálkodó egységet. Ennek megfelelően
beszélünk megszervetésröl (új szervezésről). A megszervezés esetében az adott feltétele~en belül - a szervezőnek a megoldási lehetőségek széles
skálája áll rendelkezésére.
Másodszor a már megleVő szervezetet állandóan tökéletesíteni kell. Ennek megfelelően beszélünk átszervezé$Től (újjászervezésről).
Az átszervezéskor a szervezőnek már nehezebb a dolga. Ebben az esetben egy - már működésben levő apparátust kell átaiakítania. Az átalakításnál arra kell törekedni, hogy az lehetőleg zökkenőmentesen és az eredmény veszélyeztetése nélkül történjen.
Emellett az átszervezéskor rendszerint jóval több az Olyan feltéteJ,
amelyet a szervezé~ lehetőségei tekintetében adottnak kell tekinteni.
A szervezet tökéletesítésének, a szervezet .bizonyos időszakonkénti átalakításának elismeiését nemcsak annak elfogadása segíti, hogy bizonyos
kapcsolat és különbség van a szervezet és a termelési viszonyok között,
hanem annak f~lismerése is, hogy a szervezet ellentmondásba is kerülhet a
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termelési viszonnyal és a termelöerővel. Ez az ellentmondás megoldható és
nem antagonisztikus.

Ez az ellentmondás azért jöhet létre, mert meghatározott, bizonyos
mértékű

•

saját fejlődése is van a szervezetnek és tnert nem fedik, nem fedhetik mindig, minden esetben a gazdasági kapcsolatokat a szervezeti kapcsolatok.
A szervezet értelmezése annak megem1ítéseit is igényli, hogy a szervezetben működési és fejlődési folyamatok is vannak.
A szervezet és a szervezés kapcsolatának értelmezésénél figyelembe
kell venni azt is, hogy a szervezetnél a működés nem változtatja meg tartósan és lényegesen a szervezet részei közötti viszonyokat.
Ezeken kívül a szervezetekben olyan folyamatok is végbemennek,
amelyek tartósan és lényegesen megváltoztatják a szervezeti struktúra·
dinamikai egyensúlyát s a szervezeti struktúrába tartós, lényeges változáshoz vezetnek.
Előfordulhat olyan eset is, hogy a szervezet nem ragadhat meg, nem
ölelhet fel minden gazdasági összefüggést. Tehát léleznek és az emberek
tevékenységével állandóan létrejönnek szervezeten kívül is gazdasági
kapcsolatok. Ezek a gazdasági kapcsolatok pedig csak akkor szervezhetők meg, akkor ölthetnek magukra szervezeti formát, miután megszilárdultak és elég kifejezetten megmutatkoznak. Ebben az esetben válik elkerülhetetlenül szükségessé a szervezet létrehozása, átalakítása, fejlesztése. Ennek megvalósításával lényegében a szervezetlen kapcsolatok helyére szervezett, tervszerű kapcsolatok lépnek.
A szerve_zet és a termelési viszonyok kapcsolatára az is lehet jellemző, hogy a szervezet megszüntetése, széthullása nem bontja meg a gazdasági élet belső szükségszerű összefüggéseit.
A szervezet széthullásával csak a formája változik a gazdasági kapcsolatoknak. Ez azt jelenti, hogy a szervezett kapcsolatok helyébe szervezetlen, spontán kapcsolatok lépnek. Ebben az esetben is gondoskodni
kel1 a megfelelő szervezet létrehozásáról.
Azzal is számolni kell, hogy az új szevezet létrehozására, a szervezet
átalakítására nemcsak a szervezetnek és a termelési viszonyok ellentmondásakor, új kapcsolatok megszilárdulásakor, a szervezet széthullásakor van szükség, hanem akkor is, amikor a gazdaság sajátos ellentmondásait másképp nem lehet megoldani. A gazdasági életnek, a termelési
folyamatnak is akadnak olyan mozzanatai, fázisai, amelyek ellentmondást
tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben valami egyszerre
hat pozitívan és negatívan is, illetve segítőleg és gátlólag is a gazdasági·
életre. Előfordulhat tehát, hogy egyes pénzügyi, hitelügyi stb. rendeletek
végrehajtása például egyszerre segíti is és gátolja is bizonyos mértékig a
termelékenység emelését, a szakosítást, a termelés koncentrálódását stb.,
stb.
Ilyen esetben· esetleg a szervezet bizonyos mértékű változtatására, új
szervezet létrehozására lehet szükség. Az is igaz azért - és ezzel is számolni kell -, hogy a szervezet megváltoztatásával a gazdaság saj;itos ellentn10ndásai nem tűnnek el. A szervezet átalakításával, új szervezet létrehozásával lényegében kedvezőbb feltételek jönnek létre az ellentmondások Ieltúrására, idejében való megszüntetésére.
Ezeknek alapján azt is lehet mondani, hogy a szervezet lényegében
a részeknek euymáshoz és a belöliik összetett egészhez való olyan jellegű
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viszonya, amelynek eredményeképpen a részek az egész sikeréért együttműködnek.

A szervezeten tehát nem a „vállalatot'' vagy „üzemet", hanem az azon
belüli rendet. vagy struktúrát, előírások, vagy szabályozások rendszerét
értjük, amely a vállalat minden részterületének munkafolyamatát és valamennyi vállalati dolgozó együttműködését meghatározza.
Ez azt is jelenti, hogy egy-egy szervezet csak akkor maradhat fenn
és fejlődhet, ha biztosítják a gyors alkalmazkodást a változó körülményekhez, ha lépést tud tartani a gyorsan változó eseményekkel, hazai és
nemzetközi vonatkozásban egyaránt.
Mindebből pedig az is következik a „szervezett" kifejezés értelmezésével kapcsolatban, h.ogy ha valami szervezett az olyan valami, amelyet
szervezési, szervező munka előzött meg, vagy hozott létre.
Az elmondottak alapján célszerű az értelmezést tovább vinni és lehetséges a szervezettség színvonalának, a szervezettségi szintek és a szervezettségi foknak az értelmezése.
A szervezettségi szint és szervezettségi fok kifejezések értelmezése

Á szervezettségi szint és szervezettségi fok értelmezésével kapcsolatban említést igényel az, hogy bizonyos vezetői szintek felett a szervezésnek már vállalat-politikai, profilformáló, szervezés-politikai, prognosztikai, közép- és hosszútávú vonatkozásai is vannak. Ezért célszerű és szükséges foglalkózni felsövezetői, vállalat-vezetői aspektusból is a szervezettségi szint és fok kategóriák értelmezésével.
Szervezettségi szint meghatározásán - különhöző meggondolások
alapján - olyan rangsoroláSi eredményt értünk, amely a szervezetet, a
folyamatot, a motivációkat, illetve a szervezési tevékenységet a fejlettség
szempontjából értékeli a helyezés érdekében. Szervezettségi szinten
lényegében a világméretű, vagy más méretű rangsorolás valamelyik helyezési eredményét lehet érteni abból a szempontból. hogy a szervezet, a
folyamat, a motivációk szervezettsége világviszonylatban, vagy más viszonylatban melyik mezőnyhöz (élenjárókhoz, középmezőnyhöz, vagy az
elmaradottakhoz) tartozik. Ebben az esetben a mérce világviszonylatban,
vagy más viszonylatban meglevő élenjáró körülményeket tételez fel.
A szervezettségi szint tehát egy helyezési szint, egy rangsor abból a
szempontból, hogy az adott szervezet, vagy tevékenység világviszonylatban, vagy más viszonylatban milyen fejlett. A szervezettségi szint tehát
a szervezettség korszerűsegét jellemzi.
A szervezettség színvonalának, a szervezettségi szintnek alapvető ismérvei, mércéi a társadalmi munkamegosztásban való ré'szv~tel · mértéke,
színvonala. A szervezettség színvonalát ezért jellemezni, mérni, prognosztizál-ni, tervezni, ellenőrizni lehet bizonyos mértékig:
a specializálódás,
a koncentrálódás,
a centralizálódis, a fúzió, az összevonás
a kooperáció,
az integrálódás
és a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel mértékének
színvonalával is.
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A tevékenység, a folyamat szervezettségi színvonalát bizonyos mér·tékig közvetve a munka technikai felszereltsége, elektrifikáitsága is jellemzi.
Ez azon alapul, hogy a termelési folyamatban az élő munka helyettesíthető a munkaeszközökben foglalt tárgyiasult munkával. A munkaeszközökben foglalt tárgyiasult munka pedig az eleven munka bizonyos
koncentráltságán túl kényszerpályára viszi - gépesíti, automati~lja - a
szervező tevékenységet is. Ezért jelenti a termelési folyamat technikai felszereltségének, elektrifikáitságának magasabb osztályba ualó lépése bizonyos mértékig azt is, hogy a termelési folyamat, illetve tevékenység
szervezettsége is átlép az egyik osztályból a másik, felsőbb tagozatba, illetve osztályba és ezáltal emelkedik a szervezettség színvonala.
A tevékenység szervezettségének magasabb színvonalára lehet következtetni bizonyos mértékig tehát abból is, hogy nagyobb mértékű, illetve
emelkedő tendenciájú
-

a munka energetikai felszereltsége, villamosenergia felhasználása,
a munka technikai felszereltsége, állóeszközellátottsága,
a munka gépesítettsége, automatizáltsága.

A szervezettségi fok meghatározása alatt pedig olyan rangsorolási
eredményt kell érteni, amely a szervezetet, vagy szervezési tevékenységet - az adott körülmények között elérhető eredmény mértéke szempontjából értékeli, helyezés érdekében. Ez lényegében az adott lehetőség
kihasználásának mértékét jelenti, a szervezés, illetve szervezettség vonatkozásában.
A szervezettségi fok mérése, terveZése, ellenőrzése inkább éves és
középtávú felsiJvezetői téma. A szervezettségi fok - azon a rendszeren
belül, amely a vállalatra jellemző - elsősorban a folyamatosságot, arányosságot, szükséges párhuzamosságot, ritmust mérlegeli, értékeli. Meghatározóan ezért a szervezettségi fok elsősorban a meglevő adottság, a lehetőség
kihasználásának a mértékét értékeli, jellemzi, mérlegeli.
A folyamatosság mutatói, mint az egyik legfontosabb közvetlen szervezési célnak mutatói - általában a teljesítőképesség kihasználási· fokának mutatói is. Ezek a mutatók rendszerint a megszakítási idők réSzesedését mutatjúk az egész időalaphoz, illetve a teljes átfutási időhöz viszonyítva. Ilyen mutatók lehetnek többek között a következők:

•
•

a munkaerő időalapjának kihasználási foka, a munkaidő kihasz- ·
nálása,
a munkaeszközök (gépek) időalapjának kihasználási foka, az állóeszközök kihasználása,
a munkatárgyak folyamatos átfutásának mértéke (megszakadása),
a termelés hullámzásának, egyenletességének mértéke,
a forgóeszközök forgási sebessége.
Ezeknek és hasonló mutatóknak segítségével tehát jellemezni,"értékelni, prognosztizálni, tervezni, ellenőrizni lehet a szervezettség színvonalát,
a vállalati tevékenységek folyamatosságát, szervezettség fokát.
Ezeket a mutatókat, mutatórendszereket is általában honosítani kell.
Hozzá kell igazítani a vállalati adottságokhoz, sajátosságokhoz.
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A szervezettség hatékonyságának értelmezése
A szervezettség hatékonyságának, hatásosságának elemzésénél első
sorban azzéil kell szcimolni, hogy a jól szervezett tevékenységnél nem történik semmi, ami ne szolgálná az adott tevékenység világosan meghatározott célját.
A szervezettség hatékonyságának egyik legfontosabb ·mutatója ezért
a célszerűség, az eredményesség. Ez azt is jelenti, hogy a hatásos, jól szervezett tevékenységnél minden megtörténik ahhoz, hogy minden egyes rész
az egészet szolgálhassa, illetve minden megtörténik annak érdekében, hogy
a célt maradéktalanul meg tudják valósítani. A szervezet ebben a vonatkozásban tehát minden reális lehetőségre felkészült és szervezetten reagál.
Ez azt is jelenti, hogy a cél egy állapot, amelyet el akarunk érni. A célok megállapítása nélkül természetesen nem lehet 'helyesen, hatásosan
dönteni éS irányítani sem. A célok megállapítása során azzal is számolni
kell, hogy a hierarchiával kapcsolatban kialakul, létrejön a célok hierarchiája. Ennek megfelelően beszélünk a tái·&adalom, az állam, a vállalat,
a gyár, az egyén stb. céljáról. A rendszer, illetve a szervezet célja ennek
megfelelően integrált érdeket képvisel. E mögött pedig különféle tevékenységek húzódnak meg, amelyek kölcsönösen összefügghetnek. Ebből
az is következik, hogy az alapvető cél a szervezet egészének főtörekvését
fejezi ki. A részcél pedig az alapvető cél része és bizonyos terület tevékeny-·
ségére vonatkozik.
A cél meghatározása és megvalósítása során azzal is számolni kell,
hogy minden szervezetre egy sor külső és belső hatás érvényesül, ·amelyek
a cél elérését korlátozzák. Abban az esetben, ha a kitűzött cél vonatkozásában a célokok helyesek, az ellentétek minimálisak és a cél elérésének
lehetősége, valószínűsége nagy.
A cél meghatározása és hatékony elérése tekintetében k.ibernetikailag
és matematikailag a gazdaság úgy fogható fel, mint egy nagyon bonyolult,
integrált valószínűségi rendszer.
A kibernetika vonatkozásában pedig azzal kell számolni, hogy a szervezés lényegében egy olyan állandó szabályozó tevékenység, ahol a vezetés (szervező} a termelési folyamat egyes elemeiről kap visszacsatolt
jelzéseket. A vállalatvezetés is egy különösen bQnyolult, komplex szabályozási folyamat.
Az általános irányítás folyamatában két rendszer van: az· irányító és
az irányított rendszer.
Rendszernek pedig valamely célszerű folyamat végrehajtására szolgáló elemek meghatározott, szervezett csoportját nevezzük.·
Az irányítás viszont meghatározott jelnek, információnak az irányító
rendszerbe való „küldése'' útján valósul meg.
Szabályozásról pedig akkor beszélünk (kibernetiká.n belül szűkebb értelemben} ha:
-
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az értesülésekeL az irányított folyamatról szerezzük,
az értesülést összehasonlítjuk az irányított folyamat kívánt állapotával,
és a beavatkozást ennek alapján végezzük el.

'
•

· Visszacsatolásnak - ieed back-nek - pedig azt a folyamatot nevezzük, amelyben az irányító információ a7. irányított rendszerből jut el az
irányíU1 rendszerhez.
A szabályozás legfontosabb előfeltétele (felLétele) a visszacsatolás. Ha
a beavatkozás alapját nem a folyamatról nyert értesülés képezi - hanem
más ismérv, akkor vezérlésről beszélünk. Ebben az esetben a beavatkozás
· alapját a rendszeren kívüli körülmény képezi. Minden szabályozott rendszernek tehát elengedhetetlenül visszacsatolást is kell tartalmaznia.
A vezérlés, a szabályozás legegysze1·űbb esetben stabilizálást (paramét~rck stabilizálását) jelenti.
KüföDböző rendszerek not·mális rnüködéséhez bizonyos értékek állandó voltára van szükség. A belső és külső feltételek a paraméterek meg-.
valtoztatása irányába hatnak.
A sorsára hagyott rendszer egyre inkább dezorganizálcídik, ,,szétzilálódik", azaz egyre kevésbé rendezett és kevésbé hatékony állapotba kerűl.
A vezérlés, a szabályozás természetesen nem .merül ki a stabilizálással. A folyamat állapotváltozással is jár. Ezt is segíti a szabályozás és
vezérlés.
Vezérlési rendszerek működésénél azzal is számolni kell, hogy egy mű
ködési rendszer egészében véve nem azonos részfolyamatainak puszta
összegével. Ezek, az egységes egész keretében lezajló részfolyamatok úgyszólván „megszüntetve-megőrizve" vagyis az egységes egésznek alárendelten léteznek. Ezzel is számolni kell a kibernetika felhasználásánál 1
mert ez a synergizmus elvének érvényesülését is jelenti.
A szervezésnél is figyelem-be kell venni tehát azL, hogy a szervező
munkában is érvényesül a synergizmus elve, hogy a komplex szervezés
több, mint a részek summálódása. Ezt azért sem szabad szem elől téveszteni,
mert a szervezési munka a legtöbb területen automatizálva folyik, rész~lemeket szerveznek és nem komplex rendszereket. Nem szabad tehát a szervezésnél sem figyelmen kívül hagyni a synergizmus elvének érvényesülését,
annak érvényesülését, hogy egy időben, egymással összefüggésben szervezett részelemek egymás hatását támogatják és erősítik.
A szervezettségi szint és fok hatékonyságának elemzésénél különös
figyelemmel kell számolni tehát a:zzal is, hogy a vállalat mint rendszer
centralizált és decentralizált szervezet, mint rendszer koordinált decentrnlizáció. Ez azt is jelenti, hogy a szervezés, vagy átszervezés során a demokratikus centralizmus érvényesítésénél az elvi és -operatív ininyítás
közötti helyes viszony kialakítását kell elősegíteni. Ez minden szinten
egyik kulcs-problémája a szervezettségi szint és fok hatékonysága növelé,ének.
A hatékonysági vizsgálatoknál tehát elsősorbar-i azt kell feltételezni,
hogy a szervezet az egy egységes egész és hogy minél tökéletesebb a
szervezet annál inkább központosult, annál inkább válik a legfelsőbb
szintje az egész szervezet működésének rendezőjévé, irányítójává, íntegrálójává.
A központi irányítás tökéletesedése természetesen és szükségszerűen
nagyobb fokú decentralizáltságot és differenciáltságot tételez fel. Ez azt
jelenti, hogy minél tagoltabb, minél fejlettebb egy szervezet, annál magasabb fokú centrális irB.nyító Szerveket fejlc.~zt ki.

2S5

A .szervezetben - a hatékonyan funkcionáló szervezetben - tehát
lényegében egyszerre folynak centralizációs és decentralizációs fejlődési
tendenciák.,
Centralizált funkciók, illetve tendenciák pl. a következők:
a művek tevékenységének,' fejlődésének egészét érintő műszakigazdasági döntések, vállalatpolitikai meghatározások;
döntéselőkészítői számítások és elemzések végzése a művi 11 stratégia" kialakításához és a „taktika" irányának megszabásához;
hosszú- és középtávú tervek készítése;
éves tervezés irányítása, a gyárakkal közösen végzett tervmunka,
művi irányelvek alapján;
műszaki fejlesztési, beruházási tevékenység irányítása, finanszírozása;
profilkialakítás, belső profilmozgások, termelésátcsoportosítások
a műveken belül;
találmányi, szabadalmi sze1·ződések kötése, újítások jóváhagyása
meghatározott értékhatáron felül;
hosszútávú és döntően külföldi relációkra kiterjedő marketing és
kPreskedelempolítikai munka végzése, irányvonalak megszabása;
export-import ügyletek létesítése, külkereskedelmi tárgyalások és
bonyolítás, döntés export vállalkozásokban a gyárak javaslatainak és igényeinek figyelembevétele;
exportár-képzés, valamint a művek belső árrendszerének, belföldi
árképzési elveinek kialakítélsa és jóváhagyása;
munkaügyek és munkaversenyügyek irányítása;
különböző alapok képzése és szétosztása;
·
a művek pénzügyi eszközeivel való központi gazdálkodás, hitelek
igénylése, pénzügyi bonyolítás a művi egyszámlán keresztül;
számviteli rend_ kialakítása;
irányításszervezés, üzem-, munka- és termelésszervezés, valamint
üevvitelszervezés centralizált végzése és koordinálása;
ügyvitelgépesí-tés és számítástechnika szervezése. és végzése;
belső ellenőrzés és jogügyi tevékenység;
a művi cselekvéseket és magatartási szabályokat összefoglaló
irányítástechnikai elvek és rendszerek kidolgozása, így a kollektív
szerződés, a tervezési, gazdálkodási rend, a működés és szervezet
szabályozása, a művi információs és beszámolási rendszer, az
anyagi ösztönzés és belső érdekeltség elveinek és szabályainak
kialakítása;
külföldi kapcsolatok, nemzetközi és útlevél ügyek;
kapcsolattartás a minisztériumi irányítással és funkcionális föhatóságokkal;
három gyári csúcsvezető (igazgató, főmérnök, főkönyvelő) vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása.
A
a

főbb

decentralizált funkciók, illetve tendenciák pedig többek lcözöt t
A gyárak széles körű önállósággal rendelkeznek

következők:

annak eldöntésében, hogy saját termelési lehetőségeiket belföldi
vevőik igényeinek kielégítése és az optimális gyári eredmények
elérése érdekében hogyan használják ki;
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sDiút termelési-technikai feltételeik biztosításában: a munkatárgYak (anyagok) beszerzésében, a munkaerő felvételében, a munkáltatói jogok gyakorlásában, létszám- és bérgazdálkodásban, a
munkaeszközök biztosításában, az üzem fenntartáSában;
az operatív termelésirányítás és programozás terén;
a gyár-, gyártmány- és gyártásfejlesztés operatív vitelében;
a belföldi értékesítésben, raktározásban és szállítás-bonyolításban;
a vevőkkel és belföldi piaccal való közvetlen kapcsolat tartásában;
a minőség ellenőrzésében;
a munkásellátásban és munkav:édelemben.

Ezek az ellentétes tendenciák ezért egymást szükségszerűen feltételezik. Ebben a vonatkozásban tehát az ellentét és az együttműködés lényegé-.
bcn ugyanannak a folyamatnak két oldala.
A szervezetben ezek a tendenciák pozitív „ellentétpárok", egymást feltételező és egymást segítő ellentétpárok: A 'szervezettségi szint és fok hatékonysllgának növel~sével kapcsolatban hibás az a nézet, amely a demokratikus centt·alizmust, a decentralizációs és centralizációs folyamatdt csak
egymást kizáró állapotnak tudja elképzelni.
A decentralizálás és centralizálás között tehát optimális hatékony
aránynak kell lennie. Ez azt is jelenti, hogy a szervezettség fejlődésével
a szervezetben a kialakuló szervek hatásköre sokrétübbé, bonyolultabbá
válik, hogy az alsóbb szervek, szervezeti egységek. kisebb-nagyobb mértékben átveszik a helyi funkció ellátását és ugyanakkor a központi koordináló szerv jelentősége is megnő. Minél nagyobb tehát a tagoltság, az
operatív funkciók decentralizálásának mértéke, annál nagyobb szükség
van a hatékonyság növelése érdekében az ös.Szehangolásra, az összefogásra,
az integrálásra, a szintézisre. A szervezettségi szint és fok hatékonyságát
ezért ebben az össze.függésben is kell mérlegelni és értékelni. A demokratikus centralizmus elve tehát ebben a n;i.egközelítésben hatékonysági
kategória is.
A szervezettség, illetve, szervezés hatékonyságának, hatásosságának,
lwlyesség&nek elemzésénél célszerű azzal is számolni, hogy általában a
hatékonyságnak, f!, hatásosságnak három alapvető ismérve van:
az eredményesség (illetve a
a hasznosság,
a gazdaságosság.

'

célszerűség)

Az eredményesség értelmezésével kapcsolatban nem kerülheti el a
figyelmet az, hogy általában olyan tevékenység eredményes (célszerű),
r.mely valamilyen mértékben annak a célnak felel meg, amely a tervezett eredményhez vezet. Ebben az esetben alapvető mérce az, hogy a tevékenység a kitűzött célhoz vezet, annak megvalósít.asát segiti elő. Ennek
alapján a tevékenység eredményességének értékelésénél a kitűzött célok
elérésének fokát (mértékét) vesszük figyelembe. Az eredményeket tehát
nem magukban, hanem a célokhoz mérve kell megítélni.
A hasznosság elbírálúsánál pedig azzal számolnak, hogy válamely tev0kenység akkor hasznos, ha valóban· hasznot hajtott. Ez azt is jelenti,
lwwv bizonyos esetekben a tevékenység lehet félig eredményes, de igen
nagy hasznot hozó. Az is előfordulhat, hogy a tevékenység általában véve
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eredménytelen __:_ amikor a kitűzött' cél elérésének mértéke 0°/o-ú - de
· mégis hasznos - nem szándékoltan hasznos. Mérhetőség szempontjából
pedig az igényel említést, hogy a tevékenység hasznosságának, vagy nem
hasznos voltának mérté;k:e a nettó haszon, vagy veszteség abszolút nagysága. Ezek szerint tehát a hasznosság ·szempontjából közömbös, ha a, tevékenység sem hasznot, sem veszteséget nem okozott.
A gazdaságosság értékelésénél pedig azt kell figyelembe venni, hogy
a tevékenység akkor gazdaságos, ha az eredmény - a bevétel - aránya
a költségekh.ez viszonyítva nagyobb egynél. Ezek sz.erint abban az esetb.en viszont nem gazdaságos a tevékenység, ha az eredmény aránya a
költséghez viszonyítva kisebb egynél. Ez azt is jelenti, hogy közömbös a
tevékenység a gazdaságos,'.>ág szempontjából akkor, ha ez az arány egy.
A gazdaságosság mértéke általában tehát ez az arány és nem az abszolút
nagyság, illetve érték.
A hatékonysélggal kapcsolatos elemzéseknél, ellenőrzéseknél azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hatékonyság eredménye több vonatkozású, több és eltérőbb paraméterű lehet. A hatékonysági analíziseknél elsősorban a szakosított, koncentrált termék értékének, önköltségének,
nyereségének abszolút és relatív jellegű változását kell mérlegelni. Elemezni kell azt is, hogy a· szervezettségi szint és fok növelése után hogyan
változik az érték, az önköltség alapvető arányainak, tételeinek nagysága.
Ebben él vonatkozásban figyelmet érdemel az, anyag, az amortizáció, a
bér, a nyereség alakulásának vizsgála,ta.
A szervezettségi szint és fok hatékonyságának analízisével kapcsolatban elemzést érdemel a termék kg-árának, a termék nctrma-óra ráfordításának, az egynemű termelés volumenének változása, a beruházás megtérü~ésének mértéke, a társadalmi szükségletek kielégítésének mértéke,
a műszaki paraméterek alakulása is.
A szervezettségi szint és fok hatékonyságának javításával kapcsolatban azt is meg kell vizsgálni tehát, hogy a költségtényezők kedvező
alakulása mellett a gyártmányok műszaki paraméterei jawlnak, szinten
maradnak, vagy esetleg romlanak-e?
Különös figyelemmel kell tanulmányozni - a szervezettség hatékonyságával kapcsolatban azt is, hogy milyen mértékbeh segíti elő a szervezettség javulása a társadalmi szükségletek kielégítésének fokozását.
-A szervezettségi_ szint és fok hatékonyságának tehát az is az egyik
fő mércéje, hogy milyen mértékben tesz eleget a gazdasági egység a társadalmi kötelezettségének, hogy milyen mértékben elégíti ki a társadalmi
szükségleteket: az export és a hazai igényeket minőségi és mennyiségi vonatkozásban egyaránt.

'
Az előzőekben tárgyalt fogalommeghatározások és az ezekkel össze.:.
észrevételek - többek között - a témakörrel kapcsolatos szakirodalmi egyértelműséget kívánták elősegíteni, és helyes gyakorlati alkalmazásl.lk révén előmozdítják a vezetési, szervezési munka hatékonyságát, a
szervezés prognosztizálá~át, tervezését.
függő
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Rendszerelmélet és iparirányítás•
Horváth Iván
Mintegy 25 évvel ezelőtt terjedt cl az a felismerés, hogy a vezérlési folyamatok törvényei egyaránt érvényesek az emberi idegrendszerre, az automaták
vczérlőbcrendezéseire és a társadalom gazdasági szerkezetére.
•
Két önálló, de egymással összefüggö új tudomány alakult ki a vezéclési
elv tudatos alkalmazására: a kibernetika és a rendszerközelítési elmélet. A kibernetika ~ mint a vczér!Csi folyamatok legáltalánosabb elmélete 7' lehetővé
teszi a technikai és a gazdasági folyamatok összefüggésének mennyiségi Vizsgálatát. Biztosítja az információ megfogalmazásának, továbbításának, valamint
a döntCsek meghozatalának legracionálisabb szervezését. Ezzel szemben a rcndszerközelítési elmélet alapot nyújt a· termelőegységek között végbemenő technikai és gazdasági folyamatok összefüggéseinek minőségi vizsgálatához. Elősegíti
a folyamatok műszaki, technológiai, gazdasági, jogi, szervezési, szervezeti, szociális stb. oldalainak komplex interdiszciplináris elemzését, a korszerű irán7ítási rendszerek cél- és eszközrcndszerénr;;..k állandó korszerűsítését.

Új követelmények
A gazdaságirányítás döntő feladata, hogy összhangban legyen az anyagimúszaki bdzis sajátos igényeivel. Nyilvánvaló az is, hogy e bázis igényeinek
változásait időről időre felül kell vizsgálni. Mindehhez két lehetőség kínálkozik. Az egyik esetben az anyagi-műszaki bázis valóságos belső összefüggéseinek
fclt8.rásával megelőz:::.iik a kedve:::.ótle11 jelenségek {fe6zültségek a beruházási
piacon, a befejezetlen beruházások állományának növekedése stb.) megjelenését.
A másik esetben a kedve~ótlen iclenségek bekövetkezte után hajtunk végre utólúgos korrekciókat. Az első esetben szigorúan bizonyított, tudományos elemzésekről és megállapításokról beszélhetünk. A második esetben viszont a gazdaságirányítás továbbfejlesztése a különfele bajok és nehézségek nyomása alatt,
a gazdasági s:::.akemberek g)'akorlati tapasztalataira épiil.
A tudományos technikai forradalom korszakában a mennyiségi és a minő
ségi változások szakadatlanul gyorsuló üteme új követelményeket támaszt a
szervezés- és irányításclmélettel szemben. Bármennyire is hangsúlyozzuk azonban a szocialista szervezés és irányítás komplex, átfogó elméletének szükségességét, hiányoznak a módszertani alapok. A szervezés- és irányításelmélet mai
- a!npvctően leíró - jellegével
• Megjelent a Közgazdasági szemle 1973. évi 7-8. számában.
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szerint értelmezhető. Ebből fakad az ágazati, az iparági, továbbá a nagyvállalati fejlesztési koncepciók visszatérő - a- központi tervező- és beruh{1zó szerveknél már jól ismert - motívuma: a szóban forgó terület
kiemelt fejlesztése a népgazdaság legsürgetőbb feladata. (Egyes közgazdászok ironikus meghatározása szerint a fejlesztési koncepciók „ágazati
totemoszlopok".) Az ilyen indokok megalapozottságát már önmagában is
kétségessé teszi az a tény, hogy a többi tennelőterület (ágazat, vállalat
stb.) is hasonló indokokra hivatkozva kér különleges elbírálást. Nem
könnyű tehát a központi fejlesztési eszközök elosztása, noha a tervező
szervek a különféle fejlesztési területek koordinálására megfelelő eszközökkel rendelkeznek.
·
A gazdaságpolitika egyik fontos kérdése, hogy a népgazdaság fejlesztési eszközeinek mekkora hányadát hasznosítjuk központositva, illetve decentralizálva. A beruházási döntések decentralizálásával vagy
ceri.tralizó.lásával kapcsolatos vita - mint azt Friss István 1972 decemberében az ipargazdasági tudományos konferencián kifejtette - csaknem olyan régi, mint maga a szocialista társadalomJ81 A tervgazdálkodás első. éveiben meggyőző és világos érvek támasztották alá a centralizált beruházási döntések rendszerének jogosultságát. Az 1968. január ·
l-től bevezetett új gazdaságirányítási rendszerben nem kevésbé meggyőző érvek bizonyították a decentralizált beruházási döntési rendszer
előnyét. A döntés joga azt a szervet ílleti, ahol a döntéshez szükséges
feltételek rendelkezésre állnak, s a helyes döntéshez a legnagyobb érdek
fűződik. Megalapozottnak tűnik az az új keletű érvelés is, amely szerint
a beruházási program kialakítása a minisztériumok, a központi tervező
szervek és a vállalatok közös feladata.
A beruházási döntések „helyes rendszerét" igazoló érvelések eddig
tehát három különféle irányzatot _támasztottdk alá. Ez az ellentmondás
érthető, ha a megváltozott feltételekre és az anyagi-műszaki bázis fejlődésére hivatkozunk. Nem vitatható, hogy az alkalmazott megoldások
nagyjából kifejezik az anyagi-műszaki bázis igényeinek, követelményeinek változásait. Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése előtt magát a rendszert tervezték meg, tehát fiyyelembe vették az alkotóelemek kölcsönhatásának következményeit ·is. Elgondolkoztató azonban,
hogy ez sem akadályozta meg a beruházási piacon a kereslet túlsúlyának
létrejöttét, az árak emelkedését stb.
Az új gazdaságirányítási rendszer kialakításának célja a komplex
gazdasági mechanizmus létrehozása és bevezetése. Ez meg is valósult.
Ha azonban megvizsgáljuk az irányítási rendszer érvényesülését, azt találjuk, hogy a vállalatok döntési jogát nagyon ~ok - a tervezéskor figyelmen kívül hagyott - tényező korlátozza. Igy Például nyilvánvaló
lett, hogy a beruházási döntésekben gyakran nem biztosítható a széles
körű vállalati autonómia, mivel eszközök hiányában nincs miről dön·1eni. A megoldás kézenfekvőnek tűnt: hitelt kell szerezni. A vállalat
azonban csak akkor kaphat hitelt, ha a tervezett beruházú.s beilleszkedik vabmclyik népgazdasági fejlesztési programba. Ennek mérlegelése
a fPlsőbb szervek feladata. Így kérdésessé vált a döntési rendszer alapelveim•k érvényesülése. Valój"ában nem a vállabt dönt arról a beruházásról, amelyhez esetleg kapqmlódhat.
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AZ ellentmondás nyilvánvaló, s ebből kiutat kell találnunk. A megoldás gyakorlatilag kézenfekvőnek tűnik. Ha tudomásul vesszük, hogy az
anyagi-Inűszaki bázis fejlődése miatt a vállalatok önállósága sok esetben
formális, akkor az adott terület komplex fejlesztési programjának kialakítását a minisztériumok és a vállalatok együttes feladatává kell tennünk. Az ilyen autoakcio,nális nézőpontból meghozott döntés azonban
újra elfedi a kérdés elvi oldalát. Ez a nézőpont - mivel a szerves rendszer összefüggéseit a rész és a.z egész viszonyél:"a szűkíti ....:.... összetéveszti
a formális és a valóságos döntési rendszereket. A rész és az egész öszszefüggésének sematikus értelmezésében a döntéshozatal vagy az egész,
vagy a rész, vagy a rész és az egész közös feladata - tekintet nélkül arra,
hogy a te1melőerök fejlődése nyomán új döntési rendszerek alakulnak
ki, amelyek nem azonosak s~m a vállalati, sem az iparági, sem az ágazati döntési rendszerrel. Az új döntési rendszerek elemi formája a vállalat, amely már csak áttételesen - techn.ikailag eleve integrdlt rendszeren keresztül - kapcsolódik az irányítás felsőbb szintjeihez.
A direkt tervlebontás időszakában megszoktuk, hogy tervszámokkal
részletesen meghatározzuk „a vállalat" feladatait. Ezért a közvetett szabályozók kialakításakor is természetesnek találjuk, hogy „a vállalat" a
szabályozás tárgya. A: vállalat gazdasági magatartását olyan közvetett
szabályozó rendszerrel határoljuk be, amelyre az várhatóan közvetlenül
reagál. Ez a körülmény utal a jelenlegi gazdaságirányítási rendszer egyik
eUentmondására, amely szerint csupán a tervlebontás módszere változott,
a tárgya nem.
A mechanikus és a szerves kapcsolatok összetévesztésének lényege
az, hogy a szervesen összefüggő rendszert csupán egy nagyméretű mechanikus rendszernek tekintik. Szervesen összefüggő rendszeITöl beszélnek, de mechanikus rendszerre „gondolnak". Ennek jellegzetes példája
W. Ross Ashby életútja, aki: a) felismerte a direkt összefüggések, a mechanikus szabályozás, a kis rendszerek" elméletének tarthatatlanságát;
b) bevezette az „igen nagy rendszerek" fogalmát; c) a kibernetikai „kis"
rendszerekre meggyőzően és sikeresen alkalmazta· a strukturális-funk-,
ciónális elemzések módszerét; dJ _ezt később mechanikusan átvetítette az
„igen nagy rendszerekre"; e) majd a biológiai, társadalmi-gazdasági
,,igen nagy rendszereket" a mechanikus szabályozás elvei szerint javasolta irányítani. Ezzel Ashby - aki korábban a „nyílt" rendszerek egyik
úttörője volt visszakanyarodott a kartéziánusi gépelmélet kőkorsza
kához.fll Nyilvánvaló tehát, hogy az autoakcionális nézőpontot el kell
vetni, mivel ez a szemlélet nem vezethet eredményekre . .
11

Új technika, új feltételek

A tudományos technikai forradalom korszakában két körülménnyel ·
kell számolnunk: a) az anyagi-műszaki bázis fejlődésének üterri.e rend-.
kívül felgyorsul; b) a társadalmi munkaszervezet technikai tagolódásának újraelrendeződési folyamata mind differenciáltabb, komplexebb és
bonyolultabb technikai összefüggésekhez vezet. Ebben a helyzetben már
nem elegendő a termelőerők és a termelési viszonyok hagyományos
értelmezése. Közelebb jutunk a megoldáshoz, ha Szabó Kálmánnak a
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tecirnii:ai-ga::dasági 1:eiációlO'a vonatkozó meghatározásából indulunk ki,
ciml.'])'nck differenciáltságát, típusát közvetlenül az anyagi-műszaki bázis
mindenkori fejlettsége határozza meg. [:?!!J
A fejlödési ütem felgyorsulását illusztrálják a következő adatok:
Gl'pipm·unkban az új gyártmányok aránya az 1965. évi 36 százalékkal
s1.cmbcn 1970-bcn 42 százalékra nőtt. A legfontosabb iparágakban a
fejk,tlés üterr1e még gyorsabb. A Beloiannisz Híradástechnikai Vállalatb:1n az új gyúrtmúnyok aránya az 1965. évi 62 százalékkal szemben 1970bcn nn sz~'izalékra emelkedett. Nem kevésbé meggyőző tény az új tudo. múnyos felfcdezésektől az ipari alkalmazásig eltelt idő rövidülése (fénykl·pt·z\:s 112, telefon 56 1 rádió 35, radar 12, atomenergia 6, integrált áramküdik 3 l'v). Hasonló a helyzet az új gyártástechnológiákkal. Az épité~;1.dlY•n a tégbtechnológia ö+czer éves. 1950-ig alig változott, ezzel szem:1z utóbbi 25 évben mintegy két tucat új építési technológia jelent meg .
A technikai-gazdasági l'elációk vizsgálata lehetővé teszi a különfr,1c hntások egyértelmű elválasztását, s ezzel a szervezeti rendszer, az
in'tnyítúsi eszközök és módszerek fejlesztésére vonatkozó objektív igények egyértelmű meghatározását. A termelési viszonyok ellentmondásának és üsszhangjának probiémája a szocializmnsban - anélkül, hogy .
ez a termelési viszonyok és a termelőerők összefüggésének hagyományos
értelmezését érintené - leszűkül a technikai-gazdasági viszony és az
anyugi-niiíszaki bázis kapcsolatának ellentmondására. A technikai-gazclas:':.gi viszonyok feltárásához nélkülözhetetlen a társadalmi munkaszerVC'ZC'i technikai tagolódásának és újraelrendeződésé..:1ek elemzése. A társadalmi r:--1.unkamegosztás a technika fejlődésével rendidvüli mértéket
ülUitt. A termelő fogyasztás és a végső fogyasztás szerkezete mind éle(:cbbcn elhatárolódik egymástó}, s a termelő fogyasztás területén minclinkúbb nnnak sajátos ismérvei és lörvényszerűségei dominálnak.
A technikai-gazdasági (köztük, a nwnKamegosztási) 11iszonyok a
ludományos technikai forradalom korszakában fokozatosan kilépnek az
('_(J.lfCS üzemel..: hrretei közül, és az ipa1·i rendszerek.. teljes keresztmet~::ctét úlfogó - természeti törvények által determinált - viszonyként
(az onínyossú9 és· viszonyszám vastörvényeként) jelennek meg. Ezek a
viszonyok műszaki ismérvként és paraméterként „rá vannak írva" a
h'rm{,kd::i·e .

•
1

.:lz új gyárÚnány- és gyártástechnológiák közvetlenül meghatáioz:iil~ o:::; irányítás eszközeit, módszei·eit és szervezeti rendszerét. Ezért
nwgvúltwik a szabályozás tárgya. Ez a körülmény utal a jelenlegi gazc.lasúgirúnyítási. rendszer továbbfejlesztésének alapvető feladatára: elő
túrbe knült a lokalhált integrált ipari rendszerek kialakításának és szaLú1yn/.úsúnak problfmája. Ebben a minőségileg új helyzetben a központi
i;zalJúlyozús már nem a tervgazdálkodás és a vállalat, hanem a tervgazcblkodús ~s a vállalkozói rendszerek között tölt be transzmissziós szerepl'l. A tudományos technikai forradalom korszakában a vállalatok bizollyos kfaének egymás közötti kapcsolatait a sajátos tcchnihti összefüggéSl'k hatúrozzák meg.
A szervesen összefüggő lpal"i rendszerek kialakulását Marx „iszonyú
táq;yi erőnek" nevezte. Bnrnard szerint e jelenség legfontosabb jellem:t.ö.\c ~17, ,,inte1Tcakciók renclszerére"_!:.!J Az amL'l'ikai iparszervezők ezt a
„S~'.llpenliverzifikáció" jelenségével a·zonosítva a „synergie" fogaimáva1
53 l'.o.','..,zd:,só1:i szemle
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jelölik és 2
2 = 5 jelenségként értclmezik.t1·1J Ociave Gelinier a nagy
integrált ipari rendszereket a. versenyképes struktúrák titkának nevezi.
Robert Brady a nagy ipari rendszereket az ipari mikro- és makrnkozmosz
összefonódása címszó alatt tárgyalja, s az integrálódás, továbbá a szinkronizálás rendező elvével magya1·ázza. (4 1 Hazánkban Márton János és
Sipos Aladár munkáiban találkozunk először az új, integratív hatóerő
tudományos elemzésével. Máton János munkáiban az 8.ltala bevezetett fogalmak önmagukban is jelzik az új és sajátos, a vállalatokat vagy
azok egy körét egybefűző technikai viszonyok jelentőségét. E fogalmak:
a termékpályák alkotóelemeit egybefűző erővonalak, az integrált vertikális kapcsolatok, az izolált pályaszakaszok, a termékút, a terméklánc
stb.P 5 l Sipos Aladár is felismeri a termelőerők fejlődése által determinált
új viszony kialakulását. f:.!OJ A technikai-gazdasági viszonyok jelentősé
gének növelcedése új követelményeket támaszt az irányítással szemben;
a gazdasági tervezés mellett mind fontosabb á technológiai tervezés
bevezetése s ezzel együtt a vállalatok vállalkozási rendszerekbe tömörítése a tudományos technikai bázis követelménye1ből fakadó konzisztens
kritériumrendszer alapján.
Technológiai

tervszerűség

A termelőerők mennyiségi és minőségi változásai nyomán a tecl1nikai-gazdasági relációkban - mind a szocialista, mind a tőkés gazdaságban - alapvető változás következik be. Ez a változás két szakaszban
megy végbe. Az első szakaszban az irányítandó objektumrendsze1· méreteinek felgyorsult ütemű növekedése nyomán a lassú információáramlás· miatt a megszokott módon való központi vezetés egyszerűen lehetetlenné válik. A változás második szakaszában azok a tényezők, amelyek
szétfeszítették a hag·yományos kereteket, megteremtik az új típusú. irá··
nyitás feltételeit. Ez a folyamat eltérően bontakozik ki a szocialista E'::
a tőkés gazdaságban, s az ellentmondás különböző módon oldódik meg.
A tőkés gazdaságban az első szakasz, a mennyiség! növekedés, egy
adott tőkés csoportosulás (például korporáció) keretében vagy fúzió]:
útján következik be. Ezzel szemben a szocialista gazdaságban a mennyi-ségi növekedés a gazdaság tervszerű fejlesztésének eredménye. A tőkb
nagyvállalatoknál az első szakaszban megkezdődik az irányítási funkciók
korábbi kényszer-decentralizálása után az újracentralizálás. Ez a változó.';
- mint Orliczky írja - fokozatosan megy végbe. Első lépésként központilag irányítják a vállalati számítógéprendszerek tervezését, beruházását, valamint a gépi ap.atfeldolgozás bevezetését, tekintet nélkül a vállalatok korábQi szervezeti rendszerére. A fejlődés második szakaszába11
kialakítják a technológiai tervezés központi szerveit, amelyek rendszertechnikai szervezetek. [t 7J E szervek feladata a vállalatok termelésének
ütemezése, a készletgazdálkodás irányítása, a kooperációs kapcsolatok
programozása stb. Galbraith szerint: ,,A nagyipari termelés megköveteli,
hogy kikapcsoljuk a piacot". [Hl
A tőkés vállalatcsoportokban (korporációkban, társulásokban, h"ösztiikben stb.) végbemenő újracentralizálás. és az annak nyomán megvalósuló tervezés féllábra támaszkodik. Kizárólag a vállalatközi technoló294 ·
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giai folyamatokat képes tervezni, anélkül, hogy az egész gazdasági életet átfogó tervezésre támaszkodhatna. Az első feladatot (a vállalatok integrálódását) - a tőkés társulás különféle formáinak kereteiben - sikeresen megoldják. Az irányítási funkciók decentralizáJ.ása a legtöbb
esetben a már hatékonyan működő integrált tcrmelőszervezetben megy
végbe. !gy a későbbi újracentralizáláskor nincs szükség a vállalatok
közötti technológiai kapcsolatok rendezésére.
A szocialista gazdaságban a technológiai tervezés a népgazdasági
tervez~s része, kiegészítője. A gazdasági tervezésben új feladat jelentkezik: a vállalatok közöiti technológiailag meghatározott kooperációs
kapcsolatok tervezése,* és az ennek megfelelő vállalkozási formák létrehozása. A technológiailag determinált kooperációs kapcsolatok tervezése
a technikai-gazdasági relációk kategóriája. Ezzel szemben a gazdasági
tervezés a társadalmi-gazdasági relációk keretében valósul meg. A technológiai tervezés hazánkban annak az ellentmondásnak a felszámolásúra hivatott, amely ma mind nagyobb mértékben veszélye~teti a társadalmi termelés hatékonyságát. Az ellentmondás lényege, hogy nincs
biztosítva a mechanikusan zárt és a szervesen nyílt összefüggő kölcsönhatás-rendszerek összhangja, azaz a következő két rendszer kapcsolata:
a) áz üzemen belüli termelési folyamatok tudományos szervezése; b) az
üzemek közötti kölcsönhatások rendszere.
'
Az elsőként említett területen igen komoly eredményeket értek el.
Sok tudományosan megalapozott üzemszervezési módszert dolgoztak ki:
a komplex üzemszervezési rendszert, a játékelméletet, a Monte Carlomódszcrt, a valószínűségi szimulációt, a dinamikus programozást, az
operációkutatást stb. Ezzel szemben alig beszélhetünk eredményekről a
szervesen összefüggő vállaláti rendszerek közötti kapcsolatok tudományos szervezésében. Ez rendkívül kedvezőtlenül hat vissza az üzemen
belüli szervezés hatékonyságára. 'z:udomásul kell vennünk, hogy a váz,..
lalatoknak a korszerű belső szervezésre irányuló erőfeszít.ései - a vállalatközi kapcsolatok új alapokra helyezése, valamint a korszerű vállalkozási rendszerek kialakítása nélkül -- nem érik el ( és nem is érhetik
el) a kívánt eredményt, a termelés nagyobb hatékonyságát.
Az integrált ipari rendszerek (például az új típusú vállalkozási rendszerek, egyesülések) létrehozásának, eredményes működésének első és
alapvető feltétele a gazdasági és a technológiai tervezés oszthatatlan.
egysége. E két tervezési ág egységének sa_iátos jellege a közgazdasági
nagy rendszer fogalmából kiindulva vázolható feJ.[:! 4 J A közgazdasági
nagy rendszer minden szintje egyidejűleg gazdasági és technológiai tervezl~Si szint. Egy adott szint - az alatta leyők szempontjából - a technológiai összefüggések integrativ (egybefoglaló) rendszere, míg a felette
levők számára a gazdasági tervezés tárgya. Népgaz'tlaságunkban az elmúlt évtizedekben jelentős szerkezetváltozás következe;tt be. A közeljövőben a szerkezetváltozás üteme előreláthatóan gyorsul. Szervesen
összefüggő
integrált ipari nagy rendszerek alakulnak ki, s ezzel egy
új közgazdasági színt jelenik meg. Ennek illusztrálására elegendő néhány példát idéznem.
A textiliparban az új anyagok megjelenésével kibontakozik a tech7
* Lúsd a Szovjetunió Kommunista Pártja Központ1 Bizottsága 1971. novemberi plénuma
határozatánalc IV. fejezetét. (A Szovjetunió 1971-7S. évi népgazctasági tervének javaslata.)

nikai és gazdasági összefüggések integrált rendszere. A nyergesújfalui
Viscosa Gyár nem tartozik a legjövedelmezőbb vállalatok közé. Ezzel
szemben a gyár termékeit (a műszálakat) feldolgozó textilipari vállalatok igen nagy haszonnal dolgoznak. Nyilvánvaló, hogy a társadalmi
munkamegosztás technikai tagolódásának integrált rendszerében a Viscosa Gyár csak formálisan önálló. Munkája, eredményei csak az integrált egész hatékonysága alapján értékelhetők. Hasonló a helyzet a ·beruházások terén. Keveset ér az egyik vagy a másik alvállalkozó óramű pontosságú hálóterve, ha az „önálló" partnervállalatok egyre-másra késnek.
Gyakran még a késés tényleges felelősét sem lehet megtalálni a sok _.
néha 20-30 - alvállalkozó között.
A gépiparban szintén kibontakoznak az új típusú integrált ipari
rendszerek körvonalai. A termékek miniatürizálása, a megmunkálás
pontosságának növelése, a különféle rendeltetésű alkatrészek tipizálása
és blokkszerű gyártása, az építőszekrényelv térhódítása szükségszerűen
felveti a szerelési folyamatok gépesítésének a kérdését. Ez viszont megköveteli egy új iparág, a szerelő-gépgyártó iparág kialakulását. A gépipari termékek szérianagyságának növekedése, az elkerülhetetlen szabványosítás már önmagában is az integrált ipari nagy rendszerek kialakulására mutat. ·tgy például a Vörös Csillag .Traktorgyár eddig valamenynyi gyártmányát (traktorokat és dömpereket) az optimálisnál kisebb so,rozatban, gazdaságtalanul ál1ította elő. A veszteség felszámolására a
Minisztertanács 1973. március 15-i határozata a vállalatot részben a Magyar Vagon- és Gépgyárhoz, részben a Hajtómű- és Felvonógyárhoz kapcsolja. Ezekben a nagy rendszerekben már kialakítható a vállalat gazdaságos termékszerkezete, végrehajtható a profilmódosítás.
Az automatikai iparban decentralizáltan dolgoznak a vállalatok.
Eddig nem alakultak ki köztük hatékony együttműködési formák, amelyek a nagy automatikai rendszerek előállításához szükségesek.
Az építőiparban a gyártástechnológia felgyorsult ütemű fejlődésé
vel bor.tokoznak ki az új típusú integrált rendszerek körvonalai. A vasbeton-előregyártás, a házgyárak fejlődése, a könnyűszerkezetes építési
mód és sok más új technológia megjelenése és elterjedése fokozatosan
szétfeszíti az ötezer éves tég1atechnológiára épülő „kivitelező~építő
ipari" szervezeti kereteket.
A korszerű vá1lalkozási rendszerek kialakításának anyagi-technik'ai
feltételei megértek hazánkban. Az igény mind sürgetőbb. A vállalatok
már ma is technikailag zárt és integrált rendszerben működnek. A ·kérdés csak az, hogy a technológiai tervezés hiánya mennyiben akadályozza
a termelés folyamatosságát, a korszerű termelés-szervezési módszerek
bevezetését és az integrált egész szervezetének kialakulását és nagyobb
hCltékonyságát.
'
A vú~lalat az ipari rendszerben; mítosz és _valóság
Ma már cáfolhatatlan igazságként hat, hogy a fejlődés motorja a
vállalati önállóság. Ugyanakkor nem tisztázott megnyugtatóan sem a
vállalat, sem a vállalati önállóság fogalma. A vállalat általáÍlos fogalma
annyira feszívódott a közgazdasági gon~olkodásmódba, hogy önkénte-
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lenül is e.:, k vLL1c·n a kategóriában gondolkodnak mind a marxista, mind
a polg{lri bi:;,:;;1zdúszok. Az orsz;tgos vállalat, az ipari nagyvállalat, a
mammuh.rj!Jabt és a vállalatbirodalom kifejezések jelzik a vállalat fogalmúra ir:'1nyuló pontosítás igényét, de nem oldják ezt rneg. Mind
élcsebbl'l'l ln{·rül fol tehát a kérdés: reális-e a vállalat'i önállóság e16nyeire
bivatko::.ni, ha figyelmen kívül hagyjuk a rendszer hatékony rniiködéséhez clc11yedhctctlenül szükséges optimális feltételek problémáját. A vállalat fogalma a hagyományos felfogásban a következő: a vállalat olyan
gazdasügi-szenTzcti alapegység, amely a gazdasági élet más szereplői
től clkiilönüHen, hozzájuk a piac közvetítésével kapcsolódva, pénzjövedelem szc'17:(,::fre és vagyona növelésére irányuló gazdálkodást folytat. A
vúllalnl ön,'tllósúga akkor nem formális, ha az autonóm döntésekhez szükst·ges a1iyagi feltételek rendelkezésre állnak. Ez viszont már csak optimális méretek esetén biztosítható. Mind a polgári, mind a marxista
közgazdászok egy része a vállalat önállóságát tekinti a fejlődés motorjának, dc egészen eltérő vállalati méretekben gondolkodnak. (Az
Indus1rial Engineerig Handbook szerint például évi 500 millió dollárt
meghaladó forgalom esetén beszélhetünk nagyvállalatról, 25-0500 millió dolláros forgalomnál középvállalatról és 50~250 millió dol.:.
lárns forgalomnál kisvállalatról. Az 50 millió dollárnál kisebb forgalmat lebonyolító termelőegység már nehl a „vállalat", hanem az egyéb
kategóriába tal'tozik.)
Az optimális méretek problémájának megkerülésével a vállalat fogalmából levezetett önállósági kritérium megtévesztő és egyoldalú. Önmagukban azonban a vállalati méretek sem adnak választ a felvetett kérdésre. Az üwíllríság kritériumai, össze.fiir,gf.,:ei ri tnmc1ési honce1i1ráción
és az frányítási Jnnl~r·iók centrahzá{ásá.-i kere~:iiil 1-:iitelílhctöh meg. Elő
ször úgy tűnik, hogy a termelési koncentráció núr önmagában is megfe:kló alap az önállóság kritériurilánák elemzésére.' A hazánkra vonatkozó
vizsgálatok azt mutatják, hogy a termelés koncentrációja nagy, vagyis a
helyzet m('gnyugtató, sőt biztató.!1 81 A hazai feldolgozó iparban a foklal7wztatott léÚ;zám 46,3 szá.zaléka dolgozik olyan ipartelepeken, ahol a
dolgozók létszáma több, mint 1000. Az Egyesült Allamokban ugyanez az
arúny 30,5; Franciaországban 17,3; az NSZK-ban 28,2; Olaszországban
13,í százalék. Ezek az adatok azonban a vállalatok hatékony munkájához
szükséges optimális méretek kutatására megtévesztőek.
Mint láttuk, a fejlett ipari országokban a termelés koncentrációja
alacsonyabb, mint hazánkban. Van-e ennek a körülménynek a vállalati
lntékonys:í.g ::.zempontjúból jelentl)ségc? A válasz egyédelmü: nincs.
A:: c9yes ipart,:_·/epelc számára us~yanis l:özöm/Jős, hogy a technikailag
clelcni>inúlf. /;o,_1perációs kapcsolatok keretében egy te]epllelyen konce.ntníkidtul~. rc(JU a fantnmn11rí1"1k pcldrí}ánr. az or::;zág·

•

l-r.iilii11/JÖ?Ő

1·ég:z..efn

/rc/ye::b!dnel/ eLl 1·1· A Ford !Vl(;tor C'JE;pany hÜ'l'S River Rouge-i gyáráb:,n tudomúnyos elrendezési terv alapján egymás mellett helyezkedik
d az összes koopcrúló üzem. A fejlődés azonban gyorsan túlhaladta a
„s:zupei·üzem" előnyeit. Az alkatrész-gyártás szakosodása és a velejáró
szérbnövekedés szétfeszíti a szupcrüzcm kereteit. A General Motors
01, poration már a „fantomgyár" példájára ::'.lervezte meg termelését.
Tiibb mint ezer üzem - az ország legkülönbözőbb területein, sőt más
r;;Jclrl·szekcn - ltlkotja azt a hatalmas technológiailag öss.wJüggő szerue-

297

zetet, amely megközelíti az automata.gyár prototípusát. Ezek a példák
egy körülményt egyértelműen bizonyítanak: a tudományos technikai forradalom korszakában nem a vállalatok mérete, hanem az ipari rendszerek teljes metszetét átfogó technológiai tervszerűség, a tudományosan
megalapozott vállalatközi koordináció a fejlődés motorja. Nem a termelés koncentrációjc, hanem az iréin'\1í1~,;;i fu_nkciók ceptr:--ilizálás_a biztosítja
az)_Q_E!ri rendszerek (s ezen„ oelül a vállalato.K) hatékony működésének
oPtimális feltételeit. (Ez a számítógép-rendszerek alkalmazásának is alapvető feltétele.)
Az integrált rendszerek kialakításának lépcsőfokai: a vállalatok közötti kooperációs kapcsolatok szervezése, a profiltisztítás, és végül az
együttműködés, a vállalkozási rendszer tartós formáinak a kialakítása.
Már az 1963. évi hazai átszervezések tapasztalatai is arra utaltak, hogy
hogy a külső szervezési intézkedések jelentősen növelik az ipari termelés
hatékonyságát. Az elmúlt tíz évben Budapesten 318 üzem vesztette el
ör:tállóságát, és a különféle végtermékek előállításának technológiailag
determinált, szervesen összefüggő rendszerébe kapcsolódott be. A végrehajtott profiltisztítás, valamint a kooperáció megszervezése nagyban növelte a termelés hatékonyságát. Ennek ellenére 1971-ig ·csak az 524
budapesti nagyvállalat egyharmadánál találhatunk korszerű irányítási
és szervezési gyakorlatot. l16 1
Kétfelől jelentkezik az igény a korszerű, szervesen összefüggő ipal'i
szervezetek kialakítására: 1. biztosítani kell a vállalati üzem- és munkaszervezés kibontakoztatásának feltételeit, 2. meg kell teremteni a központi szabályozás hatékony érvényesülésének tárgyi feltételeit. Keveset
ér a vállalati belső sz~rvezés, ha a szállító és a vevő vállalatok kapcsólódásában „réseket" találunk. Némely közgazdászok csak az utóbbi években kezdenek felfigyelni a technikai rés (technological gap), a szervezési
rés (managerial gap),C 191 és végül a kapcsolási rés problémáira. Ezek a
,,rések" felszínre hozzák az anyagi-műszaki bázis és az irányítási rendszer ellentmondásait. A technikai-szervezési és kapcsolási résen a következőket értjük:
A technikai rés a különféle vertikumok eltérő technikai felszereltségének, és így műszaki fejlettségének ellentmondása, amely az egyik vagy
másik termelési krület vagy az irányítástechnikai eszközök-módszerek
egyenlőtlen fejlődéséből (fejlesztéséből) fakad.
A szerve.:-ési rés a valóságos termelési szerkezet és a formális szervezeti rendsze1· ellentmondása, amely a technikailag determinált ipari
rendszereket szétaprózó szervezeti rendszerben jelenik meg.
A kapcsolási rés az anyagi-műszaki bázis által igényelt és a ténylegesen alkalmazott kapcsolási módszerek (eszközök) ellentmondása.
Ezek a problémák jól illusztrálhatók a bútor- és faipar példáján.
A fűrészüzemek a bútoripari vállalatok 600 telephelyével állnak össze:köttctésben. A bútoripari rekonstrukció már eddig is több milliárd forintba került, dc - a Könnyűipari Minisztérium vizsgálatai szerint - a
gyors nyereség reménye a vállalatoknál háttérbe szorította a szakosodás
és a kooperáció hatékony formáinak kialakulását. Ezzel magyarázható,
hogy a bútoripar - nemzetközi összehasonlításban - sokat fordít a készletnövekedés finanszírozására. A koncentrált alkatrészgyártás, a technológiai szakosítás sokat enyhítene a gondokon. (Például, ha a ,fűrésztele298
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peken szárítanák a fát és készítenék az alkatrészeket, a )lútorgyárak feladata csak az összeállítás és a felületkezelés lenne.) A szakosítás megteremtené a technikai rés felszámolásának lehetőségét, mivel az alkatrészeket ebben az esetben automata gépeken 'lehetne előállítani. A technikai rés felszámolását azonban akadályozza a szervezeti rés. A vállalatok féltik önállóságukat, s idegenkednek a szakosítástól. Nem szorul
bizonyításra, hogy a szervezési és a kapcsolási rés csak akkor számolható
fel, ha az együttműködés mindkét fél számára gazdaságos. E célból társ_uiú~ok (vállalkozási rendszer) kialakítása és közös kockázati alapok biz-

tosítanák a kedvező szervezeti kereteket. E célból az első lépések már
megtörtént1;:k. A Könnyűipari Minisztérium és a MÉM intézkedésére
1975-ig a Zala megyei Lentiben a fűrészüzemet már szakosítással alakít. ják ki. A rekonstrukciókhoz a zalaegerszegi és a kanizsai bútorgyár átadja a célgépeit. A következő tervidőszakban 30-40 szakosított (közös)
fa- és bútoripari feldolgozó bázist hoznak létre.
.
A szervesen összefüggő, integrált rendszerek kialakítása rendkívül
bonyollllt és összetett- feladat. Olyan rendszerbe kell ·beavatkozni, amelyet korábban rriár saját.törvényei sza_bályoztak. E rendszer alkotóelemei,
a vállalatOk, maguK is önálló belső mechan_izmussal rendelkező rendszerek. A kialakuló nagy rendszer gyökeresen megváltoztatja az önálló jogi
személyként működő vállalatok és a központi szabályozó rendszer kölcsönhatás-mechanizmusának- összefüggéseit. Ebben az új helyzetben. a
gazdaságvezetés csak akkor képes megfelelni a technika forradalmi változásai által támasztott új követelményeknek, ha az ipari integrált nagy
rendszerek elemzésének és szintézisének általánosabb módszereire tér át.
Rendkívül fontos körülmény, ·hogy az áttérés csak az fráriyítástudományt forradalmasító vezérlési elv tudatos alkalmazása útján oldható meg. A vezérlési elv gyakorl'ati alkalmazásának eredményei a zá.~
kibernetikai rendszerek területéri kedvezőek. Ugyanakkor azonban a
nagy -rendszerek vonatkozásában csupán kezdeti lépésekről beszélhetünk.
A kutatások az egész világon folynak, és kiterjednek a legkülönfélébb
szakterületekre. A kutatások eredményei a filozófiában "totális rendszer" (Szovjetunió}; a tudományelméletben „rendszerközelítés" (Szov-.
jetunió); az iparban „ipari dinamika" (Egyesült Allamok); valamint."tu..:
dományos termelési rendszer" (Szovjetunió), továbbá „versenyképes
szerkezet" (Franciaország); az irányításelméletben „szociális rendszerek"
(Egyesült Allamok}; a katonai területen „FORECAST" és „PPBS" rendszer (Egyesült Allamok); a biológiában „nyílt rendszerek" (Kanada és·
Egyesült Allamok), a matematikában ,,nagyméretű'', ,,stochasztikus" stb.
rendszer (Egyesült Allamok) és „gazdasági rendszerek elmélete" (Magyarország) Iléven váltak közismertté.
Annak ellenére, hogy e kutatási terület rendkívül sokrétű, a kutatásoknak van egy közös vonásuk: implicit vagy explicit formában a rész
és az egész közötti ellentmondásos kölcsönhatás kérdése a fő témájuk.
Hasonló a helyzet a gazdaságirányításban is. ,,Különös jelentőségű.:._ írja
Faluvégi Lajos a gazdasági szabályozók korszerűsítésével kapcsolatbanC'll
- az országos érvényűnek és a helyileg spacifikusnak az elhatárolása, illetvt! összehangolása, amely minden bonyolult szervezet irányítllsának
alapvető problémája." (Kiemelés tőlem. - H. I.)
A közgazdasági rendszerek töbl:> szervezési szinttel rendelkeznek.
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Ezek közül kettő kiragadható és önállóan is értelmezhetőY 4 1 (A gazdasági fogalomrendszerben ez a két szint a makro- és mikrofolyamatok ,
szintje.) Ebben a leegyszerűsített metszetben kla_sszikus formában jelenik
meg az egész integratív tulajdonságain alapuló rész és. egész kölcsönhatása: E kölcsönhatások mechanikus értelmezése előbb a kartéziánus
gépelméletben, majd később az egyszerű kibernetikai rendszer zárt
visszacsatolási sémájában kapott kifejezést. Az a tény, hogy a rész (sajátos) és az egész (általános) dialektikus egysége a két szintre leegyszerű
sített közgazdasági ,rendszerben is kimutatható, azt a hamis illúziót keltheti, amely szerint e két szinttel meghatározhatók a szervezet és az iránYítás valóságos összefüggései. Valójában a gazdasági rendszer tényleges
összefüggései csak akkor határozhatók meg, ha kilépünk a rész és egész
bűvös köréből, s helyette az elemi forma és a rendszer összefüggéseit keressük.
A korszerű gazdasági szabályozók kialakítása r~ndkívül egYszerű
leúne, ha a kibernetikai nagy rendszer - mint minden közgazdasági
rendszer - csupán két szintből állna: a makro- és a mikrofolyamatok
szintjéből. A népgazdasági összefüggések két szintre történő leegyszerű
sítésének látszólag az az előnye, hogy világoSabb képet kapunk, amely a
„kétlépcsős" irányításra utal. A korszerű gazdaságirányítási rendszerek
kialakításának alapvető problémája az, hogy a közgazdasági rendszerek
valójában nem két, hanem több szintből állnak. Ebben a komplex rendszerben minden szint egyidejűleg a felette levők szempontjából mikroszint, és az alatta levők szempontjából nézve makroszint. Ebben az összefüggésben úgy jelenik meg a gazdaságirányítás alapvető problémája,
hogy a különféle szintek általános tulajdonságaik révén nem közvetlenü!
kapcsolódnak egymáshoz, hanem közvetve, sajátos tulajdonságaik közbeiktatásával. Ez az összefüggés nyilvánvaló egy műhely és a népgazdasági
::;zint esetében. Nem ·nyen egyértelmű a helyzet a yállalati és a népgazdasági szint kapcsolatában. Tudomásul kell vennünk, hogy a társadalmi
munkamegosztás, a technikai tagoltság mélyülésével erősödik a vállalatok közös (általános) tulajdonsága, de ezzel egyidejűleg fokozódik a
kialakuló vállalkozási rendszer technikai elkülönülése. A vállalkozási
rendszert egy új,_ sajátos tulajdonság kapcsolja a felsőbb szinthez (például meghatározott végtermékek előállításának a ténye). E rendszer vállalatai már nem a népgazdasági (vagy ágazati) rendszer, hanem az újo.nnan kialakult integrált egész elemi formái. Hasonló a helyzet az irányítás
minden szintjén. Kialakul az egész és a rész űj viszonya-...:.. mint az általános és az egyes között(ellentmondásos kölcsönhatás megnyilvánulásának láncolata - , s ezzel megjelenik a kibernetikai nagy rendszer mod~dlje. Ebben a szervesen összefüggő rendszerben az a közös, ami az adott
szinten elhelyezkedő rendszer elemi formáiban is közös tulajdonság, s a
rendszer csak ezen a szinten fejtheti ki egybefogó (integráló) hatását.
Ennek alapján megfogalmazható a korszerű ·gazdaságirányítás kulcskérdése, a bonyolult szervezet irányításának „titka". A felső szint köz.vdlenül, direkt úton határozza meg egy-egy integrált rendszer sajátos
tulajdonságait, míg az adott rendszer közvetett óton szabályozza az elemi
formák közötti kölcsönhatások dinamikai egyensúlyát.
A gazdasági rendszer az egyes és az általános közötti állandó visszacsatolások útján működik és fejlődik. Attól kezdve, hogy a visszacsatolá-
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suk mechanizmusát feltártuk, nincs más feladatunk, mint a hatások és a
kölcsönhatások láncolatának logikáját követni. Ezek áz összefüggések
elvezetnek egy olyan fogalomhóz, amelyet - Kenneth E. Boulding megfogalmazúsa szet'int - a hatás és kölcsönhatás dinamikája általános eröt.érelméletének nevezhetnénk. l3l Egy gazdaságirányítási rendszer hatékonyságát elsősorban az határozza meg, hogy mennyire ismeri fel a
szervesen összefüggő ipari rendszerek kialakulásának törvényszerű folyamatát, ezt mennyire segíti elő, és niennyiben támaszkodik az ipari
rendszerek integratív tulajdonságaira. Ezek a körülmények determiné3.lják a gazdasági szabályozáson kívül a számítógéprendszerek alkalmazásának hatékonyságát és eredményességét is. Az általános hiedelemmel
szemben - összegezi Orlicky az amerikai számítógéprendszerek alkalmazásának tapasztalatait - a rendszer kialakítása a nehéz és nem az
automatizálása. A korszerű irán'yítási rendszerek hatékonysága, használhatósága és jövője a rendszer kutatásának és tervezésének szakaszában
dől el. Ezzel magyarázható, hogy a tényleges probléma a rendszer alapvető összefüggéseinek feltárása, és nem ezek számítógépre vitele. L. Sz.
Blachman - a leningrádi. Zsdanov egyetem professzorának - meghatározása szerint „a rendsZertervezés a tudósok, automatizálása visZOnt az
iparosok feladata". Nem érdektelen ennek kapcsán Orlicky gondolatmenetét folytatni: az alapvető hiányosságokat nem ellensúlyozhatja a
kőművesek és az ácsok - a kivitelezők - legjobb szaktudása sem. Rumjancev akadémikus a matematjkai módszerek abszolutizálása kapcsán
hívja fel figyelmünket a rendszerkutatás elhanyagolásának veszélyére.
Ezt az egyoldalú szemléletet Gvisianyil 101 professzor könyvének előszavában pánkibernetikus tendenciának nevezi.
·
A felvetett probléma jogosságát a budapesti üzem- és munkaszérvezési tapasztalatok is igazolják. A Szervezöintézetek a nagy, teljes r.end~
szer működésének szervezésében járatlanok - mondja Nagy R_ichárd -·
pi;i, és így az a veszély, hogy az egész ismerete híján életképtelen részek
jönnek létre.
Problémák és felvetések

,
•

Az integl'ált ipari nagy rendszerek kialakításának első feltétele a
technikailag determinált folyamatok törvényszerű összefüggéseinek feltárása. Bármennyire is bonyolult ez a feladat, megoldása nem lehetetlen.
Ezekre az összefüggésekre is vonatkozik M. K. Starr[21 1 meghatározása:
néha a rendszer indetermináltnak tűnhet, pedig a valóságban teljesen
determinált. A rendszer akkor látszik indetermináltnak, ha nem tlidjuk,
hogyan kell azt helyesen megfigyelni. (Egy régi görög közmondás szerint
csak azon hajó számára aincs kedvező szél, amely nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart.) A gazdasági rendszer belső szerkezetének vizsgálata
szúmos újabb problémát vet fel. Ezek közül az iparirányíiás számára
kritikus fontosságú a funkció és a szerkezet ellentmondásának feloldúsa./'.!J

•

A gazdasági Szerkezetben három szintet különböztetünk meg. A felső
szinten helyezkedik el a népgazdasági szerkezet, a középsön találjuk az
ú9azatf szerkezetet és az alsón ·van a termelési szerkezet. Tekintettel
~Ul

arra, hogy a termelési szerkezet. kapcsolódik közvotlenül a technikaigazdasági relációkhoz, témánk ennek elemzésére szorítkozik. A termelési
szerkezet alkotóelemei: a) a termékszerkezet, amely a termékek műszaki
gazdasági színvonalát fejezi ki; b) az iparszerkezet, amely a termékek
előállításának műszaki-gazdasági színvonalát, technológiai nívóját jelöli.
A termelési szerkezet - a népgazdasági és ágazati szerkezettől eltérően
- a rendszer szerkezeti felépítésének, valamint belső kapcsolatainak
alapját, tehát az alkotóelemek állagát - minőségét és színvonalát - is
megjelöli. A termelési szerkezet színvonalának változása egyrészt a termékszerkezet, másrészt az iparszerkezet szakadatlan újraelrendezésében
fejeződik ki. E kettős szerkezetnek közvetlen vetülete a technikai-gazdasági reláció. A minőségi változás egyrészt a termékszerkezetre visszavezethető funkcionális szerkezet, másrészt az iparszerkezetre visszavezethető technológiai szerkezet újraelrendeződését okozza. A statisztikai
adatok szerint a megkettőzött ipari szerkezet újraelrendeződésének
iránya általában eltérő, amiben kifejeződik a struktúra és a funkció elléntmondása, s egyben az irányítás alapvető problémája is. A technika
felgyorsult ütemű fejlődése nyomán a megkettőződött és a szakadatlanul
újraelrendeződó ipari szerkezetben mind nehezebb nyomon követni a
. fejlesztések - döntő többségében ellentétes irányú - továbbgyűrűző
hatásait. 'A funkció és a struktúra ellentmondásának kiindulási pontját
a technika fejlődésének eltérő irányaiban kell keresnünk. Ez a kiindulási
pont egyúttal a fejlődés belső ellentrriondását is kifejezi.
A technika fejlődése egyrészt a gyártásfejlesztéssel, másrészt a
gyártmányfejlesztéssel megy végbe. De változatlan gyártástechnológiai
színvonalon is korszerűsíthető valamely régi gyártmány, és fordítva: egy
és ugyanazon gyártmánjf is előállítható magasabb gyártástechnológiai
színvonalon. Eddig még nem határolták el az adott gyártmányra és a forradalmian új gyártmányra vonatkozó fejlesztések továbbgyűrűző hatásainak jellegét sem.* A vizsgálatok arra utalnak, hogy négy fejlesztési
típust kell megkülönböztetnünk. [131 Közülük csupán egy fejlesztési típus
kihatásai nem érintik a kapcsolódó termelőegységet (üzemet, gyáregységet, vállalatot). Három fejlesztési típus viszollt -eltérő - de pontosan
meghatározható - mértékben kikényszeríti egy vagy több termékpálya
részleges· vagy teljes űjraelrendeződését. Következésképpen ezek a fejlesztési típusok megzavarják más termelőegységek működését.
A korszerű technika nem üzemeltethető az arányosság vastörvénye
nélkül, de e törvény első számú ellensége maga a viharosan fejlődő technika. Ezt az ellentmondást a tervező és fejlesztő szakemberek jól ismerik. A fejlesztéskoÍ' olyan működő rendszerbe kell beavatkoznunk, amelyet saját tqrvényei már szabályoztak. A távlati tervek és a fejlesztési
kOncepciók a mai működési rendszerre épülnek, de olyan működési rendszerben valósulnak meg, amelyet a tervezéskor valójában még nem ismerünk. Az ellentmondás feloldása a működési és a fejlődési folyamatok
elhatárolásán k~resztül ·történhet.. A működési és a fejlődési .folyamatok
általános törvényei azonosak. Mindkét esetben olyan összefüggő Szaka• Kornat János meghatározása szertnt „A reálszféra mO!töctésének alapvető fontosságú
mozzanata: forradalmian új termékek megjelenése és 'bevezetése. Mélyrehatóan átalakítják
a fennálló szervezetek, illetve egyének vlsellcedését". Antl~equll1brium. Közgazdasúgi és Jogi
Könyvkiadó, 1971.
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szokról (kpcsőfokokról) van szó, amelyeken a termékek egymásután
haladnak át. Eltérő azonban a termékek felhasználási helyét meghatározó
törvényszerűségek jellege.
A működési rendszerben az alkotóelemt:k sorrendjét a működés
törvényszerűségei határozzák meg. Ezzel szemben a fejlődési rendszerben az alkotóelemek sorrendjét a fejlődés sajátos törvényszerűségei fejczi k ki. Ezzel a kiindulásként jelzett ellentmondás új vetületben jeJenik
mC'g, ame{ynek lényege, hogy mind a két rendszerben az arányok változúsa az objektív és a szubjektív tényezők végtelen bonyolult kölcsönhatásán keresztül valósul meg. Ameddig az ipari rendszerek működésé
ben egyértelműen kimutatható a viszonyszám vagy az arányosság vastörvénye, addig nem olyan nyilvánvaló ez a törvény a fejlesztési előirányzatok elbírálásakor, vagyis a fejlődési rendszerben. Ezt a problémát
Drecin J ózsefl5 '.!J fogalmazta meg egyértelműen. Bár az érdekek többnyire objektíve megalapozott, reális követelmények ·kifejezői, de lehetnek presztízsérdekek is. Az utóbbiak különféle társadalmi formákat öltenek, személyi képviseletet kapnak, és egy nem mértéktartásra nevelt
közvéleményben néha irreális követelésekké torzulhatnak. Az ellentmondás megoldásának lehetősége az integrálódás és a sz.inkronizálás
rendező elvéhez kapcsolódik.
A fejlesztési előirányzatban szereplő új termékhez két termelőegység dolgozói kapcsolódnak:
·
1. amelyeknél szóba kerülhet az új termék alkalmazása (alkalmazási
intervallum);
2. amelyeknek termékét az új termék esetleg kiszorítja a piacról
(konvertálhatósági intervallum).
·
Mindkét esetben számolnunk kell a termelési szerkezet - eltérő
irányú, de egymást feltételező.- Űjraelrendeződésével. Az első esetben
a szink.1·onizálás rendező elvének hatásaképpen eleve a funkcionális szerkezetben következik be az újraelrendeződés. A második esetben a technológiai szerkezet új dinamikus egyensúlya bontakozik ki egy magasabb
i-endű szintézisben, az integrálódás rendező elvének megfelelően.[ 13 1 ·
Az iparpolitika rendező elve
(A fejlesztés, a szervezeti rendszer és az irányítás összhangja)

••

Bár a kutatók részletes vizsgálatokat folytattak az integrálódás és a
szinkronizálás rendező elvének feltárására, annak törvényszerűségeit
nem sikerült meghatározni. úgy tűnik, ez a törvényszerű rend - pontosan úgy, ahogy Marx szellemes megfogalmazásábcln az áruk értéktárgyisága - abban különbözik Sürge asszonytól, hogy nem tudni hol kapható. Csupán egyet állíthatunk biztosan, olyan különleges hatóerör-ől van
szó, amely a te1melőerők fejlődésével mindinkább meghatározó. .
Egy szervesen összefüggő gazdasági rendszerben közömbös, hogy
mi forgácsolja szét a kapcsolatok rendszerét: a direktív tervmutatók vagy
a formális vállalati autonómia; de az is közömbös, hogy ki nem tudja áttekinteni a továbbgyűrűző hatásokat: a közpunti tervező szerv vagy a
formális autonómiával rendelkező vállalat. Mind a két esetben az integrálódás és a szinkronizálás rendező elv~nek érvényesülését akadályozó
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tényezőkről van szó. Ez a körülmény egyérLelműen aláhúzza az iparfejlesztés, az iparszervezés és az iparirányítás oszthatatlan egységét. Az
interracionális felfogás (a jelenségek térbeli összefüggéseinek felismerése) már előrelépést jelent, mivel integratív tulajdonságokra felépülő
differenciált irányítási rendszer megteremtésére törekszik. Ez azonban
nem elég. Csupán a tranzakcionális felfogásban (a folyamatok tér- és
időbeliségének felismerése) 1esz nyi1vánvaló, hogy egy adott irányítás_i
rendszer eJőzö állapotának alapvető tényezői a fejlődés valamennyi szakaszában újratermelődnek, és úgy jönnek létre a jelenben, mint a jövő
beli fejlődés alapjai.
Az ipari tennék - mint a gazdasági szerkezet elemi formája - már
az ipari (vállalkozási) rendszerek születése előtt magában hordta használati értékként azt a potenciális energiát, amely a későbbiekben a termelés általános célfunkcióinak keretében mozgási energiává alakult át.
A termelési és műszaki célfunkciók által képviselt potenciális lehetőség
abban nyilvánul meg, hogy a célfunkciókkal megjelölhető az objektumrendszerek sajátos belső szerkezeteC 131, következésképpen az adott ipari
rendszer izomorf rendszernek fogható fel.t2 4 l Ebben a rendszerben a termék termelési célfunkciója (az alkalmazási intervallum megjelölése) és
a műszaki célfunkciója (a konvertálhatósági inte·rvallum körülhatárolása)
biztosítja,' hogy valamely termelőegységben végrehajtott fejlesztések kihatásait közelítő pontossággal átvetítsék az ipari rendszer egészére, s
nyomon követhessék az adott ipari rendszer funkcionális és technológiai
szerkezetének változását. Ezáltal kialakítható a technológiai tervezés tudományos alapja, és meghatározhatók a vállalatközi kooperációs kapcsolatok optimálásához szükséges műszaki-gazdasági paraméterek. Ez a lehetőség a célfunkciók sajátos jellegével magyarázható. A termelési célfunkció jelöli,m~g azokat a lehetséges továbbmegmunkálókat, akiknél az
új termék alkalmazása szóba jöhet. Ezzel szemben a műszaki célfunkció
azokat a technikai értelemben vett szerkezeti csomópontokat jelöli meg,
amelyeknél az új termék egyáltalában felhasználható. Ezzel együtt azonban - akarva-akaratlan - megjelöli azokat a termékeket is, amelyek az
adott helyen egyáltaiában más termékkel helyettesíthetők, amelyek tehát
kiszorulhatnak a term~kstruktúrából.
A célfunkció~ rendkívüli jelentősége az, hogy segítségükkel azon,osíthatók. (magyarázhatók) az ipari rendszerben végbemenő szerkezetváltozások. Az egyes ipari termék úgy jelenik meg, mint az ipari rendszer elemi formája. A termékben - mint cseppben a tenger - meg...
találhatók az ipari rendszer sajátos és általános ismérvei. A célfunkciók
jelzik az ipari rendszer két irányú szerkezetváltozásait. Ez a körülmény
felmérhetetlen jelentőségű, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a célfunkcfók a technika fejlődésével nem egyszerűen megváltoznak, hanem a két
célfunkció egy és ugyanazon terméktípusnál eltérő irányban és eltérő in,tenzitással változik.[131 Még azokban a viszonylag _ritka esetekben is,
amikor átmenetileg a célfunkciók szi.ntetizálódnak, rövidesen megkezdődik újraszétválásuk. Ezt tapasztaljuk például a házgyári termékeknél.
Ma már a Szovjetunióban, Dániában, Franciaországban, és részben hazánkban is, a házgyári termékek termelési célfunkciója újból elkülönül
a műszaki célfunkciótól. Anélkül bővül a házgyári termékek alkalmazási
köre, hogy ez érintené a konvertálhatóságot. A konvertálható.~ág az épü-
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lctc·kn01 Y<.'i'Lnzat'ianul nulla. (Újraelrendeződik az ipari rendszer junkcionrílis ::.~erl:1·_,-:etc anél{ciil, hogy változna a technológiai szerkezet.) A kettős
.-;z,:,1·kcz('1. ()Jyan f::L,toldalúan poláris kölcsönhatás-rendszer, amelynek
1..·/~yi:~ n'\l'.!)01-:iji..ln az integráfódús, másikon a szinkronizálás rendező elve
h<d. !_:;:,· oly<.m végtelen lánc alakul ki, amelynek egyik kölcsönhatásn 'ncl:;z(_T('.-bcn a gyártástechnológiai rendszer integrálódik, majd végbe-
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:1 gyúr1múnytechnikai rendszer szinkronizálódé:lsa. A másik rend.c,'l.erbr_·n a gyúrt:nánytcchnikai rendszer integrálódik, majd végbemegy a
~:_vú1·t:tsl cc:hnológiai rendszer szinkronízálódása .
fi.. Iunkcioná!is és a technológiai szerkezet által képviselt kettős köll'Siinhatús-rcnclszct· integrált egységét a technológiai színvonal eme1kefks0nck tDrvényszc1·ű rendje fejezi ki. A KSH-adatsomk elemzése arra
tital, hogy a technológiai fejlődés egy meghatározott ponton új termék
bcvczctl'sévcl egybekötött, újabb technológiai fejlődési szakaszhoz vezet.
Ez ;1, küi-ülmény biztosítja az integrálódási és szinkronizálási rendező elv

f(']tú1·{1s{mak )('hetőségét.

;\ verscny!-.<~~cs' i:pnri !-Zcrkczet; vállalkozási rendszerek

Octnvc Gciinicr fr:-rncb nyelven megjelent könyvében ír a korszerü
ipari rcnciszcrek kiabk:tásának kapcsán a versenyképes szerkezet titkán'1I. I-Ielycsc:1 jegyzi meg, hogy a tudományos alapokat nélkülöző átszervPzések és centralizálúsok csak növelik az irányítás fogyatékosságait.
Vitr1th:1tntl,:n, bn vá}nsztani kell a közponü irányítás előnyeire hivatknzó, dc tú1ha!~idott módszerekkel irányítható ipadgazgatóságok és tröszliik rcnrlsZL·n~ {,s az integrált egészt széttagoló, dc a helyi kezdeményező
kt,~:zs,5g kia:'s~úzúsát biztosító válla'lati önállóság rendszere között, c1kkor
;1/. 11t6blú előnye vüathatatian: Dé vajon ·csak ez a választási lehetőség
:·111 cléítte.n:;:? Harmadik megoldást kell keresnünk az integrálódt.s és a
s7inkrnnizú'!.ús rendező elvének feltárásával. Olyan mozgékony - a technika fejlóc"!ésC:,vl''l rugalrnc!s<m változó - szervezeti kereteket, vállalkozási
rendszereket ];::e!l kialakítani, amelyek érintetlenül hagyják a gazdasági
föuillósátJUal jií;ó előnyöket, dc biztosíthatják a korszerii irányitástechni- ·
kai c-s/'.l.;::i"i%ök htitékony alk~~lmazását.
Az in:.cgdlúdús c;.s a szinkronizálás elvének é1·vényesülése · - teridL'nci:11-:(T:'c - a tőkés gazdaságban is felismerhető. A közgazdászok csak
az ut<,hí.::i t:vokbcn kezdenek felfigyelni a clivcrzifikáció második szaka::;::'1nak jl':~rgzctességéreY 4 T Tu'.fegjelennek az ipari konglomerátumok,
tiJT!.l'lyc1~n\:'.,: a id:1lakulását már a „szuperdiverzidikáció" fogalmával kapc:>(ilhatj,_;\ fr:~:,.;c. A ,;funkcionális" konglomerátum(')knál alapvető ten(lencia n .tc•rméknómenklatúra bővítése a termékszerkezet egyidejű szink1·oniz~'t1,.';;,:'tv;1!. Ezzel szemben a „beruházásos" konglomerátumok alapvető
jclkmzó.ic a különféle műszaki színvonalat képviselő gyártástechnoló;~iúk intcf~i-;'(lúclúsa.

~"\ Szovjetunióban - a Nyugaton csupán tendenciájában érvényesülő
!diliinlcges hatócl'ö - <lZ integrálódás és szinkronizálás tudatos érvénye~>ÍL~:· /.re töl'ckszenck. Az a történelmi jelentősl'gű feladat áll előttünk olv,1shntó <1z SZKP KB XXIV. kongresszusán előterjesztett beszámolójában, hogy .,szé,]C'.scn ki kell bontcikoztatni a tudomány és a termelés egye-
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sítésének a szocializmusra jellemző sajátos formúit". A ludomány és a
termelési rendszerek (egyesülések és kombioátok) integrálásához az új
formák létrehozása már az SZKP 1965. szeptcmbe1·i .határozata ut6.n
megkezdődött. Egységes integrált rendszerbe foglalják a kulatúintézc:eket, a konstrukciós irodákat, a kísérleti-szerkesztési munkúkat és a végtermék létrehozásának teljes vertiká1is rendszerét. Az integrált rendszerekben a termelés és a gazdálkodás a vállalati autonó~ia helyett a
vállalkozói autonómiára épül. Az egyesülések felelősek a termékek értékesítéséért és a fogyasztói piac feltürásúér1.. Széles köl'ben t{:•r'jed az
egyesülések cégsze·ű üzlethálózatának kiépítése.
1970 augusztusáig a Szovjetunióban több mint 600 korszerű, új típusú integrá1t rendszert alakítottak ki. (E kombinátok: képviselik az 1970.
évi teljes ipari termelésnek mintegy 10 százalékát.) A tapasztalal(2k azt
mutatják, hogy nemcsak a „tudományos termelési'' rendszerek, de a·
műszaki ötleteket megvalósító cégek, a komplex kutatóintézeti rendszerek és az „intézetgyár"-komplexumok is beváltották a hozzájuk fűzött
reményeket. Így például az említett 600 integrált szovjet vállalkozási
rendszerben a termelékenység évi növekedési üteme 2-2,5 százalékkal
meghaladja az ipari termelékenység átiagos növekedési ütemét.
Az integrált egységek kialakílása azon a felismerésen alapul, hogy a
technika mai színvonala nern csupán elkerülhetetlenné, de lehetővé is
ieszi az új típ'Usú ipari rendszerek létrehozását. Meggyözőcn illusztrálja
e tényt hazánkban az Autóipari Koo,rdinációs Iroda megalakulása a járműfejlesztési program keretében. A járműipari funkcionális konglomerátum együttesen 50 ezer dolgozót foglalkoztató hat nagyvállalatból áll.
Ezek: a KarrJsszéria- és Járműgyár, a Csepel Autógyár, a Magyar Vagonés Gépgyár, a Hajtómű- és Felvonógyár, az Autóvillamossági. Felszerelések Gyára, valamint a Kismotor- és Gépgyár. E vállalatok termelése 1972ben meghaladta a 12,7 milliárd forintot. A hat vállalat kapcsolatait a
„viszonyszám vagy arányosság vastörvényére" felépülő technológiai
tervszerűség determinálja. Nyilvánvaló, hogy ebben az integrált rendszerben a vállalatközi kapcsolatokat az általános szabályozástól eltérően
kell koordinálni. !gy :például, a termelési kooperációban szigorítani kell
a szerződési fegyelmet. Öt évre előre meg kell tervezni a közúti jármű
ipar beruházásait és műszaki. fejlesztését, fel kell mérni a fejlesztési kereteket, és koordinálni kell a nemzetközi együttműködést.
Ezt a feladatot hivatott elvégezni az Autóipari Koordinációs Iroda. Tevékenysége felöleli a járműipari vállalatok döntéselőkészítési feladatainak
teljes körét. Elemzi, egyezteti és összehangolja az integrált egész alkotóelemeinek munkáját és tevékenységét. A Koordinációs Iroda vállalatszerűen működik, de mégsem képvisel vállalat feletti érdekeket, eddigi tevékenysége bizonyítja létjogosultságát. Így például az érintett nagyvállalatok fejlesztési javaslatainak koordinálása nyomán néhány vizsgált
tételnél a központi forgóeszköz-juttatás összege az előzetesen kért 80
millió forintról 15-re csökkent.
A járműipar további fejlődésének első és alapvető feltétele, hogy
változzon a szabályozó rendszer „tárgya". A formális vállalati rendszerek
helyett előtérbe lép a szervesen összefüggő „vállalkozási rendszer".
E rendszeren belül olyan meghatározott belső szabályozók szükségesek,
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amelyek 1ehe1övé teszik a jánníiipar teljes vertikumában a közös érdekek közös ösztönzc>sét.
A vúlblatok szétaprózott rendszere megnehezíti a nagyipari termelés aclta elönyök kihasználását, és bonyolítja a gazdasági kapcsolatok
egész rendszerét. A vállalatközi kapcsolatok rendszerét ma már csak az
integrált egész képes áttekinteni. Ezért a vállalatközi kapcsolatokat a
nagy ipari komplexumok belső kapcsolatává kell átalakítani. Ez igen

•

•

nagy mértékben egyszerűsítené a társadalmi termelés irányítását, a szállítások koordinálását, és elősegítené a vállalati tevékenység hatékonyságának 11.övelését.1 111

•

•

••

•

•

Rendszerelméleti megfontolásokra

épülő

irányítás

A rendszerelméleti megfontolásokra épülő irányításelmélet némely
elemei már több mint két évtizede ismertek, de még ma sem beszélhetünk egységes koncepcióról, és minden bizonnyal a jövő is tartogat számos meglepetést.* Tény, hogy olyan interdiszciplináris tudományról van
szó, amely egységes rend.',zerbe foglalja az ipari rendszereket érintő tudomúnyágak eredményeit. A jelek sze:rint három, egymás~ feltételező
tmlományos terület alakul ki: a rendszerirányítási, a rendszerkutatási
és a rendszerközelítési elmélet.
A rendszerirányítás tapasztalatai közül különös érdeklődésre tarthatnak szúmot a Szovjetunióban kialakított automatizált rendszertechnikai
szcn:ezetek tapasztalatai. E szervezetek száma mint említettük egyre
nő. Ezek részben ágazati, részben iparági, részben egyesülési ·és vállalati
rendszerek. Megkezdődött a népgazdasági tervezéshez szükséges információszolgáltatás. és -feldolgozás ~utomatizált rendszer~nek kialak'.ítása
isY•l
·
Nem egyértelmű a polgári rendszerkutatási iskolák tapasztalatainak
úlvl"-tcle.P:n A polgári rendszerkutatási iskolák eredményei ugyanis magukba foglalják egyrészt a kizsákmányolás, másrészt a társadalmi ternwlés irányításának tapasztalatait. El kell tehát határolni az említett két
tt:rületet. Ezenkívül az általuk alkalmazott - nemegyszer a marxista;
dialektika némely elemeit felhasználó - módszerek hatékonyságát is
veszélyeztetik a szubjektív és objektív idealista nézetek, illetve aZok
egyoldalúsága.**
A rendszerközelítési elméletet illetően sajátos hazai problémák me-·
1·ülnck ft:1. A nyílt rendszerek gondolata hazánkban Bertalanffy interpretálásában terjedt el (általános rendszerelmélet). Ez a negyedévszázaddal
ezelőtt termékenyítően ható elmélet ma már Nyugaton is túlhaladott.
tgy némely szakemberek bizalmatlansága az általános rendszerelmélettel
szemben nemcsak jogos, de veszélyes is. Sokan felismerve az általános
rendszerelmélet hámozott léggömb jellegét, bizalmatlanságukat kiterjesztik -minden rendszerelméleti koncepcióra. A másik probléma a kibernetiko. értelmezósében merül fel. Tekintettel arra, hogy a vezérléS elve
• Kornal J_iinos a jelenlegi állapotot szétesettnek és dezintegráltnak neve:zi. (Lásd Kornat
Jáno\: Ahll·eqmllbrlum. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971.) Odiome szerint „szörnyQ
zúr.:.,·,ar van", ahol Koontz szerint Csak „ktnönleges út1kalauzzal" Igazodhatunk el,
• • Bert;1Ian!ty általánoa (nyfU) rendszere ld6t0l és tértől elszakadt kölcsönhatás-centrtkus modell. Wiener lübernetik&l modellje 1ntormácJó-- (folyamat-) centrikus, míg Bouldlng
.. vagy.vagy" elmflcte szerint a modell hlerarch:tkus vagy mellérendeltségi Upusnak tekinthető.
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nemcsak hazánkban, de szinte mindenütt egyoldalú interpetálásban te1·ledt el, az a nézet alakult ki róla, hogy az a kibernetikában testesül meg.
1Yiás szóval leszűkítették a kibernetikai vezérlés kérdéseire azt a forra~
dalmian új elvet, hogy a vezérlés folyamatai - bárhol mennek végbe egységesek. Mások a kibernetikai vezérlés problémakörét önkényesen
kiterjesztették a rendszerkutatás és -frányítás összes vetületeire, azonosítva ezzel az irányítási folyamatok mennyiségi és minőségi oldalainak
összefüggéseit.11°1 E sajátos felfogással magyarázható egyrészt a matematikai módszerek abszolutizálása, másrészt a két kutatási terület szembeállítása.
·
A vezérlés alapelvéből következik, hogy a rendszer lÜgikai elemzésének alapeszméi és az irányítás problémáinak matematikai-kibernetikai
irányzata között szoros a kapcsolat. Minden rendszerközelítési- vizsgálat
közös vonása, hogy az automatikus vezérlés elméletére épül. Igy például
J. W. Forrester is - aki elsőként tett sikeres kísérletet a logikai elemzés
módszerének gyakorlati alkalmazására :._ az automatikus szabályOzás
elméletére támaszkodott. Forrester az amerikai irányításelmélet egyik
legfrissebb áramlatának_: az 1960-as évek elején kibontakozó új iskolának - a legelső és legsikeresebb képviselője Az Ipari dinamika című
világhírű könyvében i&'llertetett modell viselkedését alapvetően a struktúra hatái-ozza meg. Mondanivalójának lényege az, hogy a rendszer logikai elemzése elősegíti az irányítási folyamat jobb megértését és az eredményesebb döntéseket.

*

Hazánkban most bontakozik kí a tudományos technikai forradalom.
Az. ipari rendszerek mind bonyolultabbá, komplexebbé és differenciáltabbá válnak. Nyilvánvaló, hogy az iparirányítás csak akkor birkózhat
meg az új követelményekkel, ha az irányítási rendszer egyes alkotóelemeinek korszerűsítését szolgáló rész-sémákról a gazdasági rendszer
elemzésének komplex és differenciált módszerére tér át. Ebben az
esetben megvalósítható a részjelenségek és résztényezők hű lefordítása
(átkódolása) az egyedi értelmezés nyelvéről a törvényszerű folyamatok
nyelvére. Ipari rendszerelmélet című könyvemben kísérletet tettem az
„átkódolásra". [13 1 Terrhészetes, hogy e cikk keretében csupán néhány
alapvető összefüggés ismertetésére volt lehetőség.
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Az információrendszerekkel kapcsolatos néhány fontos
fogalom. és követelmény°
~.zmkó János
!. A RENDSZEREK ALTALABAN
Amikor informádórendszerekről esik szó - és manapság ez mind gyakoribb -~
önkéntelenül· felvetődik a jogos kérdés, hogy mi is az információ és mik a rendszerek tulajdonképpen, hiszen mind az egyik, mind a másik fogalmat a jelenségek igen
különböző körében használjuk.
·
Beszélünk például társadalmi rendszerekről {kapitalizmus, szocializmus), jogi és
bérrendszerekről (a jogi nézetek meghatározott társadalmi és tudományos állásponton
alapuló rendszere, az államigazgatási stb. dolgozók bérrendszere), oktatási rendszerről stb. Mint látjuk, ezek egyrészt fogalmi elhatárolásokat, másrészt a fizikai valóság
egy-egy jól körülhatárolt területeit jelentik. Már maga az: a tény, hogy a rendszer fogalma a jelenségek különböző körére terjed ki, mutatja, hogy a jelenségek egy-egy
jól körülhatárolt körében olyan általános vagy azonos tulajdonságok, sajátosságok és
törvényszerüSégek vannak, amelyek felismerhetők, és mind a kutatás, mind a gyakorlat területén felhasználhatók. A rendszer fogalma nem ismeretlen az egészségügyben sem, mert gyakorta használjuk az ellátás, a megelózés, ill. a szociális gondoskodás rendszere meghatározásokat.
A rendszerek elcmzésénék fontosságát viszonylag régen felismerték. Az ókorban.
már megtalálhatók az ismeretek rendszere felépítésének törvényszerűségeit feltárni
igyekvő meghatározás.ok. A XVII-XVIII. századi mechanikában a rendszerjellegű
objektumok egész sorát vizsgálták. Az alkalmazott tudományok az emberiség törté·
nelme során egyre inkább specifikálódtak. Jól jellemzi ezt Boulding megállapítása:
..... a tudomány elszigetelt szubkultúrákra hasadozott ... , a specializálódás folyamánmaguk az információt felvevő receptorok is specializálódtak. Ezért fizikusok csak
fizikusokkal, közgazdászok csak közgazdászokkal .. ; stb. beszélnek". Erőteljesen korlátozódott az egyes tudományágak közötti kommunikáció lehetősége. Szükségszerű vé>lt
ezért olyan tudományágak kialakulása, amelyek éppen azt tűzték feladatul, hogy a
világ általános, minden tudományág részére érzékelhető összefüggéseinek feltárásával
foglalkozzanak. Ilyenek a rendszerekkel foglalkozó tudományágak is.
A filozófia így határozza meg a rendszerek fogalmát: ,,Rendszer az egymással
meghatározott összefüggésben levő elemek egységes egészet képező összessége." A kibernetika pedig (amely új tudományos kutatási irányzat a vezérlés és szabályozás, az
információk szerzése, áramoltatása, tárolása, feldolgozása és felhasználása általános
törvényszerűségeinek kutatására) így értelmezi a rendszer fogalmát: .,Rendszeren a
valamilyen közös ismérv alapján együvé tartozó különböző elemek, reszek, egységek
kölcsönös dinamikus kapcsolatát kell érteni." Mint látjuk, nem mond ellent a filozófiai meghatározásnak, de bizonyos értelemben továbbfejleszti, mert célja, hogy ana_;,,
lógiát találjon a természet, a gépi technika és a társadalmi jelenségek között. A kibernetika - ennek alapján - olyan törvényeket, törvényszerűségeket fogalmaz meg,
amelyek érvényesek mind a szabályQzás-vezérlés, mind
• Megjelent az Egészségügyi Gazdasági szemle 19'1t. évi a. szlimában.
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a kg111munikáeió folyanrntaira, függetleniil attól, hogy milyen rendszerben valósulnak IIIC.[!. Mivel a C'ikk címében _az információrendszerekkel kapcsolatos néhány
fontos fogalom 111ag,varázatára vállalkoztam, így a kibernetikát hívom segítségül,
annál is ínkáhb, mert ennek hatására indult óriási fejlődésnek az információelmélet.
A kibernetikának a rendszerről szóló meghatározása is még elég általános ahhm.,
hogy Aznhjektív megítéléshez vezesi;;en abban a kérdésben, adott esetben mi1
tekint hetünk rendszernek; jóllehet azt, hogy· valójában mi tekinthető rendszernek,
objektíi: th1yl'k befol:vásölják.

A rendsza kibtrnetihn'. me(Jltatározása

'

Vizsgáljnk e szcrHpontból az egé,zségügyet. Vajon a kibernetika szerint az egészségiigy rendszernek tekinthetíi-e, rendelkezik-e azokkal a tárgyilagos meghatározó
jegyekkel, amelyek nlapján cgyértehuííen dönthetiink e kérdésben? Megkönnyíti
vizsgálódásunkat, ha nieghatározott ismérvek alapján csoportosítunk.
Mivel a kibernetikai meghatározásban a dinamü·us kapcsolat kitüntet6 jegyként
szerepel, legyen első csoportképző ismérviink a mozgásformák szerinti csoportosítás.
A következő mozgásformákat ismerjiik: mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai (;S
társadalmi mozgásformák. J.!~szerint varrnak:
1. meclumiktli mozgásformához kapcsolódó rendszerek (itt a térbeli helyvált.oz-

tntát:i a lényeg),

2.fizikai 1ilozgásformához tartozók, ahol a fizik'ai jelenségek a lényegesek

(hő

és fönyjele,rnégek stb.),
:l. Umird rnozgásformához tartozó rendszerek (vegyi átalakulási folyamatok),
4. bioláf1iui rnozgásformához tartozó rend8zerek (a szerves élet jelenségei az
eh,6<llege:,;ek),
5. trfrs(ldf/lmi wozgásformához tartozó rendszerek, amelyekben a társachdmi
folyamatok játszanak flíszerepet.

'

További megfigyelésünk tárgya ez utóbbi, megjegyezvén azonban, hogy az öt.
mozgú~forma éleRen nen1 kiilöníthető el egymáHtól, a társadalmi mozgásfor111ában
mint a legmagnsabb rendíí mozgásformában az el6zőek mind megtalálhatók.
A második csoportosítás aszerint, törlénhet, hogy a rendszer elemei 11é(lezne/..:-e
egyáltalrí11 mm:,<1úst. R szerint megkiilönhöztet.iink mííkö<lő és nem működő rendHzereket.
·
A működű rendszereket vizsgálva két csoportot, képezhetünk. Ha a rendszerek
miíködését a természeti törvények vak érvényesülése váltja. ki, ezeket passzívan
működő rendszereknek, azokat pedig, amelyek mííködésük során meghatározott
cél elérése érdekéhen a törvényeket tudatosan felhasználják, aktívan mííködó
rendszereknek nevezzük.
Az aktívan mííködő rendszerek között megkülönböztetünk célratörően mííködií
refüfozereket, (ezek saját mííködésiiket a meghatározott cél elérése érdekéhen módm;ítani tudják) és nem célratörően működő aktív rendszereket..
A eélratörően mííködő rend8zerek elemei a működés Rorán lehetnek eI6re meghatározottak; ezek a rendezett rendszerei.·, azok pedig, amelyeknek eleméi a míJködés során az adott pillanatnyi helyzettől föggl.íen keriilhetnek egymással változó
ktqJ('solatba a szervezett rendszerek, röviden szervezetek.
A társadalmi rendszerek esoportmútását az 1. ríbm tünteti fel.
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- Társadalmi rendszerek

nem mükód6

l

passzívan

nem

ml1ködó

működő

akt/van

célratörő

működő

célratörő

rendezett

szervezett

1. ábra. A társudtdmi rendszerek ciwportosUitsa

Az egészségügy, valamint al- és részrendszerei szervezetL rendszerek.
a működés során különböző kapcsolatokba kerülnek egymással. Hogy ez a kapcsolat milyen, azt a rendszer pillanatnyi állapota
fejezi ki. A rendszer elemeinek összes lehetséges kapcsolatait a rendszer lehetséges
állapotainak halmaza fejezi ki (ez egybt:n egyik jellemzője is a renCIBzernek); és
megfordítva: a rendszer elemeinek_ egymáshoz való kapcsolatai meghatározzák a
rendszer lehetséges állapotait.
Tekintsük ezt át az egészségügynél kevésbé bonyolult olyan rendszeren, amely
két villanyégóhlil áll. Az égők lehetséges állapotai és kapcsolatai a következíík:

A szervezett rendszerek elemei

=
e =

0 0

O

eO =

ee =
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mindkettő ég (ll)
első ég, inásodik nem
első nem ég, második

egyik sem ég (00)

(lO)
igen (01)

A rendszert. tehát úgy határoztuk meg, hogy felsoroltuk mindazokat az elemeket,
amelyek nz adott rendszert alkotják és megadtuk mindazokat a lehetséges kap('SOlatokat, amelvek a rendszer elemei között a működés során kialakulhatnak.
A Rzervczeft. rendszerek működésének vizsgálatához meg kell adni, hogy a rendszert a környezetből milyen hatások érik (ezek a bemenő jelel·), továbbá, hogy a
ren<lsZt•r egyes elemeire hogyan hatnak ezek a bemenő jelek, ennek alapján :nilyen
knpt·,;olatba. keriilnek egymással, és ennek eredményeként milyen jelzéseket (h·
menő_j('ltkr:t) küld a rendszer a környezet fe]é (2. ábm). A rendszer működése tehát
lényegi~lwn ahban nyilvánul meg, hogy a bemenő jeleket kimenő jelekké alakítja.

Bemenő

jelek

~

n

2. ábra. A rendszer

•

Kimen& jelek.

~

műkijdése

...-\z egyes elemeknek a rendszerben való elhelyezkedése szempontjából rendkívül
fontos a rendszerelemek sajátos egysége a környezettel, vagyis az, hogy az adott
rendszer tiihhnyire n1ás - rnagasabb szintű - rendszernek eleme, saját alkotóelemei p~ig alaesonyabb szintü rendszereket képeznek. Ilyen meggondolásból
bcszéllwtilnk
·
_förendszerelrn31 (ilyennek tekinthetjlik magát az egészségügyet mint rendszert., ha a népgazdaság egészében az egészségügyet vizsgáljuk),
alapren<lszerekről, amelyeknek jellemző paraméterei megegyeznek a főrend
~zeréivel, mégis annak Cl-lak egyik vagy másik alkotóelémét képezik .(ilyen
alaprcnd:,zernek tekinthetjük a kórházat mint az egészségügyi ellátás egyik
alapintézményét),
alren<lszerckről, ahol a működés célja csak áttételek útján érvényesülhet
(ilyen például a kórházban mint alaprendszerben a betegápolás alrendszere
vagy az anyagi-műszaki ellátás alrendszere),
,,:.1.::rendszerekről, amelyek egy·egy alrendszer m{íködésének több, de nem
valamennyi funkcióját látják el (ilyen lehet a gyógyszerelés részrendszer a
hett>g,i.polás alrendszerében, vagy a készletgazdál~odás az anyagi.műszaki
ellátás alrendszerén belül).
Természetesen más példákat is lehetett volna. felhozni. Csupán azt kívántam
érzékeltetni, hogy nincs szigorú szabály arra, mit tekintsünk fő-, alap- stb. rendszer·
nek (mert pl. a társadálmi tevékenység egészének, mint főrendszernek az egészségügy az egyik alaprendszere, így a kórház már alrendszernek tekinthető), de az alrendszer mindenképpen eleme az alaprendszernek s így a főrendszernek is, mint
ahogy n részrendszer -az eleme az alrendszernek, ugyanakkor az alaprendszernek is
,is így továhb .
:\ kibernetikai vizsgálódás egyik jellemz6je, hogy módszere deduktiv, azaz a
komplex rendszerekből és működésükből indul ki, és fokozatosan halad az alkotó.
clen1ek (amelyekre működésiik épül) és kapcsolataik magyarázata felé. Egy másik
jt'lkmzűje az a felismerés, hogy vannak olyan bonyolult rendszerek, amelyekben
a. rell(IH.-:cr viselkedése elsősorban nem a rendszert felépítő elemektől függ, hanem
attól, hogyan ren~szercződnek ezek az elemek, és ~z elemek között mennyi és milyen
infot·11i,,'u..:ió megy át. Ezért a kibernetikai vizsgálódás az információt tette a szerve-
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zett rendszerek működésének alapjául szolgáló egységesítő fogalommá. Az információ fogalmfl.. - amelynek meghatározásához a későbbiek során visszatérek a kibernetikában és a kommunikációs technikában olyan központi szerepet játszik,
mint az energia fogalma a klasszikus fizikában. Minthogy a rendszer elemei között
áramló információ mennyisége matenwtikaifoq meghatározható, ezért ez a fogalom
minden szervezett., célirányos tevékenységet magában foglaló rendszer elemzésére
alkalmazható. A kibernetikai vizsgálódási módRzer éppen ezért bizonyul rendkívül
célravezetőnek, mert, e módszerben a szervezett rendszerek mííködését zárt kategóriákban, általában a matematika nyelvén írják le.
·
A szervezet fogrtlmával már találkoztunk, ezért célszerűnek látRzik tisztázni,
melyek azok a tulajdonságjelek, amelyek alapján eldönthetjük, hogy kilwrnetikai
értelemben vett szervezetről van-e 1-:1zíl?
A szervezet úgy határozható meg, mint egy - legalábbis részben - öwswlJ<ilyozó
rendszer, amelynek legföhh sajátossága, hogy elemei között mindig ott (IZ ember,
aki_ eszközeivel együtt alkotja azt, az egységet, amelyből a szervezett rendszer
kialakítható. Egy huzalokból, telcfonkésziilékekhől és kapcsolóközpontból álló
remlsz~r nem tekintheti> szervezetnek, de azzá válik, ha megjelt>1mek benne azok
az emberek, akik ezt a kommunikáció.s rendszert műkö<lteUk.
A szervezett rendszer tulajdonságai általában elhatároló jellegííek, azaz vagy az
egyik, vagy a rnáRik csoportba tartozóak. A tulajdonságvizsgálatkor in<lnljunk ki
a folyamatból: így nevezzük azt az állapotváltozási láncot, amelyben anpt~ok és
energiúk alakulnak át más anyagokká és energiákkú.
A folyamatban három csoportba tartozó elemek vesznek részt.:
átalakuló anyagok éR energiák,
-- átalakítást. végzli clclllck,
- átalakítást ir{myító elemek.
Hogy az. átnlakulás a kívánt eredménnyel járjon, a folyam"at ha többféle szempontból is hele kell avatkoznunk, azaz a folyamatot irányítanunk kelL Irá11yításon
-értjiik a folyamat elindítását, kívánt módon való fenntartáRát, megváltoztatásí~t
vagy megállítását. E tevékcnyi,,égsorozat folyamán értesüléseket szerzünk, értelmezziik öket 1!s enn<ik. megfelelő ítéletet alkotunk. Az ítélettől függően döntünk és
avatkozunk hc n folyamatba. Ez a lienvatkozás lehet szabályozás jellegíí, ha az
értesüléseket magától a folyamattól'vettük, vagy vezérlés jelleg-fi, ha folyamaton
kíviili értcRiiléH vagy ismérv alapján avatkoznnk lie (,3. <ÍÓm).
l'i:zérléskor a környezetből érkező hatások és a róluk szerzett értesülések képezik
a beavatkozás alapját. A vezédés, mivel nem veszi megfelelően figyelembe a rendszer mechanizmusát és ennek eredményét (azt mintegy a környezeti hatások egyikének tekinti), a társadalmi folyamatok (így az egészségügyi folyamatok) irányításánál nem eléggé célra vezető, mert ha olyan kiilső környezeti hatások érik a rendszert,
amelynek kiegyenlítésére az nem készült fel, akkor nem a kívánt beavatkozás jön
létre. Ezért az egészségügy irányításában a vezérlés fokozato'.'an át kell hogy adja
helyét a szal,ályozá:mak. A szabrílyrmh lényege, hogy a rendszer rnűködését6l előre
meghatározott eredményt várunk . .Ezt mint, a rendsze1• kimeneti értékének nagyságát előírjuk (alapjel). Mérjük a kiemeneti értéket, és az érzékelt különbség (az
alapjeltől való eltérés) alapján avatkozunk be a rendszerbe. A két, irányítási módszer közül nyilvánvalóan a sznbályozás igényli a kidolgozottabb, átgondoltabb
informúc·iórcwlszert:
Irányítási szempontból különbséget tehetünk a rendszerek között aszerint, hogy
a rendszerhez tartozónak tekintjük-e az irányítást végző elemeket, vagy nem.
Amennyihen nem, akkor kívülről irányított rendszerről beszélünk, ha igen, akkor
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~ezérlŐ

rendszer

bemenő

kbmyezeti hatások

kimenő
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vezérelt rendszer

1--------'---jel

a) veZE'rlés

környezeti hatások

bemenő jel
~----~'---,-,szabátyozoit rend szer

b)

' - - - - - - - - - - , szabályozó rendszer
szabályozás

f------~~.-1--------~
kimenő

·ei

ill. ii11s:;11bál,11u:..c) rPr11.!sznnck nevez:ziik a,-;zeri11t, hogy az irányítás for111ája
v,,z,:rl,;H vagy szahályo;,,ár,;-e,
.·\z ünsznl;ídyozb 1:c~nd,-;zerckheu a zárt ininyítA:-;i kiirt bdsö neyulfv Ü8sZl!(:s11tolá,'>-

ii11rc::,1'.n,!I,

w1l' 1tevezziik, inert
az iránvítús a rt•ndHz:t~1·ct1 heliil van,
az inín;rítúsi beavatkozás a kívúllt 1\s a tönyle~es állapot. kiizi.itti cltéréH (·1;iikk1·ut1.i:•a'·n! ininynl ,:s
1l lienrnt ko1.il:-; a 1't•1Hh,zerr(íl levet L jelek alapján történik (visszaesatolás).
Az 1·wi.,;zs1'.giigyet, 1ni11t1\.n 111cgtalállmtók benue mindezek az elemek, ün:-;zahálym.ú rend:-;z1•rnek tckintl1etjíi.k.
A t11bj1lonsúgokat viz8µ/tlva egy 111ltsik l"Soportképzd ú,111érv a rendszernek a
J:iin1y1::;d/Ji,.,~ rofo l;/s;:;011yo. Hn 1t re11dszerben a tervt•zetL be-, ill. kiinenő jelek alnpj{ul zajlik le a folyatnat 1)s i~ re11dszer u nwgvúltozott lúfriilményeknck megfelelően
di11a11iik11sa11 \'Últozt1tt11i tudja belsií tulajdonságait, azaz ilz el11irésd..::ei sznLályozni
tudja, akkor ii11s;:;1·n·1.:::;/) rend:-;zerr61 beszt~lli11k. Az egész~f'.!.!'.iigyet., mivel ilyen tulaj-

•

tlo11siíg,1 van, ugya,w.•mk 1)118::;1·r1'1:::;1j rernl-;zernek tekinthetjük.
:\ kiivt:l kt·ziJ 1·sOJHll'I OHítást a:-;;,.eri nt vé~ezzlik el, hogy a. rendszert. irányító :-.zervek
egy vagy tiibb 1·1::;1'11;81: szÚilt'n helyczkcdrn!k-e el. Aniennyihen tühh szinten, úgy
hicran:ltik,1s rer11!.-;zerr{H he.-;zéliiuk. Altaláha11 háro1u irányítási ,,;;zintet Hzokás 111egkiilii11hiizlt"t ni. A fds() n,;:;rt{s Bziutjét, nniely kidotµ;ozza flZ irúnyít ási politikát, azaz.
a túvlati d·lok n1l'ghatározásával foglalkozik. A /..·l)zépwzetés szintjét, amely a
Rtraté~i,ü dolµ;oz·,.a ki, nzaz 1i középtávú célok és a n~ndszer rllszegysúgei egyiitt111ííkii1J,:.,;Ú1ek 1111•gl11llÚl'Ozásá,,a! foglalkozik. V1:gtil 11::, alsó xzinlet, amely a taktikát
l1al1Íroz,m 1m•g, a;,;az n napi feladatok n1egoldúsával foglalkozik. At. eg,~K:r.ségilgy is
ilyt·n hicrart'hil.:uK rendszer.
A tulnjdons1Ígok vizsgálatAhan a kiivctkezii t·soportképú) ismérv a rendszer ele1uc·i /,hd~·,;rJl·8 úllopolr1i1111k i~s 1•g_v1wí.s kiiú:itti lrnpm,olatainak jellege. Nyilvánvaló,
hogy 1,úrtw·l_v t·l1!111, így n111ga a n•1Hlszer is csak akkor változta..tja meg álfo.potát,
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ha valamilyen hatás éri. Vannak olyan rendszerek, amelyeknek állapotát bármely
pillanatban teljesen meghatározza a saját előző állapota és az előző hatások; a
rendszerek elemei egymással meghatározott (determinált) kapcsolatban vánnak,
ezért ezeket hutározott, azaz determinisztikus rend-,zereknek nevezzük. Más rendszerek elemei között viszont ninüsenek ilyen szigorúan meghatározott kapcsolatok,
csupán véletlenszerűek (sztochasztikusak), így következő á1la.pot.uk is csak valószíníisíthető a rendszer állapotának és a bemenő jeleknek ismeretében. ~~zek a rendszerek általában határozotlan rendszerek. A szervezett rendszerek, így maga az
egészsiSgiigy is, határozatlan rendszernek tekintendők és ennek következtében határozatlanok a benne lezajló folyamat.ok is. Ezt azért fontoí'I üm1erniínk, hogy a remiszer irányítását és ellenőrzését ahhól kiindulóan szervezzük meg, hogy a rendszer
hatArozatlan.
A következő csoportképző ismérv a rendszert alkotó elemek .yzámáwl és kapcsolataik lehetőségével függ össze. Már volt szó arról, hogy egy rendszer pillarnttnyi
állapotát elemeinek adott, pillanatbeli állapota és pillanatnyi kapcsolatflik határozzák meg. Valamely remfazer lehetséges állapotainak számát tehát elemei állapotainak és kRpesolat1dnak összes lehetséges kombinációja határozza meg. Vftnnak rendszerek, mint például az egészségügy, amelyek oly uiértékben bonyolultak, hogy
egéRzükben nein is határozhatók meg. E rendszerek szerkezete, elemeinek összetétele és kapesolatai állandóan fejlődnek, dinamikusan változmik, a henniik részt
vevő elemek száma és változatos tulajdonságai, kayJl'solatai, kom hinádóinak lehetséges száma rniat.t képtelenség felsorolni valamennyi á11apotot, amelyet a rendszer,
ill. a benne lezajló folyamát felvehet. Ezért ezeket a rendszeruket mefllwtrírozh,1/ldlo n rendszereknek nevezzük. A meghatározhatatlan rendszerek vizsgálati és szerve~
zési módszereinek olyanoknak kell lenniük, amelyek ezt a jelleget figyelembe veszik,
tehát. hogy nem egyszerre az egészet, hanem ennek csak egy részét, nem mindf-'nt,
hanem esak a lényeget kell és szabad meghatározni.
A következő csoportképz() iim1<irv az irányítási ulyoritmu8uk álluwlós<Í.yát veszi
alapul. Vannnk rendszerek, amelyek rnűködé:,;ének kezdetén nincs valamennyi
algoritnrns tökéletesen kidolgozva, különösképpen nincsenek az ítéletalkotó algoritmusok. Ez abban nyilvánul meg, hogy valamely beavatkozás nem a kívánt
változást okozza a szabályozott folyamatban. Jlyen esetben meg kell vizsgálnunk,
hogy a kiílönhöz6 beavatkozó jeleket hogyan képezi le az irányított folyamat. A
vizsgiílat eredmt\nyét elemezve és bel<íle okulva, felhasználva a tapasztalatokat, meg
kell változtatnunk a beavatkozás egyes elemeit és algoritmusát a szabályozás
t.ökélt;tesítése érdekéhen. A rendszernek azt a tulajdonságát, amellyel a kívánt cél
elérése érdekében tett be11vatkozások hatását felismerni, foliilbírálni és változtat'ni
képes, öntanuló tulajdonságnak és a rend:,;zereket, melyek ene képesek, ()ntrmuló
rendszereknek nevezziik. Az egészségügy is ilyen, mert irányítá.si módszere állan·
<lóan fejlődik, és ez a fejll:ídés a hatékonyabb irányítási algoritmusok allrnlrnazá~il.ban nyilvánul meg. Képes felismerni azokat az algoritmusokat., amelyek ne11t a
kielégítő eredniénnyel jártak éR a kiváltó okot is; viselkedésén módmdtani képes.
A fenti tulajúom;tl.gisrrn\rvek elem·t.é~e alapján bí:.wást monJhaljnk, hogy az cyb;;séyíiyy
kibernetikai, renrl8zer, mm-t renclolkezik a't.okkal u. tnlajúo11s1igokkul, amelyekeJ. u, kibr,nietika a rm11lsze1·ekkel kapcsolatban vizsgli1:
- önsz(lúályoz.ó re11411zer, mort a tev1;km1ység irllnyíti\.sa a tevékt!llys1\~i foly,uut1.tról
vett tÍJ"tcsii!é,wk alupjtin történik, uzaz u lmtúsUnc ztírt;
- öus::1;rve::-ó rendszer, rnerL rentlelkezik olyan iilkalrnazkodúkt'pesBt'·~gd, au1t>lynek
alapján külsc) bt1avatkozilJ:1 nélkül is képes környezete vllltoz,isailmz uJkalmuzkodni és
ell'm"inek ku.pcw1lu.tait {agy nwgv,-i.lt.0:1.tat.ni, hogy tizek u. kívtlnt kime-nddekPt wlj,ík;
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ininyít;\.st vt'"gz6 sztwvei több ;,;,.inkn hdyPzkPdnek el,
iníuyító szintek alá- és fölérenJdtségi viszonyban vonnak;
- /,,!fúro.~ol{r,n rc11,{,9;;cr, mert az elemei közötti kapcsolat nem dt"t.erminisztikmi, hanern
c1-111p,í11 n.todia;,ztiku,1, cnndc megfelelően az ,~gyik üJlapotLúl 1t nuíHikba történ6 1'ttmtmet
a pillrmotnyi ál!apol és a bemPnójel ismereléhcn csak vnlószíuíísíthnW;
-- 111r::1T,rilár();;},r1tatlon rcnds::er, mert elernl'inek szúrna és lchet8éges tillttpot!lik és kap-·
c;;.,,!atuik sz!trrm oly!in nagy, hogy pontos rneghat.íítoztisuk P.zint.e IPhctetlen; r'.Zenkh·iil
dirrnmikm,fin viiltozó, föj,l{ídtí rendszPr, amp]y rnl·g nehezebb{ tC's..-.i mcgismf:'rhetéístig(•t;
fá,-,rr1rchil..·11s renrls;:cr, mert

~\s nz

Pg,n•;;.

rf'w!F1::cr, mert képes döntési szo.b!llyait (ítéletalkotó fllgoJ'itmusait) módoaz urldigiukkal a kinint ho.túr.;t nem érhette el;
- ri./o/i,•cn i;i;ú/16 renrl8;:er, mnt celkitíizií ,~s rnPgvalósító t.ev,~kenys(!gébl'n egyan\.nt
- l,i..-.,myu~ fokig - környP1,ell'nck ul!l van n•ndi·lve, tehút szabadHrigfoktt korlátozott,
Ül\·1í!Jb;í 11wrt n kiin1_y,•zelnl'k vannak olyan llll'glwtii]'()zott <·lf'rnei, aml'lyek az egit;;zHégüit~·f.'t i;.; llln~ií.hnn fo~lalú ií.tfogóLb rentlszl'l"nek is részei, és amPlyek az iitfogóbL rf'ndszPr
míik;Jd1'·~i 11wl"lumizrlwsa rP\·é'n meghat.írozolt v1dószínüségg-d hatnak az egéHzllt\~iigyre
(pl. H t,irf<wlnlom d(.'JOogrúfüü struktllrü.jtlnnk változllstti, nemzPti jövetle!C'm At.L.).
-

ij11/r1111!1ú

flÍto11i, lm

::\I inden mGködéí rendszerre jel!emz6 a henne vt~gbemen6 állapotvá.ltoziümk soroznta, 1rn1it q.ryrészt a rendszer elemeinek helső kapcsolatai, másrészt a rendszerre

ható bih-:/í lüi~nyezcti hatások befolyásolnak. A rCn<hizerhen lezajló állapotváltozások soro~atút folyrrm(1ioknol.: nevezzük. A folyamatok sokféle szempontból vizsgálhatók. Eppen az egyik néz6pontból végzett vizHgálatokkal határoztuk meg az
Pkíbh. hogy az egészségiigy kihernetilsai rendszer (öm1zabályozó, önszervező sth.) .
.:\Uu, w:zőpont .szerint megkülünlJöztethet ünk főfolyamatot és kap(·Holódó folyamatot. Afüfolyam(/t a szervezet alapvető tevékenysógém•k fo\yan1uta, nmely miaH
a i-zctvezet éppen a folyamat últal elérendő ctilra szervezett rendi;;zer. Az egéHzségiig_v
föfolynmata: a lakoss(lg egészr-égi állapotának, a szociábs gondoskodás mó<ljúnak
éR llll:rtékének szüntelen javítása. A karx:solódú folyamatok azok, amelyek az alapveU.i tevékenyR(;get segít.ik, a7.t kiRzolgálják, esetleg belőle követkf'znek, vagy egy
átfop:óhh rendszer működr'>Ri mechanizmusából eredően a föfolyamattal üss:r.efiiggéshen állnak.
A ('ÍIHh('n tett íg:fretnek megfelelően a főfolyamathoz kapl'soló<ló információ·
Joly1mu1tt11l ~s jelf!nt6nég6vel foglalkozunk. Az inforrnáeiófolyaniatról által1lnoR.;ág• han azt 1u0ndhat.juk, hogy az afiifolymnolm 'l!cJnalkozú irlü8-::.t:rti ümwretel· összesr;{ge.

II. Az i11fornuíci"é,

'

E\i.i.-;zör határozzuk rnep:, mit ért ll kibernetika információn. lnforrnáciúi1 a sz((.
nwnl:m új ismeretet hordozó jelek, jelsorozatok tr1rtulmi jelentését kell értenünk.
Száni un km új ismeretről azonban csak akkor beszélhetünk, ha az henniink határozatlanságot szüntet meg, azaz ha nem biztosap hekövetkez{í es~ményről kapunk
értesítést, vagy ha olyan esemény bekövetkeztetésére adunk utasítást, amelynek
létn•jiittc - ez utasítás nélkül - előre nem Liztos . .A kapott értesüléseket közlerné-nyel-11ek, az adott utaAÍtást, parancsnak 11evezziik.
A közlenH;nyek éfi parancsok konkrét formában vagy mint. adatuk, vagy mint
hÍl'(•k jelentkezhetnek Az adatok és hírek tehi'tt az inforn111ció hordozói lelwtnek.
Hogy 111iért éHak lehetnek, az kitíinik a következiíkből. Az ad(lf az eseményeknek
és tényeknek kiilönbözű formában (ntunerikusan, alfa-nu111erikmmn) töl't.éui.í rögzítése sorún kdetl;:ezik, tehát rnimlig rögzített ismeret., de nem mindig új üm1ereL
A hír viszont mindig új, mozgásban levő iA1uert•t, de nem feltétele, hogy ri'igzített
le~yi·n. Tchút ne,u minden adat hír, csupán az, ttmt•l:v a n'ndszer rnííkö<léséről, a
bi:u m• h·zajlú foly11 mntokkal, vagy az azokra vonatkozó kiih,/í hntAsokkal kape...,olat- .
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ban mozgásban levő, tehát időszerű ismeretet tartalmaz. A hír - bár mozgásban
levő új ismeretet tartalmaz - sem mindig Rz információ hordozója, csnk akkor,
ha határozatlanságot szüntet meg.
A közlemény vagy parancs formája - legyen az írásos vagy szóbeli - terrnésze.
tesen nem érinti magát az információt, de lényeges, hogy a közlemény vagy utaSÍ·
tás címzettje értelmezni tudja. Ennek megfelelően az a tény, hogy egy közlemény·
nek vagy utasításnak objektíven információtartalma van, tehát határozatlanságot
szüntet meg, rnég nem jelenti azt, hogy mindenki számára, ill. mindenki számára
ugyanolyan minőségben és mértékben tartalmaz információt.
Az információ fogalmának - .a felhasználását illetöen - három szempontból van
különös jelentősége:
szemantikus (jelentéstani) szempontból, amennyiben az információ a címzettel tényeket közöl, ezzel hatást gyakorol annak ítéletalkotó és döntést választó
lehetőségére;

pragmatikus (okfejtő) szempontból, mert a címzett_ viselkedését befolyásolja
az adott feladat megoldásának módszerét illetően;
motivációs (változtató), mivel hatást gyakorol a címzett értékrendszerére.
A kapott információ megváltoztathatja azt az értéket, amelyet valaki egy
bizonyos cselekvés eredményének tulajdonít.
A közleményben, iJI. ntasításban levő új ismeretet az információfeldolgozási
folyamat eredményeként használjuk fel. Az információfeldolyozás olyan felismeréseket, .eljárásokat és szaL 'Jrokat ölel fel, amelyek lehetővé teszik az információk
ésszerú összekapcsolását, tári:;ítását, felhasználását, ezért kell az adatfeldolgozástól
megkiilönböztetniink az információfeldolgozást.
Az előzőekben az információ fogalmát úgy határoztuk meg, hogy az nem más,
mint az adatok vagy hírek ismerettn.rtalma, ha a szervezett vagy közölt adatok,
hírek mint döntési tényezők felhasználhatók jobb vagy célszerűbb tevékenységre,
ezért az információt - az előzőek alapján - célorientált tudásnak értelmezhetjük.
Arról a tudásról van itt ugyanis szó, itrnellyel a hierarchia kiilönböző szintjén elhelyezkedő irányítóknak rendelkeznük kell ahhoz, hogy a tevékenységi körükbe
tartozó folyamatokkal kaPcsolatban helyes döntéseket hozhassanak.
Az info1·nufció fogalma magában foglalja mindnzokat a tényezőket, amelyek
valamilyen formában befolyásolhatják a döntést, azaz nemcsak az újonnan szer·
zett adatokat, közléseket és előterjesztéseket, hanem magának a döntést hozó
.személynek trnlásf,t és tapasztalat.kincsét is. Így az információ nemcsak biztos
tudást, ha.nem valószínú tudást is, nemcsak a múltra és a jelenre, hanem a jövőre
vonatkozó tmlúst is jelent.
Az információ jelentőségének megfelelően egyre jobban felismerték, hogy az
infOl'tuációárnmJás minőségétől, jó vagy rossz megszervezésétől nagymértékben
függ egy szerv jó vagy rossz működése. Ebből következik, hogy az információk
áramlása meg kell hogy feleljen a szerv célja érdekében megszervezett tevékenységnek, folyamatoknak, azok logikus és optimális működésének és szükséges, hogy a
különföle információlevételi, ill. -kibocsátási pontokon az információkat azono8an
tudják értelmezni.
Bár nem tartozik szorosan a fogalrnak magyarázatához, mégis szükségesnek
látom itt is felhívni a figyelmet az információk áramoltatásának megszervezésénél
a funkcionális vizsgálatok fontosságára. Itt kapunk választ ugyanis arra a kérdésre,
hogy a szerv milyen funkciókat (feladatokat), milyen célok ét'dekéhen, milyen föl.
tételekkel és milyen fejlődési tendenciával végez. gzután az egyes funkciókhoz
kapt'solódó tevékenyRégeket kell tisztázni. :Ehhez körültekintő helyzetfelmérésre
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van sziiksé~. Az infornuícióáramlásha természetesen beleért('ndő niilHl az informáJ{)<l(1:-; (iR111erctszcrzés), mind az informálás (ismeretkfüdés). Mivel az ínfonnál'iórend,-:zerc a mindennapi szóluu;ználatban gyakoribb i11fúrmtÍciórewlszurel
lrntározr.nk meg az információrendszer fogalmftJ.
J11for1ná<·ióren1lszeren - nz előz6eklien. kifejtettek alapján - olyan átfogó fogalmat ,':rtiink, amely egyr,:szt kiterjed az c,;en1!!n,vcket és tényeket. rögzítéí adatok
1,w(! ...;zc'rVCZf~8{\re, rögzíté:-;<irc, t1í.rolására, ill. feldolgoz,íRára, nulsriiszt a fol1lolgozú,,;
ered1111:n~·d ktipeúí infornuíciók el<'í{i.llításárn, tárolásiu·a, tuválJbítii.esií.ra és fdha:-;ználú~/trn.

1Í.rrt1nlúf'.t
ftZOrlO:O.,

A dii11f/s ,:.~Jo!!Jflll/11li1i

,\z infnt'nHl<'iÚrn1d:c:zer és a döntésí rendszer közötti összefüggések vizsgáhit,i elí:ítt
rnqi;íny :-.zót rnngúrúl a döntésről és ,i döntési folyamatról.
A 1{,"i1it,:s olyan v:'tlasztási folyannll eredménye, amdynek legaláhb két küliinhöző
ki1ne1lt'tt-le mint. csc•lekvési lchetéísége van, amikor iei a, nem cRelckvés is a lehető:;1.i
~ek ha!n1aúhoz tartozik. A diintl's ismérvt'i: választáSi lehetőség, éi:lSZeri'.í választíui,
a dünl(:st hozó akaratn 1'is tudata, a jöv6rc irányulás. Ez egyben azt is jelenti,
hogy i111p11lziv, inch1latszcn'.í va!,!y i)sztiirn;zerü cselekvés escttin nem beszélhetünk
diintúsr!.íl .
.,\ diint1ishozatal mindi7 fo!:vanint jellcgíí. Döutési Jolyrmwtról beszé!Unk, ha a
<k1nU·st vnln1)wly cd elfr(·st' r\nlekében tervezett, ill. rendelt vagy választott és
akart alternntíva ·"zernpontjá\iól yjzsgáljuk, mert a rnt'gbozott dönté8 olyan tevékcny.'ségck sorozntúnak eredménye, amelyek a döntési fol.vamat fokozatai, szakaszai
vagy elemei. A döntési foiyarnnl három fö 8Zakaszrn (hat mozz,malra) tagolható:
- A::: 11/:rtrr1tkr;J)Zr:si szakaRzh:i tartor.ik
a diint1isi helvzet folisu1erése.
a d(intL'.s d6l~t;szít1~sc,
n. döntési vúJtoznJok firtrikclé8E' és
nmgii a döntés,
11:: 11/:l/rol/ri:1i11yr,silr;8 szalrnRza lényegében az utasítás rnegfogalrna.zásából áll,
- az cllwör::ési szaka,;z öleli fel i:1z ellenőrzés ldil(inbiiz() módozatait.
A dD11l!J.,;i hdyzet felüsmerise eg:y i:lZCrvnél lényegében akkor km,;dő<lik, amikor
felisme1·tt~ a problémát. Éppen ezért ez a döntéRi folyamat kritikus területe. Arról
vrtn UP,'}'aniR s1.ó, hogy a problémát akkor kell felismerni, ilmikor az ·még csak egyes·
tüneteiben és nem a. maga teljességében észlelhet~, de amikor rnúr elegendő tünet
áll az éri úkPléslwz rendelkezésre. }linél korfLbbí a probléma felismerése, annál korl\blmn küvctke'l..hct Le a döntés. Az elektronikus számítógépi informáeiófeldolgozásnak - az eddigi ki~sői adatfeldolgozó.sokkal ellentétben - éppen'·az az egyik nngy
eW11.-.·e, hogy nll'gteremti az inforniáltság naprakészségét, tehát lehetőséget ad arra,
hoµ.',' n diint{;,-,i lwlyzetet. idejt\hen felismerjék.
Ft."1111/lll llH;f.l,' tllln<.·tl{ a veszdyc is, hogy a célok megfogalmazása nem világos és·
IH~111 pontos. Ez t'set ben ck\forclul, hogy nem reagúJnuk hizcmyos helsl5, ill. kiilRő
hatÚs(rknt, inf(,rnii'wiókra. A probléma folisrnert\sével meg kt·l! kez<lení az okok felt;Í.r{u.;út; ez elii.razít a problénrn niegol<lái-;ában.
A (fo11/(;S cfo/:{'J:~ité.'J,, folya.n1atúban kell informálú<lni afeliíl. hogy milyen alternntív.'i.k ii!lannk rewll'lkczó,;re a t·é! é:-; a tényhelyzet küzütti elu:rés esökkentésére, és
h0vy vaL1111dy v/dto1.a1 clfogwlása eset(\11 milyen 1·rPd1nl'nyre számítl1atunk. A dünti'·s 1 ·lií k('·szít1:.st• il ·tú,ji\kozott súglrnn ér véget.
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A dóuté,<Ji 1:oritinsok értékelhse folynnrntiibfln- a felhasználható cselekvési alternatívákat értékeli a szerv, és minden egyes döntési a.Iternatívát a várható eredmények függvényében rangsorol. A rangsorolás kritériumn. nem lehet más, mint á szervezet eélja.
Ha az egyes ftlternatívák eredmt~nyeihez mérhető ért.ékek (pl. :Ft) rendelhetők
hozzá, úgy a rangsorolás nyilvánvalóvá válik. Ha azonban az alternatívák eredményei nem számszedísíthetők, akkor a mngsor szubjektív. Az az alternatíva az
optimális, ft.-111(::ly legjobhfl.n megfelel a célnak. A döntés lényegében a legjobb alternatíva kiválasztása.
· Az utusíl<Í8 mozzanata fel(ildi a <löntf~shozók végrehajtókra gyakorolt ráhatásának összes formáját (az érdeklődés felkeltésétől, a meggyőzésen és az ösztönzésen
át egészen a parancsig), amelyekkel a választott tevékenységi változatot végre. hajtiltják.
Az ellenőrzés méri
az elgondolások, eélok valóságos hatékonyságát,
a feladatrnegfogalmazások, utasítások, előírások, szabályok helyességét,
n végrehajtó, ill. döntést meivalósító folyamatok lebonyolítását,
}tZ eredményeket és a. rnűkütlés hn.tékonyságút., ill. a céltól való eltérést és
ennek okait.
Szeryezett rendszer (mint pl. az egészségügy) szerkezetében vertikálisan is és
horizontálisan is számtalan döntési pontot tfl.lá.Innk, amelyek egymással szoros
kapesolatbnn varrnak. Ennek aln.pjáu a döntési rendszeren a döntési pontok hálózatát és vele egyhtt azoknak ii legfontosabb döHtési jogköröknek meghatározását,
értjiik, arnclyek a szervezet vezetiiit megilletik.
Az információ fogalmának meghatározásakor szó volt a döntéshozatallal való
kapcsolatról. A döntés vezetői fonkeió, mégpedig mellőzhetetlen szerves funktiója
a vezetésnek. Hatékonyan t·sak megfelelő informáltság birtokában lehet gyakorolni,
tehát a dörités hatékonyságát alapvetően befolyásolja, meghatározza az informáeiórendszer szervezethiégi és - tegyiik hozzá - technikai színvonala. Ebből viszont
levonhatjuk azt a követke.ztetést, hogy az informAcióren<lszer és a döntési ren<bzer
nyilvánvalóan összefügg egymással.

Informá.ciórendszerek

Az inforrnációren<lszer mindig

megfelelő

döntési rendszert tételez fel, és fordítva.

Az inforrnációrendszernek elsőrend(í c:élja a döntési .rendszer kiszolgálása, a döntési
ren<lsZernek azo"nban olyannak kell lennie, amely ellátható a szükséges információk, kal. A két rendszernek tehát- egymással szinkronban kell lennie.
Bár az informáeiórendszernek elsőrendű t:élja a döntésre irányuló info1·málás, ki kell még elégítenie - mintegy melléktermékként - egész sor nyilvántartási, beszámolási igényt is. Ebből következik, hogy egy szervezet információrendszerében szükségképpen lényegesen tö~b hír és adat. közlekedik, mint amennyiL/il a
szűkebb értelemben vett információigények kielégíthetők. Ez korántsem jelenti a
rendszer redun<lauciáját -- ha azok az adatok a valóban szükséges regisztrntív
vagy beszámolási igényeket szolgálják, - annál kevésbé, mert az adatok egy rtiszekésőbb szintetikus információkat (pl. statisztikai, költségvetési beszámolók) képf·z.
Az információrendszer meghatározásából következően két részrendszert szoloL-.
megkülönböztetni:
adatfeldolgozási részrendszert és
- döntési részrendszert.
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Az r1r/,itfdrloluo:rísi részrendszer a döntéseket rnegelŐ:7.Ő, majd követő folyA.matokb61 áll. Ehhen a részrendszerben törtt'nik meg az adott rendszer általános értelemben Yelt 111ükürl~st!n•l kapc~olatos értesülések mcgs:7.erzése, kódolása, tárolása,
ha,;z11i'tl!1n ! ó ered1nL:nyekk1; vnló átalakít{tsa. (rendezése, csoportosító.8n, összevonása,
válo~ati'tsa (·s a. kiilönféle aritmetikai l:S logikai mll.veletekkel való manipulálás),
tovúhbit1·tsa, vagyis az általános értelemben vet.t feldolgoz{1s. Az R<latfeldolgozási
részrend:--ZlT elemei a kövctkt•z.iík:
n n•wikzerlwu vé~hemcn6 folyamat.okra, a rcmhzer és kömyezet állapotára,
a n:ndszer be- éH kimenő jeleire vonatkozó konkrét ismeretet. tartalmazó adatok <:s hírek, beleértve az hrn1erclek megs:1.crzt:sének és feldolgozásának
sza!J(dyaii is,,
czclrnek az isrneretnnyngoknak fel<lolgozására szolgáló eszközök és
a frldolgozúsi hwékcnysl'.gben részt vevő személyek.
A d1)11tr's1: n\szrendszcr az ndatfeldolgozási részrendszer eredményeinek felhasználúsllt, ntgyis a döntési folyarnatokat foglalja magában. Elemei a következők:
n h·lil'lsi!gcs <löntésd.:, a válaRztús és az ennek megfelelő utasítás kiadásának
sznhúln1i.
·~ a diint.ések rncghozntalúra, az utasítások kiadására szolgáló eszközök,
a diintt~sck 1tl('g:hoza.tRlá.val, nz ntnsítások kiadásával kapcsolatos tevékenységet végz{j személyek.
Az informú<:iórcn<lszernck olynnnak kell lennie, hogy abban a szükséges alapadatok rögzítt'.sét a főfolyamattal, a mfíküdő rendszer szervezeti felépítésével és
1ní.íkiirl1:si fnrmújávrd összhangh1rn szabályozzák. Ez egyben azt. is jelenti, hogy a
kiiliinféle diilitési pontokra csak azok az információk jnssanak el, amelyek az ott
hoz1111dó diintúshez sziik:ségesek, és a.z információk olyan formában és időpontban
,inssannk ,J odn, amikor u cél elérése érdekében leginkább felhasználhatók. Fontos
kiivetPlnit:uy nz inforniáeiórendswrrel kapcsolatban, hogy tegye lehetővé a regisztrat ÍY, ill. a tényleges információk kiilünválasztását. A különféle döntési pontokon
1ninden ol~·an a<lat, amely a rnúkö<lési µararnéterclmek és a terveknek megfelelően
lwk(ivet kc7.A'tt esPményckről tájékoztat, legfeljebb regisztratív értékkel bír. ·
Tovúbbl fontos követehrn;ny, hogy az egyes döntési szintek t1-1,rtsann,k fel minden
fJlynn információt, amely a Raját .köriikbe tartozó döntésekkel kapesohi.tos, és csitk
ol.vnn informáeiókat továbbítsuuak a magasabb döntési szintre, amelyek az ottani
frlndntokkal kapcSolatosak. Háttérbe kell szorítani továbbá uz elmúlt időszakra
YOnat.kozó minden adatot., ha az a jövő szempontjából érdektelen.
A;1, infonwí.riórendszerben közlekedő különféle tartalmú és nagy men.nyiségű
adat 1nt'ghízlrntó idí5ben történő feldolgozása és az információknak a döntési pontokril ,·ili.lgos <':s használható formában való eljuttatása, ill. közlése megfelelő színvonalú infol'tuációfelrlolgozást, f'.Z esetek nngr részéhen elektronikus számítógépek
nlkalmaz{u.;út kívánja.

/•,'/d:tro11 i/:118 rufotfeldolyozás
Az elektronikus a<latfel<lolgozi'ls - a szervezéstudomány és az operációkutatás
t·redlJ1énycinek hnsznúlatávnl - 111inőségi változást jelent, amit n követl~ező tényeM
1.ők váltanak ki:
naµ:~· sPlwsst~ggcl végezhető rnííveletek sokrétűsége,
- llHí!.'' t:s rngalt11ns!ll1 kiha:,;zrHílható túrolúképPsség,
- 1n·ogratnokha b1•1:píthetó loµ:ikai mííveletek révt~n a rutindünttisek lehetÍJsége,
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- adatfeldolgozási és számítástechnikai folyamatok komplex elvégzéRének Jehe..
tősége.

Az elektronikus adatfeldolgozás két területen nyújt döntően újat:
lehetővé teszi az int,egrált adatfeldolgozást és
- ezt a regisztratív igények kielégítéAén túl a vezetés, döntés-előkészítés, irányítAs és ellenőrzés eszközévé teszi.
.Az információfeldolgozás teljes körű integrációja ma még csak vágyálom. Reálisabb megközelítés az egyes folyamatokon belüli integráció, úgy azonban, hogy
ezek 11 folyam!Ltok az információrendszerben összefüggő egészet képezzenek.
Az elektronikfl. az adatfeldolgozás terén szükségszerűen új elgondolások kialakítását követeli rneg, azaz a föfolyarnatokra úgy kell az elektronikát ráépíteni, hogy
tervczé~i, szervezési, ü:ányítási és eUenörzési igényét kielégíthesse. A hagyományos
adatfeldolgozási folyamatokon túl tehát magában kell foglalnia mindazokat az el. járásokat is, amelyekkel valamely rendszerben a feldolgozott adatok alapján a
döntés-előkészítés és -végrehajtás inform.foióinak előállítása és felhasználása biztosítható. Teljesen hibás azt képzelni, hogy az alsó szinteken megvalósított gyors
és teljes adatfeldolgozás nélkül cgyá.ltalán lehetséges adatokat összetett formábt·tn
fel<lolgozni és így magasabb szint{i eredményeket elérni. Amíg a rut inmunkákat
a_z adatfeldolgozásban nem hajtjuk végre teljes biztonsággal, addig magasabb szintű döntésekhez szolgáló információkat nem lehet kidolgozni. Ugyanígy nehezen
képzelhető el olyan elektronikus adatfeldolgozási rendszer, amely az érdemi döntéseket átvállalja. Csalódnak azok, akik ezt várják az elektronika alkalmazásától.
Elsősorban azt várhatjuk tőle, hogy
döntések előkészítéséhez, megalapozásához megfelelő információkat, szolgál~
tasson,
a rutinjellegű döntéseknél mutassa ki a beavatkozás szükségességét,
adjon javaslatot és alternatívákat a beavatkozáshoz.
Döntési javaslatokat, alternatívákat azonban csak a folyamait működési paramétereinek, standardjainak ismeretében adhat. Ez a hasznos információnyerésnek,
de mindenfajta irányítási és vezetési munkának is szükségszerű feltétele, egészen
nyilvánvalóvá azonban a.mechanizált (automatizált) adatfeldolgozási rendszerekben válik. Az elekt,ronikus adatfeldolgozási rendszer két területen követeli meg a
standardok alkalmazását: a folyamat egyes elemeinél (különböző normák, kapacitás és szükségletrnutatók) és a folyamat tervezett tevékenységének mutatóinál,
hogy az eltérések alapján történő irányításhoz megfelelő információt szolgáltathasson. Bár ez a módszer bizonyos fokú automatizáltsághoz vezet, mégis - különöse°: az alaes~nyabb döntési szinteken - az ellenőrzés hatékonyságát növeli, éti
fokozza a rendszer operativitását. A standardok alkalmazása és ezáltal az eltéréseknek a rendszeren belüli felismerése biztosítja az adatoknak információtartalmuk
szerinti szelektálását: regisztratív adatok helyett információkat áramoltat a döntési pontokrn., ~egkíméli a, felhasználót attól, hogy a rendelkezésére bocsátott adat.tömegből maga válogassa ki a döntéshez szükséges információkat. A hatás kettiís:
a döntés Hzükségességének felismerése felgyorsul, a közlekedő adattömeg csökken.
Irodalom

Kiss Imre: A gazdasági rendszerszervezés alapjai. (Statisztikai Kiadó 1971.)
Nr1gy József: A vá1luluti ren<l::izers:tervezés elmélete, (Statisztika.i Kiadó 1973.)
Nayykúlnai Endrr;: A váJlalati rendszerszerwzés gyakorlata. (Statisztikai Kiadó Ifl73.)
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Az egészségügyi gép· és müszerellátottsági
információrendszerének néhány rendszerelméleti
problémája• ••

"

Dr. Horváth Fere·nc

'
1.

•

Az egészségügyi gép- és mííszerellátottság információrendszerének helye az egységes
információrendszerben

Az állóeszköz-ellátottság (gép, műszer, berendezés, készülék) figyelemmel kísé~
rése és az irányítás számára fontos adatok megadása Űj, nagy jelentőséget kapott az
Egészségügyi Minisztérium egységes egészségügyi információrendszerének kialakítási
tervében. E program az egyes al- és részrendszerek szervezését, tervezését indította
el. Ennek keretében szükségessé vált az állóeszközök nyilvántartási, adaúeldolgozási
rendszerének olyan kialakítása, hogy az korszerű, számítógép alkalmazásával járó· in~
formációrends?er követelményeit kielégíthesse.
Az egységes, országos egészségügyi információrendszer megvalósítása a számítástechnikai program segítségével az egészségügyi tárca területén kidolgozás alatt álló,
hosszú távú feladnt. Megvalósítása csak az egyes alrendszerek fokozatos kialakításával lehetséges: ez körültekintő, nagy munkát kíván. E tanulmáOy tárgya egy ilyen
kialakítandó információs alrendszerbe (az egészségügy anyagi, műszaki helyzete, gazdálkodása és a gyógyszerellátás) részrendszerként sorolt egészségügyi állóeszköz:-gazdálkod:is (orvosi műszer, gép, készülék, berendezés) információrendszerének rendszer. szemléletű, rendszerelméleti alapokon álló konstruálása és vizsgálata.
E!fürnénynck tekinthetjük, hogy az Egészségügyi Minisztérium 1969-ben megbízta
az Egészségügyi Minisztérium Orvosi Műs"zerügyi Intézetét (ORMI) az 5000 Ft
egyedi érték feletti orvosi műszerek, készülékek, gépek, berendezések állományának
felmérésével. Az Intézet azóta is rendszeres, folyamatos nyilyántartást yégez. Az adatfeldolgozásból fontos információkat kaptak az irányítás számára.
A röntgen·- és sugárfizikai állóeszközök nyilvántartását az Egészségügyi Minisztérium Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézete (ORSI) végzi. E berendezések általában nagy egyedi értékűek, az adatfeldolgozási részrendszer a _kidolgozása során
külön is kezelhető, azonban az állóeszközök információrendszerének egységesítése itt
is szükségessé tcs:ti bizonyos jól definiált paraméterek általános alkalmazását, vagyis
e kétféle állóeszköz-kezelési rendszer egységbe foglalását.
Minden információrendszcrbcn alapvetően két, egymással szoros kapcsolatban
levő részrendszer különböztethető meg: a közlési (adatfeldolgozási), valamint a döntési részrendszer. Az adatfeldolgozási részrendszer a rendszer működéséhez, irányítás:íhoz szükséges értesüléseket gyűjti egybe, a döntési pedig az előbbitől kapott értesüléseket használja fel döntéseinek, utasításainak, beavatkozásainak ·megtételéhez.
• Némiképp módosított váHoz1;1,ta az Orvos és Technika 1974. évi 2. számában
jeleut cikknek .
.. Megjelent az· Egészségügy! Gazdasági Szemle 1974. évi 1. számában.

me1-
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A döntési részrendszer számám olyan ohjektíven értékelhető értcsüléRekf't keJl
adni, arnelyek alapján a megfelelő döntés az inforrnációren<lszer folyamatában kivftlaslltható. A döntést elősPgítő információk szerzését az á1Jóeszközök nyilYántartásának Rzámítógéprc Rzcrvezésével és tervezésével úgy kell biztosítani, hogy az az
egészségügyi közlési rendszerbe illeszkedjék, éR így egy célszerűen m{íködf> információrendszer kinhtkítható legyen. Törekedni kell arra, l10gy a rendszer bemenő
és kimenő jelei jól definiáltak, egymástól egzakt módon mcgkWlönböztethetók,
összchasonlítJrn.tók és értékelhetők legyenek. Esetünkben a rendszerbe bemenő jdek:
a gép, rnűszer .c;th. megnevezése, a beszerzési reláció, a közigazgatási egys(';g rncgncvezéRe, 1v1. intézettípus (kórház, rendelő, gondozó stb.), a mííködési hely (osztály),
a beszerzés éve, a nyilvántartott érték stb., vagyis az állóeszközökkel és allrnlnmzásukkal kapcsolatos egyes tulajdonságok. A kimenő jelek e tulajdonságok bizonyos
(általában matematikai kapcsolatban felírható) átalakításai, függvényei, l)l. a területi kórházak osztályonkénti ellátottságának Ft/ágy mutatója.
lnformációrendszerünket c:-mk a tervezett egységes egészségügyi információreudszcrt alkotó al-és részrendszerek kívánt kimeneteinek ismeretében tervezhetjük
n,1cg, s vizsgálhatjuk. Ismernünk kell ren<lszeriink },1--1Iy4t,, környezetét, funkcióját,
kapcsolatait stb.; ezek csak az egész rend:;;zer tervének ifllnerett'ben viz!<'.tiilhatók.
Az 1972. november 13-án tartott egészségügyi mit1ün.terhf·lyf.tt.1:Hi lirtek,!z1ct
állásfoglalása az egységes egészségügyi információrendszer kialakításának hét fö
témaesoportját (információ-alren<lszert) jelölte meg. Ugyanebben az állásfoglaláHban egy rövid megjegyzést is találunk: ,,Elemezni kell rendszerelméleti alapon a
tevékenységet", ami a rendszerek elméleti megalapozására hívja fel - igen helyesen - n figyelmet.
Ennek fontosságát e tanulmány szerzője külön kiemelendőnek tartja. Tudomásunk szerint jelenleg ilyen jelll'gŰ tevékenységet az egészségügy területén csak elvétve folytatnak.
Az egységes egészségügyi információrendszer alrendszereit pl.. a következő fő
témacsoportok szerint lehet kialakítani* {a megnevezésekhez egyúttal a megfelelő
jelöléseket is bevezetjük):
A lakosság egészségi állapotára wnatkozó információk
Regisztrált megbP.tegedések a fekv6beteg-e1látásban
Regisztrált megbetegedések a járóbeteg-ellátfillban
i'\'Iunkaképtelenséget okozó megbetegedések
, ~forbiditúsi viszonyok alakulása betegségcsoporlonként
Mortalitó.si viszonyok alakuhisa betegségcsoportonként
1forbiditúsi viszonyok alakuliisa kiemelt betegségek szerint
Mortalitási viszonyok alukulát,a kiemelt, betegségek szerint
Morbiditási viszonyok alakulása
- kon~:;oport ok
-

lll'llll_•k

- foglalko:,ui.si csoportok, szerint
::\-Tortulitási .viszonyok alakulása
korcsoportok
- nemek
- foglalkozási csoportok szerint
(A,)
(Ri1)
(E,,)
(l!.]23)

.A lakosságéletkörülményeiből az egészséyügy-iviszonyokat leginkább befolyásoló tényezők
Dernográfiui helyzet
Közegészség- és járványügyi viszonyok
Társadalmi, természeti és gazdasági környezet

• Az i 972. nov. J 3-l egészségügyi minl_szterhelyettesi érkil:eilet állásroglahlsa szerint.
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(..1,.)

.1: r·;í/s:.,·r'!lli;/,'li cllátrÍN szo"v,:zete, J.·,1]>'1r:itúsa, tevéh:ny8é~·e és

(f,\1)

Ellú(,í..,j ic:t'·1\n'k
knp:u·i11\:../

működési

paraméterei

i',.•-.::,,1'1,'•! (']
j

r•\'o:Ji.Pll,\·,.;,:g'

"'"·''!"\'< 'Zl'L

"

(/,' ,.)
(F-n)

r,·kit1l{·t(·l1r·11
.\!,•;:.::l,•\·ii init\rniéuyek

telj(:sítm,íny1,
:\1,•;.;l,·vlí iut(·zmi.'.•nyek kupaeit{vokillfrnznáhísa

(.1,)

J/ 111,l·,1,·rü!,dy::.et, képzis, to1:á.bbképzés

(R11)

_.\ 11111nkacn"íl1Plyzpt, várható alakuMsu
h:ik(;Jlt.1•11 ;;z,~rn-élyd~ mohili1úc111 köziguzgat1Íl:li egységek, szakmák és ellátási for111,'1k kiizült
1•;J\·:i11rlorl1ié1 1né1·!élrn, okn

(/•,',1~)

(8.n)
(L'.!,J)

(F,,)

J-:\;J"l:i•lYZl'I
.\ J I rnlul kiír(i.lmények

(.lc,)

'1'11rfo111á11_1J08 kut,1lÓ8

(/·:,.)

K1ilutilcii iúininyok

(8;,)

-

Ol'SZ!Ígos

-

t1il'f'U-

-- inil:zinénvi ;izinten
J{utul tÍsi léz~uí.k

(Ar,)

A::. 1!yrJ1J.~sh;iir.,y anynyi, műszaki helyzete, gazdálkodása és a gyó_ryyszerellátás

(Eia)

Nemz('!i jöverldemból Vf.t.ló réRzescdés
Egy fiím juló (·gt:szségügyi kiadások
hülf,-;,\..;vcté;li ki11dúsok úguzntok ~w~rinti megoszlá.ia
H.i·lwn,.;1 rukciók és fdújí1úrmk alukulúsa

Wd

(/•)d
(f,,'M)

11-:,;s1

l_':µ/:;-;:t.st'.giig~'i int é:nnényck elhelyezési körülményei (műszaki-gazdasági kataszter)
műsztn-folszereltsége (gép-, műszerkataSzter), állóeszköz-gaz-

(8,;G)

]nil•zinényck gt~p- és
d,i!kc,c1ús
·

(B61)

Gy~igy~zc'r:frdlmsznúlú:-1 alakulása:
-

intezc' 11

!~ijzforg11 lnti
forguli1w..

} gyógyszertárak

(.·!,)

S,:m::ctl:i):::i i),%::.dm8unl'Ílás/wz sz'Ükséyes inforr11ác,iók

(/•,';1)

Az A

1 , •.• ,

.A,; ci:;oport mindegyikéhez szükséges nemzetközi összehasonlítás lehei mPg (Wl 10, UNESCO, SZU, európai országok, egészségügyi kong-

tős1-'-/:.'.i:,1 1r.·r·r:m1

rc!:'Hzu,-;ok infor1taieiós unyugni).
~yilvúnvnlú, hogy az A 1 (i = 1, 2, ... , 7) fő témacsoportba sorolt szervezendő
infonnáció-alrl·J1<hw.f:rek t:s Nu (j = l, 2, ... , 0) részrendszereik lH'JO függetlenek
t•gyrnú.stól. Hug-y miLt'.11 ncrn, milyen mértékben, mik a kapcsolatok stb., e kfrdé-

t

::;{'k rcn<lszcrelrndeti aspektrn,ból felvetődnek, s vizsgálandók az al- és részrendszerek ti·r\'Pzt'.~pkor .
.Az t·µ-,'·~í'.s{'.gügyi úllóef-lzköz-gazdálkodás inforrnációrendszere az A 6 alrendszerbe
:--orulL fa.,'G 6 1·1'..-;;,.r,_·11dszer. Hendszc~rünket úgy kell megvalósítani, hogy mind az A 6
nln·nd.'-iz(·rlwn, llliml pedig 1.t többi A 1 nJrcndszer tervezett részrcndszereiben keletk1·z() inforrnúcióigiiuyeket kielégítse. l\fog kell vizsgálni tehát, hogy rendszerünl~uek
H:t. ;il- t'·s n'·:-.zre1Hl'izcrekkd való lrnpc:·mlntú,ból milyen szüksége.s és elégséges infor111.íeitík s:zi·n·:zlivú)k. E:zt a feladatot a Hmdszerclwmzés segítségével oldhatjuk meg.
,\ l'('JHlszPrdt·Jnz('.s a rendszer kr'.pénPk kialakításához a 8truktúraelemzési módszert
alk,il111azza .. \:t. osztúlyu:zúsi (taxoJH)niini) struktúra az egész és a részek kapesol:ttú l J. 1 t1ln t j,t lii· . .-\ y iszolly- vagy Borrendi struktúra az egyes al- vagy részrendszerek
(d1·1111·L:) l,arw:.;1,laL\.nak vizsgúlatát teszi lehctiívt'i.
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1. l.l!Jm, Az cyy1:1éyes eyészségügyi információrendsza taxonómiai struktúrájának fa-r,ráf
alakja

A konkrét részrendszer elemzéséhez tehát az egész tervezett rendszer átfogó ismerete s:.i:iikséges, amint erre már utaltunk. A tervek szerint kialakítandó rendszert az
alkotó al- és részren<lszerekkel (legalábbis első közelítésben) fű vonalaiban ismerjiik, és az cl6zőekhen verbálisan nwgadtuk. Az egységes egészségügyi információrernh;zer (1:) taxonómiai stmktúr.ijának fa-gráf alakját látjuk az 1. ábrán. A jelenleg elképzelt taxonómiai 1,truktúra helyességét végső soron csak a gyakorlat döntheti c.·l. Vizsgálatunkat a jelenleg elképzelt struktúrával kezdhetjük, azt csupltn
.kezdetnek tekintve.

2. Az eyúszdgiigy anyagi,

mű.~zaki

helyzete, gazdálkodása in/onnáciúremlszerének
viszouystruktúrája

Az E 06 részrernh,zer rend:,;zcrelméleti vizsgálata során elsődleges fontm;ságú annak
uwgií.llapít{u;a, hogy a ren<lczer szervéződési elveinek mjlyen szerepük van, hogyan
kapcsolódnak egyrnáshoz, hogyan integrálódnak komplex rendszerstmktúrává.
Az E 00 részrendszc>r :-w.ervezúdési clveüwk kapcsolatát egyrészt az A 0 alrf'nd:;;zer
töh\ii,h\,i (j = 1, 2, .. :• 7; j;;é.Ü) részren<lszereivel; másrészt az A 1 (i = 1, 2, .... ,
7; i c;r: (i) alrendszerek részrendszereivel határozhatjuk meg. Szüksége1:1 tehát els/)sorhan e relációknak a jelenleg elképzelt struktúra szerinti rnegállapítá1m.
Tekintsük a:;, egyes nlrendszt>reket és részrendszereiket osztályoknak, é:,; értelmezzük ernez. Oftltályok közötti 1l rcliíeiókat. {Feltételezzük, hogy a relációk között
fennáll a i:izirnmetria, valamint a tranzitivitás.)
Megítélé~ü1ik szerint a kiivcLkcző ·P61 = R (A 6 , A 1) (i = 1, 2, ... , 7) rdációpárokat érLí·l111ezhCtjiik:
1\1
1'03

1\5

= R(AH,
=

=

Ai);
P 62 = R(A 6 , A 2 );
H(A 0 , A 3 );
P 64 = R(A 6 , A 4);
H(A 6 , .A 5 );
P 60 = R(A 6 , A 6 );
P 67 = R(A 6 , A 7 ).

Ezeket kiegész.íiheijiik rnég n, rdációk relációival (Q) is, pl.
Qo,.s
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=

R(Po1, Posl,

:

:tHH·!.,· az q ..("t'.:-:z:-:(:giigy anyagi, rnííszaki helyzetének és a lakosság egésl'.ségi állapo~
t{11wk. rnlaJ1Jint ar, cléíz{ínek és a tudományos kutatásnak relációiból alkotható rt'lú<"i<'lt (pl. kiiksönhaUi.sok, korn~Jáció vizsgálata Rtb.) fejez ki.
,\z A 1, aln:nd:-:zenwk iirnnagAval való triviális relációjával együtt iii,;szesen tehát
11<-tfdt· rc·lúc:iópúr állítható fel az A 6 éR a 'töblii alrendszer között. A relációk reláeiúja :-:okf1'.Jck1\pp<'n, e;;etünkbcn (nrneunyibcn értl'lrnezhetőnck foghatjuk fel) :rnl<ZOI' i'tllithatú elő, rnivel mindegyik relációpárral minden rclációpár relációba hozhatú.
,h i:-rnwrtl'tdt viszonystruktúra statikusan hemutatja az A 6 és a többi alrendszer
kiiziitti kapcsolatot. J-fa az A 0 alrendszer viszonystruktúráját dinamikusan vizsµúljuk, akkor az ok-okozati viszonylatokat, a hatH,sok irányát kell figyelembe

A,

Aa

Aa

A,

:!. ábm. A.:: c1Jé8::81'yiiyy unyayi, ndí.Nzaki !1clyzcte, yazdálkodtÍfü infur111ációrends;;erénck reli..frióit kifeje.,6 /11-yrú.J 111orle(l

_\'eJJlli. Íµ:y pl. az A 7 nernzetközi ösRzehasonlító adatok információrendszere bat az
_·ln t'µ:('::--zf-0giigy anyagi, 111fü;zaki hdyzl'tére, gaz<lálkodásárit (fordítva nem), az A 6
hat az A: 1-ra, az egészségügyi ellátás i,;zervL·zetPre, kapacitására. és tevékenységért)
(1:::-; fordít\'a) stb. Az A 0 és a többi alrend:-,zer közötti relációk dinarnikus rnodelljt:1
H 2. <ílua szemlélteti.
,J. A yr'.11- 1.:8 mií.,,;zerellútotl!iá(/ infonnúci<írt:nr!s::núwk ti8 az anyayi, műszaki ltdyzel,
yazrlál k,Hlás iufonnúciú-rf:15zre ndszercinek vÚ;ZUi/.!}8lruktúrája

•

Az /~'r,u rc'..s;zre11tfozer1iek az E 6 j (j = 1, 2, ... , 7; j?':- :{, j'T-li) részrendszerekkd való
kap<:solnLÍ.t ar, OHi'.tályokra ériehnf'zett relát~iókalkulussal írjuk fol, a11wlyek a kiin·tkcziík la kiilts1\gvetési kiadármk ágazatok szninti megoszlását (E63 ) itt figydmen
kívül hagyl1atjuk]:

l'!ir.,
/' «\IJ,

1
,t

=

lt( E 60 , l!,' 61 );
N(r~'ou• Ro1):
Pr.o. o

=

1\(1,

2

=

lt(Er,r,, A'H2);

= R(A'uo,

l\o,:;
R(Eno, J.~'i,d).

l!.'uJ.):
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amely az állóeszköz-gazdálkodásnak és R nemzeti jö .redelernnek, valnrnint az eWziínck é, a rekom,trukciók, felújítások alakulásának rdácjóihól alkotható rdú<:iót
fojez ki .
.Az E 66 részrendRzPrn('k önmagával való triviális relációja: 1-t jelenlegi nrlntfoldolgozá.si rli~zrend~zcrbiH származtatható különböző inforuui.ciók (pl. a mííszerl'k
nyilvántartott értéJn;1wk Jll('gosz11í,i,m működési területenként) az adatlapokhúl
egyszcrfiPn kiszá111íthatók.
Az E 66 részrendszernek összf•sen tehát iitfüle rPlációpárj1:1 írható fol. A reláeiók
relációjának száma 10. Az Br:, 6 részrendrn:ert dinamikusan vizsgálvit azt talúljttk,
hogy az E 61 nernzeti jövcdelemhől vfl.Vi részesedés hat az E 6 u orvosiúllóeszköz-gazdálkodásra, az egy főre jutó 1·gt\;zségiigyi kiadások alakulására hat az E 66 gh1- t;s
rnfü,zerfclszereltség változása, az E 64 rckom;trukciók és felújítások alakulása befolyásoljit az á1lóeszközök beszf'rzését, elhelyezésa., magát az E 66 rt'mfoznt, vi'.µ:iil
az intí'zményck elhPlyl·zé1:1i kiiriilrné11yei (h'65 ) 112:yancsak hatnak az R66 ·rembzern.

3. ábra. A gép- é.<: 111·1íx:.1:rdlálott,wig informác·ió1·e11ds:.:er6nrk rd,ieiói o.-; anyagi, 111·Ű8:.:r1Li
hdyzet, gazdálkodtfa nfs::.rendxzITeivel

Ezek a hatások il r,iszrendszerek ki)zötti infonuációárarnlásbali. érvényesülnek.
Az B 66 ré.sznmd8zcr diwt111ikns f11-grtif Hwtlelljü a 3. ábrán látjuk.

4. A (/!;JJ_ és müs:::.ercllátottsúg 'lliformációrend8zcrénck és az egységes ·infomuiriúrcnd8zer részn,11dszen:inek viszonystruktúrája
Az ed<ligid,;_ során rnegvi'.t.:sgáltuk, hogy az egyes alrendszereket milyen inforrnációcsatornúk kütik össze, mik a reláeiók. Dg_ynncsak vizsgáltuk az E 66 r~szren<lsztT1wk nz .1 6 aln~mh,zen:u hPliil Jn,6 rdációiL Feladatunk most llZ, hogy az l!,'6tl rt'.i:i;,;rundsz(·r· relációit minden A\ (i, i r': fi) részrendszerrel megállapítsuk. Nyilvánvalóau
vannak a viszonyst.rnktürn ki,tlakításábn föltétlenül besorolandó elemek, 1t11wlyek
szo:·os vagy lazább küpesolatban varuHtk egyrnással, és vannak oly,mok, arnelyd a
jdcn megfontolás alapján nilw>f-'nck. }fogy 11 kapcsolat végső i,;oron Ü:nnáll-c, Ó;
milyen mf;rtékű, azt korrelációszárnítással dönthetjük el.
Viz1-.gáljuk sorrn az egye:-i részrendszereket. A következő triviálisnak tűni.í relációkat kerer,dietj ük (legalábbis elsii közelítésben):
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Az A 1 alrendszerben:
R(H 66 , B 11 );

R(E 66 , E 13 );
R(EM, E15 );

R(E 66 , E 12 );

R(E 66 , E14 );
R(E 66 , E18 );

R(Ena, '1}17),

Az A 2 a]rf:'ndt'zt>rlH'n:
ll(E 66 , k~ 1 ); R(Ew E 22 ); R(B 66 , E 23 ).

Az A 3 alren<lRzerlwn:
R(.N66 , B31 ); R(E6ff, E3.J; R(E16 , E33 ).

Az A 4 almndRzer~wn:

Az A 5 nlren<lf-lzerhen:
Az A O alrendRzerhen

l('VŐ

n~híC"iókat a 3. pontban már vizsgáltuk, számuk öt.

Az A 7 alrendszt·rhen:
A relációpárok száma az A 6 aln•ndszerbeli rdációpárokkal együtt összesen 26.

Az úJlóeszküz-ellátottság E 66 információrendl'lzerének és az egységes egészségiigyi rendszer részrcndszcreinek relációit a 4. ábrán látjuk .

•
•

.J.. áb-r«. Az állóesz.köz-ellritottsáy információrends::erének és a::: egységes egész.sé,gügyi infor.
mációrends::er részrendszcreinek viszonystruktúrája
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:\Iin,l 11 :.zúrn ú elem közül egy eh:111 lwz Í>ítronként n -1 rcláeiópát· állíth.9.tó ekí, I'
1d1í.eíók n·hc:ióját minden dl•rnlwz t,nrtozóan (11- 2)(n- 2) Hzáll1 han kom,truállin tjuk Jncg. E:,;diüikben a reláciÓJJIÍ.rok felállításában szereplő elemek szárna.
11 = '27, a rf'lÚl·iópúrok i-;zárna 20, ntgyiA a relációk relációjának száma 025. Ennyi
rclúciópár 1\s toviihbi reláció alkotható tehát az állóeszköz-ellátottság .E60 inforrnAeir'wcndc,zpre {,; az egységes t·gé-,zségügyi rendszer rész;ren<lAzerei között.
-:\·fl.gAllapíthntjuk tehát, hogy az eyyséyes eyé8ZíH'.yiiyyi in/ormációrendszerbcn a::
úl1,í1'8zki);:,-,,f/rituttsáy i11/ormációre11d8::crc 26 ·információs dszrend.nerrcl van (els6
kii:,,1•lítf~~lwn) kaJH.'8olatban, ez a rendszr'r rsak r.;;r!k /igyelcmbr.,;étcli!vel alakítható
ki 1'/y!t:1es1'J1.
5. A y/wkkd, műszerekkel valli tcriileti ellálotlsÚ(J rcnrlBzaének entrópiája

A t.udornúnyo:,;; technikai forradalom hntií.sám nőtt. a hetegellAtáshnn alkalmnzott
á]]()pszkiiziik (rn(íszt'l'ek, gépek stb.) jPlentiísége tis száma. Ugyanakkor az álló~
eszkiiz-gazdálkndás igen nagy probll'1uúja, hogy az igényeket az adottlehctéíRégl'kkel
e.c;ak n'::-;zhc11 tudják követni. 'IYny, hogy ezek cllm1ére értékes, hasznos műszerek,
b(·J't'ndezú;t•k Ktb. ni1wsenck Jw\gfolelően kihas;,;nálva. 8em u kihasználás, sem a kar~
f,antart1í.s 111értt':kéről ügyviteli HH.'1J.szerekkel nem végeznek üitézrnényeink megfiµyt •l1!.st· k<·t.{l)
A kihm;í',n{d;'u,; 1:.c; a karha11tartá:-. rnérti~kéHt>k nwgállapítá.sát az intl~zmények gép(::-; n1 íisz(·rfclszPrelt.sl'-gt'·w·k, az állót•szl..:ö;,;-gazJ.álkodáimak kialakítandó inforlllÓ.l·itJrl'll<l.sz(·re (E66 ) is szükséges;-;é teszi. E kúdéssd tehát - fontos:--Agát te~
J.iintvc - llürg6sen foglalkozni kel!, s a prol,lél!lára szükséges valamilyen átmeneti
lHPgoklá"'-t is tal/tlni.
A kilrn:-:zuAl{ts lllértd,e részbea a k,ahnntartás függvtinye. A karbantartás mértt'·kv, nz ily rnódon kiL'HÓ icl6 pedig (('gyenletPs kihasználást feltételezve) az elhasznA!ú(L\.s rnörU·lü:nck, az e~ycs µ;t'.·pekre, mliszerckre megadott ún. p-foktornak, a:t.
(;JPttarta u11mk.
Az 01-L\H-lmn nyilvánt.artot.t egtisz.s/;giigyi állóeszközök adatlapjain ct. beszer;,;(::-; ,:\'t' szt•n•rwl. En11d:. nlapjáu az állóeszközöket a következ/í korcsoportokm

o.':iztot1Jd{:

I. koreRoport
l l. korcsoport
111 .' kor(·so71órt
JV. kore:-:01,nrt

l!JGO-ig
HHil- l!Hi5-ig
·HHiO-· Hl70-ig

l,eszerzett
Lcszerzett
bt:szerzctt
1971-1975-ig beszerzett

állóeszkiizök
állóeszkö:r.ók
állóeszközök
állóeszközök

Az így frlo,':{:,,tott áfüíeszkiizök 1uennyiség és értd.: szerinti HIG.9. évi megoszláHát
kiiliinfdl: isni;:rvek szerint dolgozblk fe].(:!)
Kt'•tst~gkkn, hogy az állóeszközök koreRoportokra hontáf-\a egyelJck közótt az
<':-<Z!IH·i (i:-inH·1ttd)b, de helytelen kifejezéssel: erkölcsi) éB fi:t.ikai kopás egy JehetB,:ges
rni'·rl','it;JH:k eszközt~ lehet, aniely az e::izközgazdálkodási iránydvekiwk 111egfrltdő
kor.-.,z(•ri'í :-:zintt•n tart(u,t segíti. Nem fogadható el az az ál1ít,á.s, hogy mivel kiizgaz-

da:,:;/tgi 111r:gfontolá::mk n }JÓ';láHolrnt nem mindig te.szik lcht."ttív1\ az állóf-'.szkiiziik
11vJ11 ktintlwU.\k elavultnak akkor, ha korszerlíbbek már k,1phatók ugyan, dc he.sznzi',-iikhiiz nincsenek meg az anyagi feltételek. Ha n, gyártá:mlrnt nu,~gszüuteUt~k.
n!katn:sz-11t{u1pótlús 11ern "'biztosítható, akkor elavultnak kell tekinteni őket.
;-.;'yilvfwvaló, hogy információrc11dszerünk tervezésekor nem vehetjiik figyelt•nt!Je t\ gaz<la:,,ági kt"nyszcdtő k~)riilményekct az állóc,izközök korszeríi:,;égének mi~
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11ii:-d1,··"1·krn·, l1i,,zl'll il,n·n kiiriih1u:ny 1wm ]PiiPt egy visszacsntolibon iilapuló infor111:Í(·iún·t11!"zt·rl,l'll az i.isszl'hasoi1lítás 111t!rtt'·ke mint alapjL·l.
\·d1·111t'·nyii11k szPrint sziib,:(11'.<J az 1w:;111ci koptiii, rrtayi.1 a:; elav-ulúi,; mfrvúnek áll/Jn:::f<i>ti1111su11h'11t/, -1·soporlrmk/11li meyliaftírv::cisa, hii,;zcn pl. egy elektrouikus lw-

•
•

n·1uh·z/·.-; ( El\ ( :) hamarabb dn vul, 1nillt - 1tHHHlj11k - egy 111űt.íinsztal. Így Lizo11y11s úll(,)(',;zkiii'S;1jták csoportjairiak av11h'issal szi·m!)eállitott korát 1Htsonlítl,atnánk
ii,;sz1·, :1111i q!znktahli érti\kt·lt':st t::'\ kn'ezt;,-t tt•n11e leheUívl:, .hwaslatunk az, hogy a.
kiili'11if·1;II' <·ll;i.t.í.si terükt,·kre kidolgozott al11pft•lszerelési jegyzt\khe sorolt állóeszkiiziild1iiz 111int norniatívákhoz az t·Javulás ideje is legyen lllegiulvn. Célszerü e

llll'il<'· 111. (!lut8::.1uilridá8 úhfl ÍH megadni, ami katalúgw,okból általáhan lllegiullmtó,
hogy :t karl,antartúsrn, a kil's/1 id(_írc kövt>tk1·:dt't,r.ü lehessen. Találtunk tehát egy
rni11i).-.;ít r'•si nor1n:'tt rend:,;zeriink sztirnártt: n;.; cs::m1'.i 1:s a fizikai elavulás idejét, amelyd t11int nm·nuít n n•n<lszPr ~zali{d.vozúsúJmz figydemhe kell vmrni.
1. túblá:ri l
i,1ŰK:rri:k

intézettipu8 t's licszcrzéS'i 't(Jr'J szer·int'1:
nw1111yi1Jf;gi, megoszlrís({,* 196!1. d,ec. 31.

On:<18i (Jl'.prk é8

1:,,.111•i1·1·111r,e111r1w pacnpOOe.-ic1rue .1tcJ1111111t('lill.r a11111111anwt1 u npuúopoa no mu1111 ..1i y•1pe:m:iJe11uii 1t spe.1tcnu np1wúp•1m·1111:r, :;1 De1.-11úp.'1, 1969 2.

Q11,111tif11ti1·c di.~t,·itmtion oj 1m:ili1·(1l in.strui,u:11/8 ,tml r11i;dir11we.s Uy ú1.~lil11le ty;ic.~ rmrl Jnlrr·l111sc timr>, .11 1Jc1·ei11ber J!i(í/J

Q111111ti1,1ticc Fr'rfcil,111!/ der wedi;;i11·isrhcn Un'iilc 1111d ln,~tnimc-ntr n1{{'/i J1-,'-i11rid1t1111y8ty1wn
und Br1;dwff1111y1:;:::.eit, S 1. /Je:1:mUe„ J!.J(j[/
Int,'zetUpus, li'eszenJ·si i,10
(t;:orcsoporl)

1. Eu;y(·l1.·1n1•k

'2.

-l!Jti()

(T.)

l!Hil-l!Jüi)
l!Hil\-JfllH)

(U.)

:m,:2

(Ill.)

42,2

()rvos((1vúl1liké11zű

- L!HIO
lflül-1%G

U)lili-UHi!J

-1%0
1%1-l\i!iG
l !H\ti-ll)!i!)

.1. :N°(•rn

frkvő-

18,0

In1éz1!L (O'J'Kl)
(L)
(11.)
(Ill.)

l0,8

-t:i,O
40,2

(!.)

i<J,H

(H.)

37 2
3ü:f)

(11 L)

,;s jtirólideg-dlátó 01·sz1igus

ill1{;i'.('t(·k
-][}(\()

I\Hil-1%G
t!JliC-1 !HiiJ

--l!Jüü
1\/H 1-Hlti;"j
J Df)ü-l!)(j!)

(J.)
(Ií.)
(IH.)

25,2
:H,H
4:l,2

(1.)

27,8

(Tf.)

:1G,9
:15,:!

(III.)

• .\1. él'ték S'l,crinti uHi~ostJh itt uincs figyelcmlJe véve.
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Az állóeszközök másfajta minősítési jellemzői is kidolgozhatók és figyelembe vehetők, de ezek főképpen a müszaki paraméterekkel vannak szoros kapcsolatban.
A jelenlegi adatfeldolgozási rendszerben a döntési rendszer .-;zárnára az említett
korcsoportonkénti jellemz6k nyújtanak információkat. Első megközelítésben ezek
figyelmeztetnek a szükséges pótlfü,okra, felújításokra, a beruházások szükségességén~.
Egy-egy terület egzakt összehasonlítását mind ebben a minősítési, mind pedig
más formában ez a módszer nem teszi lehetővé. UgyaniH kérdezhetjük pl., hogy melyik területnek jobb az állóeszköz~ellátottsága, lm a korcsoportonkénti mennyü;égi
megoszlits az 1. táblázat szerint.i.< 2>Az adatokat szemlélve csupán a korcsoportok szerinti ()s:,;zehaBonlításm adódik lehetőség. Így pl. az egyetemek a legújabb műszerek
kel (III. korcsoport) valamivel jolJban vannak ellátva, mint az OTKI. Az OTKI-nak
viszont több a II. kategóriába tartozó régehbi állóeszköze, mint az egyetemeknek.
Végiil az I. korcsoportba tartozó, vagyiH több mint tíz éve használt állóeszköze az
egyetcun11:k van több.
Két vagy töLb intéz111é11y, ill. terület állóeszköz-ellátottságát iis::;zehasonlíthatjuk nz információelméleti entrópia fogalmának bevezetésévcl.<3· 4 •5) Az entrópia
mörtéke kvantitatív tisszehasonlítiu,t te8z lehetővé a külön bözií csoportok között.
Tekintsük rendszerünkeL általánomiághan. 't'éLelczzünk fel egy olyan kísérlP1et, amelynek kiuwnetei azok az A 1, A 2 •• , A„ események, Hmel~·ek azt jelentik, hogy az úllóeszköz az
1, 2, ... , n korcsoportba vagy vala111ily<1n egyéb minüsítés(i osztályba tartozik. Ezek egymÚHt kizt-ll·ó eS1 mények (egyidej(íleg egy 1illóe8zköz ci,;ak egy korcsoportba sorolható),
vagyis A 1 A_1 = 0 (i;,tc.j). A rendszer bern,;neteikéut mint információforrás felfoghatók uz
eg.n•s úl!úmw;közükről vetL adatok.
Ű(·finídó Hzerint, u<lva vuu tnhM, egy A 1 , A 2 , ••• , A„ eseményekből álló ún. teljes eserné11:>r1•fül>1zel' és az c:,eményck beköveikPzósének valúm>:in(íségoi JJ 1, p 2 , , •• , p,.. Egy véges
szké1n,lvaJf 4l·Ieirt rern!szer hatríroz11Uan,;t\gának 1míréHére ulkttlmas a
1

n

lI (JJi,, P2, · · ·, p,,.) = -

Í: JJi

i=1

log P1

1neuu_.,-iHtig, íthol ,i logm·itnHrn alapszúmtt tetszőleges, dt; uz i_ir;sze8 es(•tekben azonos tehet
(p, = 0 p,.;et.éu 1i 1 log p 1 ~ 0 veszünk). Ezt a menn:vistiget, fizika.i itualógiák alapján entróJJi/1.,ud~ hívjuk. A gynlrndatbun a ketks és u tízes tdnpú loguritmusl, használják. Az előbbi
esel L1•11 n mért.ékegy;;ég u úit, ttz utóbbiban u dn:it. 1 hit a huttirozatlansági mértéke annak
u kísérldn1-1k, fi.melynek két, egyenMen vah'lszínű kimenete van. l decit a hutározatlan1:Uíg\ nié1·téke uuríak a. kísérldnok, 1Lmei.,·11pk tíz, egyenlően vaJó1:;7,ÍnÜ kimPnete vu.u. ,(1
d(,e11. 2' 3,3:22 bit; l hit. ~ 0,30 L deci!.) Ez a gazd,isági életbPn használ!Ltos mérték.
Szúrnítsuk ki ezekutiin példaképpen a néhány területre táblúzatmmn megadott korc,1:;0portonként,i rnegoi;zhi..'l ontrópiaturtalmát. A követkflzőket kapjuk:

H, ~ -- LJJ1 log p 1

=·

-(O,l8fl log O,I8ü+0,3!)2 log 0,392+0,422 log 0,422)
0,45:1 decit·.;

ugyanígy ::;zá111ítvu továbbá
H~ = 0,447 c.lcdt
Ila= 0,472 deciL
llt =-= 0,4G7 decit
[J~

= 0,475 deüiL

= 0,45!J clccit. azt; jelent.i, hngy ebb(m a kísérletben (az egyetmnek úll6eszküzeinf1k koresop<n·tb1.t 8oroh.h1áLan) 45,3 %-a van annak a haüírozaUunságnak, nrndy uz egységként választott, tíz egyenl6,•n valóHzín(í kimeneHel rendelkező kísérlPtnek ,·1.u1.

A fentiek küzül példú.ul a Tl 1
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:\ !i·nl i, ·k s1Prinl u. lr•guugyobb 11 liutúrozatlnmúga a tanácsi intézetek állóeszköz-ellál ol.t ce,i'!,ín,i k (//;,), 1wm ;.;okkal kevcsebL a fekvő- és járóbeteg-ellátó országos intézeteké
{11.1 ). Tudink, hogy azonoS entrópiatarto.lmú rendszerekentrópió.j~ azok konkrét kimeneü·iu,•k sziirn1mkm kedvPZŰ vagy kedvezőtlPn voltától független. Igy pl. a három korcso}líJ!'ll'/1 \"t)llH1kozónu azonos az entrópit1tartalom mindkét esetben:

nu·1n1yim\:i nwgoszlús,

T.
lf.
lfI.

0,
,0

. mennyiségi megoszlás,

0/
,o

18

I.
II.

43
18

4:1

UI.

39

:rn

Ez(:rl ,·s,•! iinklwn a II a és }{5 közel uzunos ent.rópiatartalmú rendszer közül kedve,-,őbbnek
Jt l•ihf:'( iiik 111(:g 1i fokvő- ós júróhctcg-clhí.tó országos intézetek állóeszküz-elhítottatígút kor:-;;:,·ríísi'.·.:: ;.;~p111pontjúl)ól, mivel a Ill. és II. korcsoportba tartozóakból többel rendelkeznek,

intézetek.
í,,·gki'-l(·lJb hat,iroztitlansúgn az OTKI óJlóeszköz-ellátottsága rendswrénflk van. Ez
,.;;,.Ü1n1111l;rn kl'dvt·ző képet is mutat, ugyanis a· korszeriíbbnek tekinthető ITT. és JT.
ko1·,-.~np<1r1 Jominiíl. Az adatokat tekintve azt látjuk, hogy a legkorszerííblmek t.,~kintett,,
J 11. kol'esoportbeli állóeszközökkel a nem fekv6. és járóbeteg-ellátó országos intézetek
l'l'JH!,•llkznek a legnagyobb százalékban. Összes állománya mégsem a legkorszerűbbek
kfrr.l· >'<1!',ilbató. E csoport entrópiatartalrnanagyobb, mint az egyetemeké vagy az OTJ<J.é,
min·l 1 i.i!Jh, HlGO ol<í1 t b{·szerzet t és kevesebb H. korcsoportú állóeszküw van az utóhbiak."·i11.íl. A tunácsi intézetek és a fekvő· és járóbeteg-ellátó országos inllízetok állóeszközdh\tot tc-n.Í):!'.a 1·endszel'ének közel azonos ontrópiatartalrna a legnagyobb ért9kí:í., ami szám1111kra k{'dveúitlenül nmtutja az 1illóeRzközök nlün•ge<lósót, az 1960 előtt bcszorzettek
1nin1 a 1,_11HÍ(•si

na;..c,· ,.;z;\múL.

,\_ r-1.1itnunkra kedvcz<Ít}Pn határozatlanság megszünt.etésérc az Pgyes rnmportokm célberu!uí.z{tsi terv ké~zithető.

ó'/.1•ríí guzdamigi,

lfasouló következtetések vonhatók le más mutatókkal jellemzett csoportosítások búl ö::-szetet.t rendszerek kimeneteire vonatkoztatott entrópiamértékek segít,'-t\gi.ivel.

G. A yl:p- és

rnűszerellálottság

információrewlszerének szabályozási kérdé::;e-i

Az orvosi állóeszközökkel való ellátás, gazdálkodás rendszerének szabályozását
a jobb bctegl'lbtás érdekében megfelelóen kialakított és bevezetett információrewfozer teszi khet()vé. A szabályozás a döntési részrendszcrben megy végbe, amelylwn klwts(:gessé válik szükség eRetén a beavatkozás is. H.endi:;zeriinket kibernelil..·ai
N11rl1u·n11-I..: tekintjük. Az eltérések kiegyenlítt:8énck el~én ulri.pnJ.ó ::,zabályozás
YÍ~sz:tes,1tnl/rnCJs, lineáris rendszerét alkalmazhatjuk.
Kt'·nl1:s, hogy a rell<lszerbeu mik legyenek asza b,ályozási, irányítási pamrnéterek,
1nilyen vúltozók pillanatuyi értékét kell uHfrnünk, amelyeknek az a<lott alapjelektől (nu•ga<lott normáktól, kívánt értékektől) való és adott, megengedhet/) szinteket
lllq.dialarló elt{:n;seit n.z irányítá8 sztÍmára meg kell adni. Rendszerünk szárnáru Hzá1110:-; nlnpjel adódklt a 111egfelelc'í relációkból. Jek•nleg a következő aJapjeleket java.soljuk:

•

r1) 11wgyei, f{)vároú vezet6 kórházak 5000 :Ft egyedi érték feletti, állóc8zköz jel~
kµ:LÍ g:r)p- és mCíszerállornányának ala pfeh;zcrelési normája;
b) ,·úrosi, jánisi, kerületi kórházuk 5000 Ft egyedi érték feletti, állóeszköz jelh·gú gép- <'·s míí,;zerállományának alapfclszerelési norrnája;
e) ;,,zakorYosi rt·ndelfönttizet 5000 :Ft egyL·<li értl~k feletti, úllóeszköz jelleg(í gépt'.·,.; 1nús:t.('rÚl101uúnyiiuak_alapfcl.c;zeL'l'lt:si norn1iljll;
d)

t!~ZnH·i

kupú.l'> (t•ln vttlás) idt'jénck normája;
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CJ fizikai elhasználódás idejének normája;
/) korcsoportonkénti ellátottság normája;
g) az a)-/) pontok szerinti jellemzőkb61 összeállított rendszer megengedhető
entrópiája külön-külön és együtt.
Véleményünk szerint ezek a normák a döntési részrendszer fontos alapjelei. Az a),
b), e) alatti alapfelszerelési normákat az Egészségügyi Minisztérium Ul7l-ben ki-

adta. Az ágy!:lzámtól függően osztályonként megadják a felszerelési szüks'égletet
mennyiség és érték szednt (röntgengépekét is). Ezek alkalmazásba vétele viszonylag rövid idő alatt megvalósítható. Alapjclekként úgy használhatjuk fel őket, ha a
. megnevezett gép- és műszerfelszerclési normát az adatfeldolgozási részren<lszerhez megfelelően kódoljuk a megadott csoportosítás _szerint. Ezeket mint alapjeleket a~ adatfeldolgozás folyamatában számítógéppel összehasonlítju~ a tényleges felszereltséggel, és különbséget képezünk. Egy megengedhető eltérésen túl hibajelet képezve, a döntési, irányítási szint (taktikai, stratégiai, iJolitikai és alapjelképző döntési rendszer) az eltérés megszüntetése érdekében különböző szinteken
bPavatkozhat a rendszer állapotába. A továhbi normák kidolgozása még soron levő
feladat. Mivel az alapjelek is időről időre szükséges 1~1ódosításon mennek keresztül~
rendszerünk vezérelt szabályozási rendszer.
Rendszerünknek ilyen, lineáris szaLálJozási rendszerként való felfogása terméi,;zetesen csak közelítés. A relációkban részt vevő rendszerek maguk is szabályozásnak vannak alávetve, így többszörös áttételezés érvényesüllÍct. PL a nemzeti jöve<lel_em keletkezése a szükséges termékbé.íl és a többletterrnékből, a nemzeti jövedelem felhasználásának folyuu11-tta, a termelési szektorok arányos növekedései
szabályozási rendszert alkotnnk< 0 ) A gép· és műszerellátottság az egészségügy anyagi, rnűszaki helyzetében, gazdálkodásában elsősorban a nemzeti jövedelem függvénye, ennek mértékét a nemzeti jövedelemből való részesedés határozza rneg. Mivel a nemzeti jövedelem a szocialista -termelési viszonyok között az
újratermelés legfontosabb ·kategóriája, mert meghatározza a társadalom jólétét és.
fejlődését, rendszerünknek ezzel való relációjára, valamint a szabályozás kérdéseire
külőnös figyelmet kell fordítani.
li'eltchető, hogy nem csupán a nemzeti jövedelemből való résiesedés hat a gépés műszerellátottságra, hanem fordítva, az ellátás szintje is visszahat a nemzeti
jövedelemre (a 3. ábrán ezt nem szemléltettük); ezt. és mértékét még igazolni kell.
Látjuk tehát; hogy a. rendszerek szabályozási kérdései már esetünkben is sok
megoldandó problémát vetnek fel.
Irodalom
l. H arváth D.: Az intézeti gaz<lálko<lús éi. számvitel korszerűsítése, Egészségügyi Gazdmuígi
Szemle, 1972, 10, 3, 332 - 34-4.
· .
2. Frank K.: Az egészségügyi intézmények gép- és műszerellátottsúgá.nak vizsgó.lata. Orvos és Technika, 1972, 10, 2.
3. Shannon, 0. E.: A ma.thematical t.hoory uf communication (A hírátvitel rnate1rnttikai ehnélete). Bell System Technieal Journal, 1948, 27.
4. llinrsin, A. Ja.: Ponjatie entropii v teorii verojatnosztej (Az entrópia.fogahna a \"alószínűségelméletben). ·Uszpehi Matematicseszkih Nauk 1953, 8, 3.
5. Reza, F. M.: Bevezetés az infm·mációelmélotbH. Műszaki {{önyvkia<ló, Bp. l9füL
6. liarváth P'.: A politikai gazdaságtan néhány kibernetikai modellje. Elméleti és rnötlszertani közlemények, 6. sz. Marxizmm:1 - Leninizmus Egyeteme, Bp. 1971.
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A hálótechnika alkalmazása a SZOTE beruházási
és felújítási tevékenységében•
Kocsis András
A S:,:cgedi Egyetemhöl I9j r-ben alakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem
(SZOTE), i!L a József P ttila Tudományegyetem. Akkor a SZOTE összes beépitett
lt:gtcrc 3 59 068 Ji~.'l volt, jdcnleg 444 625 lm: 1• Két évtized al.itt a növekedés kereken
86 ooo lm:1, vagyis 23%.
A fcladatnövckcdések lényegesen nagyobbak voltak, minthogy emelkedett a beteg.igyak és =:i kollégiumi férőhelyek száma, valamint a hallgatók és a dolgozók létsúma (r. táblázat).
1.

táblllzat

A SZOTE FEJLESZTÉSE 19p-1973 KÖZÖTT
Rázvityie Ceieds::.kava mediciuszkava 1111iversz.iteta v I951-1973 KK·

Development o/ tbe Szeged Medical School in 1951--19n
Entwickdunk der S=:.e1:eder MedizinisdJell Universitiit von 1951 bis 1973

-------Mut,nók

1951

19n

ni.ivekcd6
0'

/u

---------

lktcg.lgyak szám ..,
l L1llgatúk li'.:tsz:'inia
Dulguzúk létsz.\ma
l 111 t:Zctck, klinikák száma
Ko!lL't\iumi férőhelyek száma

840

1277

F

8>7

1700

98

825

2 (

;z

f)4

'l

H

48

440

71'

70

npült az utóhbi két évtizedben a Sz.emészcti Klinika mellé egy s:t.árnyépükt.,
v,ibmint két ko!JL·gium: a Jancsó és a Semmelweis, gyarapodtunk az Eötvös utuiban egy épülcttt.:!, ahol a gyógyszertudományi kart tudtuk elhelyezni, ezeken klvül
padli1stcrekct, u:rnszok.lt építettünk be. 19n-ban befejcző<li.itt Biológiai Inté;,erünk
épi(é~e. EzL"k :1 területnövekedésck mindig csak idcigil'nescn oldották meg a prub
k·múk kicsiny hányadát, dc nem biztosították az egyetem három f6 tevékenységének
(uktatús, gyúgyítús, kutatás) megfelelő hatékonysággal való végzését.
A SZOTE - teljesen jogosan ·- a beruházásokban hí.tja a problémák meguldá~cin.1k kulcsát. Ezért 197J-ban orvosi szempontok alapján távl.1ti fejlesztési cervct
kO.:,,:ítcttünk, amely szerint hosszabb távon az alábbi beruhá:zá~okat (t'.pítkczésekct)
kdk11c mr.:gva!ósírnni:
- Ideg-elme, II. Sebészeti és Ortopédiai Klinika,
hőrckp,

- központi mosoda,

elméleti tömb,
• M,•gJelent az Egészségügyi Gazdasági Szemle 1974. évl 3. számában.

új épület kohaltágyú elhelyezé:-iére,
Gyermekgyógyászati Klinika bé.ivítése,
központi könyvtár,
Fogászati Klinika bővítése,
nővér~ és orvosszllllás,
fedett tormu:sarnok,
új kollégium,
új klinikai tömb,
telefonközpont,
központi rutinla.horfttórium,
központi sterilizáló,
új gazdasági telep.

Látva az előttünk álló feladatokat és ismerve az elmúlt évek Leruházúsuinak
nehézségeit, amelyek egyrészt pénzügyi és gazdasál!i gondokat okoztak, máRJ'(;Mzt,
hátráltatták az oktatói, a kutatói, valamint a gyógyítói rnuulrn hatékonyságát,
elhatároztuk, hogy elemezzük a meglevő hiánymiságokat, és keressük a megoldást
a munkák gyonmbbá tételére. Vagyis, ahogy egyik szakemberünk mondta: ,,Azzal,
hogy megmértem a lázam, még nem gyógyultam rneg. De mindenesetre rnegálla~
pítottam, hogy valami bajom van, tehát tennem kell valamit 01·vo:.lá.sárn.."
Az elemzések során megállaµítottuk, hogy 80k objektív tt':nyc·z6: a megyei épít6ipari, vnlamint a tl'rvezői Rzíík kapa{'it.i't8 igen nagy kisr.olgáltntottságoL jelent
a beruházónak (a 1::1zíík kapacitás miatt igen rnagas tervezfü díjat ÍM kérnek).
Kétségtelen tény az is, hogy a hernliázások clhúzódúsának okai nem csekély
hányadban sznhjektív tényezők iM; ilyen a beruházáHsRl, ill. folújítással járó összes
tevékenp;ég, azok t.edmológiai, logikai, időbeli knpesolatainuk hiányos ismerete.
~~zenkíviil a t.fönával foglalkozók (főleg a műszakiak) képtelenek fejben tartani az
állandóan Változó jogszabályokat és fl bennük foglalt egyes tevékenységi lwt.itr·
id6ket, ill. módoi:iít,ásokat. Így fOL·dult elő, ~hogy az 1972 decemlJerében áta<lott
Biológiai Intézet építésé(!él (bekerülési összeg 12 053 e.Ft, beépített térfogat 7,"08
1111 3), a Leruházás elhatározásától a végleges befejezésig 8,5 év Lelt cl. (A jelenlegi
építkezésekről a 2. táblázat ad képet.)
E problémák megoldására olyan .módszer bevezetésével pró.bálkozunk, amely
egyrészt a sokféle, bonyolult tevékenységr61 vahmilycn jól kezelhető, künnyen
áttekinthető képet ad, másrészt biztosítja a feladatok végrehajtásának iitemezt\:,l\t,
időbeni lefolyását.
Íg)' jutottnrik el ahhoz a megállapításhoz, hogy a hálótechniku alkalmazása
biztosítaná ezt.

1. A Juilóter1 ezésröl általában
1

1.1. A hálótervezés kialakulása
A technikai fejlődés korábbi szakaszaiban a termelési folyamatok leíráHá.rn a.z
ún. Gantt·diagramok, vagyis a vonalas ütemtervek megfelelőek voltak. Azoa!J1m
az egyre bonyolultabbá váló gazdasági folyarnatrendszerek irányítására, szt•rvf~zl\sérti, áttekintésére újabb, tökéletesebb tervezési, programozási eljárásokat. kcllclt,
kidolgozni.
1057-ben, az Amerikai ]~gyesült Államokban a nagyipar átfogó rekonstrukdújú~
val kapcsolatos teendők szervezésére és irányítására új módszert dolgoztak ki.
Az új eljárás: a kritikus út módszere, röviden CPM (critical path method ).
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2. tábláznt
A SZOTE jelenlegi éphke:ései
Hacmo.,mpte cmpoiil.u Ce2c8c>.o:Jo ..1wllw1ww1.ozo ynuoepcumema
Currenl- constructio_ns at the SZOTE
Laujende Bnuarbeitcn dr::r SZOTE
.

Intl'zmP11y

-···--D-.::--1
I

-

Rrf'pltrlt
H•rtngat
lm 3

kf'ritll·si

ö~•z,'"

milÍió Ft

A liernh:'!7:'ts <'lhat,íro7.ásá1wk idő11onlja

-·---·-~-------

Sz(·rzö<l(:s szrrinli liefeJtz(:s

időpontja

y:,rh:itó lwfrjezt's
i,lűpontja

Atf11Ltsl
idő, i:,,

·-'--·------- --·
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3 500
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I. Seb(,szni Klinika
cmek•trúl'.pít(\S

I. ScbösZ.cti Klinika
művesdJ]omAsa

A gyógyszel't•szk1U'i
c.>pülct folújítúsa

l O 769*1

• Tén)·lrg('s költs(•g: i 7 88'i millió Ft.

"'
"'_,

1967. aug. 11.

A Cl'!t-1 első építőipari alkalniazásárn 1950-bcn Kanadában, egy út.építésnél
kcriilt sor. A szocialista államok közül először a Szo,rjetunió és az NDK alkalmazta
az új módszett.. HazAnkhan HlG5-ben keriilt sor CP.l\I-módszerrel történ6 eriíniííépítésre. Ma már igen szélesköríícn alkalmazzák a ptzdasági élet ni inden területén.
Egyébként a CPM-rendszer után nem egészen egy évvel a .P.EH..T-módszert i1rniertctték a szakközlemények és napjainkban a hálótervezési módszerek szánm :mo
fölött van. Ismertebbek a fentieken kívül a RAMPS, CPA, CPl', LESS, PEP stb.

1.2 LOlJikai luíló készítése
A háló<liaf!ram az elvégzendő feladat (pl. beruházás) megvalósítási folyarnatának olyan grafikus ábrázolása, mely a feladat (beruházás) megvaló,;ftása során elvégzcndó részfeladatokat, illetve a részfolyamatok között fennálló technológiai,
logikai és időbeli összefüggéseket jeleníti meg.
A hálódiagnim elsődleges szerepe tehát a fclyamiü.ábrázolAs. A logikai hálótern
az elvégzendő feladat ÖHszes teendőiről, azoknak sorrendjéröl, egymás közi.ítti
kapcsolatairól nyújt áttekintést, anélkül hogy ,1 folyamat idöigényével sztlmolna.

1.3 A hálószcrkesztés techm'.kai szabályoi
A komplex Leruluízá1,;i vagy terrnefosi fohulat mindig több rt~Rzfdadatból tevő
dik fü:isze. Egy-egy ilyf'll réRzfoladatot a hálóban teré{:enységnelc nevezünk. V,danicly tevékenyi,:;égnck bo kell fejeződnie ahhoz, hogy llj tevékenysóg megkez1lőd
lwssen. Vagyis a tevékenységet, egy kezdő és egy befejező pont határolja.
A hálóban a tevékenységet nyíllal vagy, más néven, irányított vonaldarahha]
jelöljrzk. Azért szükséges n nyíllal való ábrázolás, mert így tudjuk, hngy a vonalszaka.s,1 melyik vége jelöli a tevékenység kezdetét, ill. végét. A tevékonysögek
escmú1yekkel knpcsolódnak cgyniáshoz. Az ese1nény jele: síkidom ( 1. áliro).

0

[]

1. áhra. A te·vdkrnyséy és esemény álmfaolási 111údj1i

A h.álóteclmikáJ1;nt a követke.zóképpNl kapcsoljuk a tevékenységek fo, eseu1éuy0k
jeleit (2. áhm). \';tgyis y tevékeny;,óg akkor kezdiídhet, hn f jeW ei,;e111ény lwkövetkezet.t.

2. iíbM. A tcvékeuység és esemény kapcsolása
A s.:crkes:dél:J tuvúbbi szabú.ly11i:

a) két eseményt ci,;a.k egyetlen tevékenység kapi.:so1hat

ÖAHze. AmennyibPn q.:y
esemény hcköyef.lwzésével két tevékenység indulhat meg, dc mindkeltiínek hcfejeziídése szükséges ahhoz, hogy egy harmadik t cvékenyi,:;ég elkct1dri,lhei,;;,pn, akkor tigy ún. lútsz{/ftco/:kenyséyet iktatunk kiizhc a folyamatok között frnns'dló tedrnológiai összefüggés ábrázoláslira. A látszat t evékenyc,1\~ valójfi. h,-u1 nem tevékenyl:légd jdcnt, így id6t st:111 rendelhet iin k hozzá ( ,1. (Íhru).
b) Továl,hi fontoH szabály a luí.lódiagrnrnnk ,'lZ<'l'keHztéHénél, hogy t·gyn1:'tr-t kii-
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lefolyócsatorna
csüvek épitE'se

3
helyreállÍtás 1

•

belső

viz:vez:eték1
csovek építése

viltasz:falaz:ás

}---{2

vakolás
6

5

•

villanyvezetéki
csövek épitE'se
4

3. ábra. A folyamrttcsoport helyes ábrázolása

•

vető tevékenységek lánca hurkot nem képezhet. Nem lehet tehát a hálódiagrnmban olyan út, amelyen a nyíl irányában haladva az eredeti kiindulási
helyre juthat.unk vissza (4. ábra).

4

2

3

4. ábra. Hurok a hálódiagramban
2. A tevékenyséyek

időtartamának

meghatározása

..\ Jiúló:mtos tcrv~zés egyik fontos fe]adata a programok megvalósítási

i<lőtarta-

1i1á11ak meghatározása, illetve a lehető legrövidebb megva.lósítási idő feltételeinek

tí:;,,;túz/lsa.
Az ülótervczés feladatai:
"'.~ egyes tevékeny.iégek időtartamának meghatározása,
,t háló (vagyis a feladat) teljes időtartamának meghatározása,
[l kritikus út és a tartalékidő kiszámítása.
A kritiku8 út a .program megvalósításának lehetséges legrövidebb

időtnrt.arnát

111uta1ja, meg. Vagyis a program átfutási idejét a háló induló esernényétől a t'élcsemé11yig vezető, id6ben leghosszabb út (az ún. kritikus út) mentén fekvő tevé-

•

kenységek idótarturnainak összegezésével nyerjük. A kritikus út mentén fekvő
tev<\('nyRógeJ.:: az ún. kri'tikus te·l'éke.nyséuek. Általában 111egállapították, hogy a
tevékenységek mindössze kb. 10%1-a fekszik a kritikus úton. Éppen ezért egyik
óri{u,;i előnye a hálótechnikának, ho;:;y figyelmünket elegendő a tevékenységek rnÍndüssze 10%-ára összpontosítani ali:toz, hogy a feladat határidejének biztosítását
elősegítsük.

~\,:

időtevék<~nységek

idéítai·tamának megállapítása többféle módon történhet.
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Ezek közül a legegyszerűbb a műszaki becslés, amikor a tevékenység keretében
elvégzendő felad~t, valamint az erre fordítható kapacitás összevetésével {vagy
korábbi tapasztalati adatok felhasználásával) állapítjuk meg a tevékenység várható időtartamát. Lényegében azonban kétféle időtervezési módszert szoktak
megkülönböztetni:
- határozott időtartamú és
- határozatlan időtartamú tervezést.

2.1 Határozott időtartamú tervezés: CPM (critical path method), a kn~ikus út
módszere
A külföldi irodalomban, mint ,,deterministic" vagyis meghatározott időtartam
mal történő hálótervezés ismeretes. A módszer lényege, hogy minden tevékenységhez egyetlen időtartamot rendel. Ebből a kiindulásból következik, hogy csak olyan
feladatok tervezésénél használható, ahol ezek a meghatái·ozott időtartaí11ok egyes
tevékenYségekre nézve meg is állapíthatók.
Így elsősorban gyártási, termelési programoknál, valamint beruházási (rekonstrukciós) terveknél. Ebben az esetben tevékenységbeállítottságú hálót készítünk.

2.11 Az egyes tevékenységek idejének rnegállapitása

Ez történhet:
a) szokványos müszaki becsléssel, amikor a tevékenység keretében elvégzendő
föladat, valamint az erre fordítható kapH.citás összevetésével vagy korábbi
tapasztalati adatok felhasználásával állapítjuk meg a tevékenys_ég időtart,arnát;
b) rendelkezésre álló norm11idök alapján. Itt meg kell jegyezni, hogy nem az
egyes tevékenységek munkaidő-szükségletét kell megállapítani, hanem a tényleges átfutási időt. PI. festésnél a száradási időt is figyelem be kell venni.
2.12 A háló teljes ülótartamának meghatározása
A programok megvalósítási időtartamának meghatározására alkalmas módszert
egy egyszerű példán mutátom be (5. ábra).
5

3

8

'4

7

4

5. ábra. Hálódiayram idótartamadatokkal

Ha például 1-0-8-9 eseményeken haladunk át, úgy a tevékenységek idő
tartama G+5 t3 = 14 hét (a tevékenység jele fölé írt szám a tevékenység időtar
tama).
Ha viszont az 1-2-5-7 -8-9 eseményeken halui.lunk át, akkor 3+3+ 2 + 4+
+3 ~ 15 hét.
Könnyen belátható, hogy az összes lehetségrn~ változatok közül létezik legalább
egy, amelyik mindegyik másnál hosszabb, vagyis a leghosszabb az összes közül.
Ez az út a hálódiagram kritikus útja.
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2.JS Kritikus út meghatározásri
H ntúro:zzuk meg egyes tevékenységek szerint., hogy a teljes feladat kezdésétől
szlindtvri mininn'disan hány hétnek kell eltelnie ahhoz, hogy azok elkezdhetők
It•gy(•111.·k.
~\z. 1- 2 vagy az 1- ú tevékenység Jtezdésének nincs időigénye, ezért az 1.
ei,;enH:ny fölé O-t írunk. A 2-3, a 2-4, és a 2-5 tevékenységek akkor kezdhetők e1,
amikor az 1- 2 tevékenységet befejeztük. Erre a há1ódiagram (6. ábra} 3 hetet

•

14

21

24

9
24

17

6. ríbra. flálódiagram

"
•

lehető

legkorábbi éB a mcgen.gedhet/J legkés/Jbbi határid/Jkkel

írl.lnyoz elő. Így az esemény fölé hármast írunk, jelezvén, hogy a 2. esemény lehető
legkor:íbbi bekövetkezéséig 3 hétnek kell eltelnie. A 3. esemény fölé 5-öt írhatunk,
ugyanilyen megfontolások alapján írhatunk a 4. esemény fölé 7-et és így tovább.
Ezzel tulajdonképpen megkapjuk, hogy mennyi idő alatt (24 hét) valósul meg a
teljes program, ha a résztevékenységek előirányzott időtartamait betartjuk.
Láthatjuk, hogy a 8-ü tevékenységnek meg kell kezdődnie a 21. hót elmúltával
uhhoz, hogy n hi'ttralevő :1 hétig tartó folyamattal együtt a program a 24. hét végére
teljesen befojezi:ídjön.
Az egyes eseményekhez két időpont tartozik:
- az esemény bekövetkezésének Jehet.6 legkorábbi időpontja, t? és
~ - az esemény bekövetkezésének megengedhető legkésőbbi időpontja, t~,
minthogy pl. .t 7 -9 eseményt neri1 feltétlenül kell a 17. héten kezdeni, mert akkor
a 21. héten bcfejeződnék és várni kellene hogy más utakon a 8-9 esemény a 24.
hétre befejeződjCln.
Az esemény bekövetkezésének mcgengedhet6 legkésőbbi időpontját úgy határoz.
zuk meg, hogy n hálódiagrnmon az előbbivel el!ent.étes irányban haladva á.z eSeményekre vonatkozó terminusokból levoujuk a tevékenységek időtartamát és a.
kapott értéket az esemény u.lá írjuk. A 9. eseménynél a legkorábbi és legkésőhhi
tcrrninns megegyezik, hi:szen a feladatot be lehel fejezni 24 hét alatt, semmi indok
nim:s arra, hogy a befejezést elhúzzuk. Így a 9. hét alá a 24-et írjuk. A 8. eseményre
a legkésőbbi bekövétkezési terminust úgy határozzuk meg, hogy a .24-ből levonjuk
a 8-0 tevékenység i<lőtartarnát a 3-at. A különbséget (a 21-et) a s.· esemény alá.
írjuk. A 7. eseményhez a végponttól visszafelé haladva a 8- 9. eseményből egyaránt t>ljuthatunk.
Va~yis: 21-4 = 17, ill.
24-4 = 20.
A k8t különbség közül termés'./,;etesen a kisebbet kell a 7. esemény alá. írnunk,
hiszcu ha 2-uél több eseményből jutunk más eredményhez, mindig a kapott legkiseLlJ értéket írjuk be (6. ábrá).
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A 6. ábrabcli háló<liagrnm szerint e!vúw)zve fi. Azárnításokat Mit látjuk, hogy
,egyes események legkorábbi és lcgkésőbhi kezdési időpontja nwgcgyezik. Hn ez
eseményeket összekötjük, megka.pjuk ft kritik11A utat.
· A kritikus út rneghaL<Lrozásának ez a módja rendkívül bonyolult és uehéz;kes,
kiilönösen akkor, lm. nagy hálódíagrammal van dolgunk. Lényegesen egyszeriíl)b
a megoldás az ún. felső háromszöges mátrix AegítségJ,·el. Azért nevezzük folA6 háromszöges mátrixnak, mert minden clcrne a joLL oldali, foh,ő húromszügben helyezkedik el.
Készíthetünk egy áhrát, ahol a bal oldali első fiiggr'ílegcs f-;ZánwszlopLan és a
felsó vízszintes sorban az Pscrnények sorsz,írnait tiintetji.ik fol. A bal oldnli cmzlopban azok a sorszámok szerepelnek, amelyekből az egyes tev{ikcnysögek kiindulnak.
A felső vízszintes sorban pedig azok, amelyben az egyeR tevékenységek végzc'ídnek.
Az ábra jobb oldali háromszögében az egyes tcvékeny1'égek időtartamait, t üntcttük

fel (7. ábra).

t·

Az események bekövetkezésének lehető legkorábbi terrninw,ríi ú.brA-nkban t?val jelölöm. A matematika megfolel6 Rzabályai szerint (teljesen mechanikus
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7. ábra. Az események sorszámai

-összcadásokkal) ezeket kiszámolva, megkapjt1k a táblázatban feltüntetett értékeket. (A számítási módszer bemutatását rnell6zö1n, az irodaloinban megtalálható.)
Az események bekövetkezésének megengedheti) legkésőblJi időpontját tC~>-el
jelöltem. Ezeket ugynnolyan moeha.nikusnn [;zámollrntjuk, mint a t~-lrnt, azzal a
különb1:1éggel, hogy az esern~nytől visszafelé haladunk. Az ábrúban az alsó sorba
irtam.
Ha a t? adatokat a tc}J alá írjuk él:I a kivonást elvégezzük, akkor az elő,:;őek
alapján, ahol a kivonás eredménye 0, ott az események a kritikus úton fekszenek.
Ezeket összekötve megkapjuk a kritikus utat (8. dbm).
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8. ábra. A hálódiagram kritiku8 útja

2.14 Tt1rlrtlékidü meghatározá.!>a

Az Pl{izöckből láthatjuk, hogy a nem kritikus tevékenységeknél bizonyos tartalék·
idökkel rl'nclelkczünk. A tartalékidő azt jelenti, hogy a megállapított időhatárokon
heliil a nem kritikus tevékenységek kezdése eltolható anélkül, hogy ezáltal az egész
hálóterv befejezése határidőesúszást szenvedne. Az irodalomban négyféle tartalékicliil kiilönhiiztetiink meg:
o) Maximális vagy teljes tartalékidő:
Ez azt fc~jezi ki, hogy két kritikus eseményt összekötő nem kritikus tevékenységek időtartama együttesen hány héttel rövidebb, mint az ugy1.mezen két
eRemén,vt. ÖRszekötő kritikus tevékenységek időtartama.
b) Sza had tartalékidő:
Azt mutatja meg, hogy a nem kritikus tevékeny~uígeknél hány időegységgel
késldtet,hetjiik, 1\ befejezést anélkül, hogy bármely más tevékenység lcg•
koníLhi kezdési feltételeit korlátoznánk.
e) Független tartalékidő:
Azt, mutatja meg, hogy luíny időcgyRtiggel késlelt.cthetjük a hefejezést a kezdő
csernl·ii.v legké~őbhi bekövetkezésétől számítva anélkül, hogy zavarnánk a
hcfojez(i esemény legkorábbi hekövetkezösét.
d) .A közbern;Ő tart.alékidö:
,\zr, inutatja meg, hogy a kezdő etlernény lehető legkésőbbi bekövetkezése
ul{wi kezdi!~ c:sclén hH.ny hét Lutalékid{ínk vn.n, ha a megengedhető le~ké.
sűhbi befejezési terminusig be akarjuk fojezni a t,wékcnységet.
A frbtoro]t tarta1ékid6knek niegvan a matematikai kiszániítási módjuk. Ezt eb bon
dolgozatlirin nem kíd.nom részletezni. Csupán nrra hívom fel a figyelmet., hogy
a tnital(!kidúk isnH,rl'tt:nek dsfümrban az erőforrások t!gyenletes kihasználásában,
v1dnniint tii)ih liálódi~ii!·ain összckapcsolásábnn van jelentősége.·

lt

:!.:! llatú10;;,1tlun úl1)l1trl//'mÚ tervezés: PER1' (Jiroyram evaluation and review

trclmique) m.útfazt'r

'

A gyakorlati t'letben rendkívül sok olyau időtervezési probléma merül fel, ami·
kor num tndjuk clűn• megállapítani a tevékenységek pontos időtartamát. Ilyen
teriildcJ.:: kutatáii, fojlr:sztés, termclől,erendezé:;;ek nagyjavít.ási 6s karbantartási
Jr1 Ullk:Í.in:i k t t:!'Vl'Z('.se, irúnyít {1su l'Jl h.
A PElt'L' mót.bzernél a kgvaló;;zínííbb megvalósítási időtartam mellett meghatá·
rozz11k a kt.·dvező, illetve kedvezőtlen körülmények esetén várható időtartamot is
/·~ c:t.,·k iJtaszevetésóvcl s1.Au1ítj"uk ki ur.t fLZ iclőla~·tamot, amellyel a l::lzámíLás ~orú.n
<lolgoz11J1k.
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2.21 A PERT rn.úrls;;r;rnd olkalmozo!l idüfor{,1m-sziimiltís
Tételezzük fel, hogy ugyauazt n tcn:Jdcnyst-'.w·t. kiili\nhözií k6niltHl'nyek. íllel ve
feltételek melld.t nagyon sokszor kl'll p]v()g('Zniink. Ez e.·wtlwn hizto:,ra \'l'hdő,
hogy minden esetben rnfts lesz a tevék(:nysfg idótartnuia. Ha például ugyanazt n
tevékenységet különböúí foltétell'k rnl'llett czerc:zt'r n!,ge,i;ziik ti!, nzt. tnpaszlaljnk,
hogy néhány esetben igen rövid, nélu\.n.v l'S(\I hen peJ.ig iµ-cn bosszú lesz n tcv,qrnnység
időtartama. A töhLi i<lő ta.rt.arnn o két .'tt.1'ls6 érttik között úgy o:,,zlik llH.·~. hogy
az előfordulási esetek Rzámn.. egy darabig - a fr;rmlósz.fni'ihb irl1/tr1rt111m·u - nó,
majd pedig isirnit csükkell, Jeliiljiik a7,L fl iegrövidelil> itliít.nrtamot a-vc1l. anwly
alatt a tevékenyr;ég leguhbb 10 N>et.l1c11 -- vagyis az esctf~k l (;{1-Almn - elv1\~ezhető. Jclöljiik b-vtil a.zt a. leghosszabb iddtarllwioi, rrhol az előfonlnlá,ü esetek
száma eléri az 1 %-ot, és véµ-iil j()löljiik m-m-el a;,;t az idfüartamot., amely rrz 1000
mérés közül a !egtöbbs\<'.Öl' fortl11l eló. Ha az 1000 mérési eredményiinket egy
olyan koonlírnita-ren<lszerben lthráznljnk, a.rnclynek vízszintes tengelyén nz egyes
tevékenységek időtartamát., függőleges tm1gelyl:n pedig az egye,; időtartarnok
hoz tartozó előfordnl.'i.si esetek námát ó.lmizolj11k, akkor e pontokn,t összeküt ve
sajátos alakú görbét kapnnk (9. ábm).
Az ábra szerint, nz. előfordulási esetek s7,án1a igm1 magas az átlagos értúkhn
közel álló időtnrtarnoknlll, ugyanakkor alru;sony a nagyon rövid, illetve a nagyon
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9. ábra. A tet0kenysé'}d; várf,.lllÚ '/diítartamá111tk ·mlJszimíségi görbéjt:

hosszú. időtartamok eset.ében. A'l, ábra egy ún. \'alószínúségifüggvény-görlic, 1rn1oly
azt mutatja rneg, hogy a tevékenyS<ig sokszori elvég?.é,;c esetén előforduló idótartarnok zöme a legvalószínűbb idöt.aitarn kör\ll ing:.Uozik.
Van azonban egy olyan a hosszúságú időtartam is, amelyhez néhány-· nagyon
kedvező feltételek mellett bekövetkezett. - tov1\kenységi időtart,am is tartozik.
Vagyüi a sok mérési eredmény közül núliún? esetben sikerült igen rövid í<lt'i alict.1
elvégezni a tevékenységet. Ezt az a értéket az irodalom optimális feltt\te!eJ...
rnelleUi időtartamnak nevezi . .Hasonló értelmezésben van egy „pesszimáJi,;"
időtartam is, amelyet az ábrún b-vel jelöltem.
Összességében a PERT 111ó<lszer alkalmazásánál tehát három időértéket he<:~iilünk meg, illetve számítunk ki és ezekb(51 határoy,wk meg az ún. számílolt idő
htrta.mot az aláblii kúplet alapjií,n:

a t-4m J·b
G
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ahnl a nz opt in1isz;tik11s feltételek melletti i<lőt.artam, b a Jjesszimisztikus feltét,+k 1nelletti id(ítartnm, ma legvalószín(íhh iddtartam, lsz a ,zámított időtartam.
A Yúrhatö ti·n'·kenys1:gi idií tehát három becf'lült időértéknek a gyakorlati tapasz~
tal:dok nlnpjún nwghatÍLrozott úllan<lók folhasznúlflsával nyert súlyozott számtani
útlnga, n1(:gpcdig úgy, hogy a tevékenység várható időérték alatti befejezésének
mnte1t1atikni valószínííség:c 50%,
..\ '" t·rl(ikc nem kezelhető abszolút számként. Ez mindig a becsült (a-b)
inttTrnllum nag~rsiíg.itó! függ. Az a és b becslések távolsága a várható időérték
hiznn:vt,thnsúgilm rn:zvc arl felvilágosítást .
A fsz hizor1ytala11;.;1'tgának mérvét a szórásnégyzet (variancia), ill. a szórás mérő
szilnia :1dja nH·g. B,úa-clos;_,,1á1't tt\telcziink fel és ennek alapján:
HZÓ-rásrnSgyzet : a~
szórAs:

=

(b-a)'
(j

a,

l<:1,ek azt fejezik ki, hogy n lsz értéknek szórása az (a-b) intervallumnak kb~
egyhatodn.
:!.:!:! A fd11dut !<'ljes id,)üirt//Jnána!.· mq1!wtdrozAsa

Az eµ1}sz luíJóra vonatkozó idöt crvezés feladataiban találunk hasonlóságát a
l1nti1rnzott icliítn.rtamú tervezéssel, mert itt is az egyes tevékenységek idejét, a
krit ikuR utat tis a tartalékid6ket számítjuk ki a felsorolás sorrendjében.
L1\11~·eges különbség, hogy az ögyes tevékenységek időtartama, a 2.21 pontban
számított. fsz él'ték e:.mk bizonyos valószínűséggel következik \)e.
Ennek n1egfrld6en az cg,;sz háló átfutási ideje, az egyes határidők betartása
t'Sak bizonym; ·1_:r1lósdn:űsf!fmr:l állapítható meg.
:!.:!:J A kritikus Úl meglwtározás1L

. A 1:-'ER'l' módszer, akáresak a CPM módszer a kritikus út niegluüározására két
i<li.ilirtéket s:d~1nít.. ki rninden egyeS eseményre:
az csctuény bf\következésénck lehető legkorábbi időpontját, t?, és
- az esemény bekövetkezésének megengedhető l~gkésőbbi időpontját, t},
A két érték fogalmilag azonos a CPM megfelelő fogalmaival. Számít~suk is
ha.-;onlá inú<lon ti..irténik, mindössze azzal kell számolni, hogy a PF..:RT-nél minden
olyall :,w\.mítúshoz felhasznált. várható értéknek (tsz) van egy varianciája (a:),
anielyut, mint a bizonytalanság mértékszámát, minden számításnál figyelembe
kell vvnni.
2.2.J '1'11rtrdi;kirlük szrimüásn

•
'

A PER'!' módszer, a CPM-rncl szemben, a tartalékidők meghatározása szempmitjátJót kétféle eltérést mutat:
a) ,\ PEHT módszernél csak egyetlen tartalékidőt számítunk.
!Jj A t.art.alükidőket időpontokra, eseményekre vonntkozóhg állapítjuk meg,.
a1ni!Jiíl lúbzik, hogy rt 1-'ERT inkább eseményekre beállitott. Rzá1nítási módszer.
A'.l idlílcrve'.lés nuwuális elvégzésének niegkönnyitése céljú.ból a PERT-nél
ugy11núgy, rnint a CPM-nél kialakítottak egy egy.'lznlí nlgoritrnust (lásd 2.13 pont),
1nf.'ly1wk lényege a mátrix alko.lnrnzása.
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A részletes matema~ai bizonyításokba nem kívánok itt belemélyedni, hiszen
dolgozatnak nem célJa, ill. feladata. Fontos, hogy a becslést mindig a legilletékesebb, a tevékenység végrehajtásáért közvetlenül felelős szakember végezze.
A témával foglalkozó irodalom tanulmányozása. során megállapíthatjuk, hogy
.a hálós tervezési technika mögött nincsenek magRs matematikai felkészültséget
igénylő módszerek és kompliká.It számítási eljárások. A felhasználótól igényelt
legmagasabb szintű matematikai művelet, az összeadás és a kivonás. A szakiroda·
lomban közölt különböző „rnátrixok és n1goritmnsok" az elméleti továbbfejlesztést
.szolgálják és nem érintik a hálótervezés alapvető lényegét.
Meg kell azonbanjegyczrii, hogy 1naga a hálós tervezési módszer egyszerű használata - szemben az operációkutatás legfőbb ismert módszerével - mégis bizonyos
fokú gyakorlatot igényel. Szokták a sza,kernberek a sakkjátékhoz hasonlítani,
melynek lépés-szabályai egyszerűek, a ját1;k azonban elmélyülést és a lépéskombinációk alapos ismeretét igényli.
Ahhoz, hogy a hálós tenrezést a mindennapi 111nnkánkban eredményesen, hatékonyan használhassuk, annak praktikus, gyakorlati fogásait megismerjük, elengedhetetlenül fontos a hálós technika :-tlapjait megisnwrni, a módszerről kellő és alapos
tájékozottsággal bírni. A 2. pontban nagyon röviden, Rzinte utalásszer{íen ezt
kívántam megtenni.
,e

3. A hálós tervezési: módszer alkalmazása a SZOTE.n

J.1 Általános szempontok
A hálóteehnika elméleti alapjainak át.tanulmányozása után, hálós tervünk elkészítésénél, a témában jártas szakemberek néhány rnegállnpítását figyelembe
vettük. Ilyenek:
- A hálótervezési eljárások egyik Rpeciális tulajdonSfiga, hogy nem egyesítik,
-nem vonják össze a kIUönbötö lcrvezésifázü;okat (logikai, idő·, költség· és kaJJauitás·
tervezés) egyetlen „komputermodellhc". Alkalmazásuknál tehát tsnpán addig a
tervezési fázisig célszerű elmenni, ameddig az ndatházis meghatározásának bizonytalansága még elfogadható határokon belül marad.
- G. N. Stilian szerint: ,,Ha az adatszerzés nehéz1:;égci miatt csak a feladat
grufikus menettervét, az ún. hálós t.el'vet, készítjük el, akkor is - a tapasztalatok
szerint - , teljesen kifizetődik az elkészíLésére fordított idö, csupán közlési· eszköz·
ként képviselt úrtékéből."
- A hálós terv előnyét fokozni lch'ct, hf:t e terven végrehajtjuk a tevékenységek
rendezését az értük felelős Hzervek szerint (kooriliuá.ciós hálós terv).
· - A nicgoldan<ló feladatok általában bonyolult munkakomplcxumok, amelyek
egyszerű mo<lell formájában csak úgy ábrázolhatók, hogy az elvégzendő tevékeny·
ségek komplexumát lcegy:,zcrűsítjük, Óvakodni kell azonban a túlsúgos egyszerŰHÍ·
téstől,. mert távol állhat a valóságtól. R. Bcltman mondta: ,, ... azon az egyenes
és keskeny ösvényen kell haladni, amely n. túlegyszerűsíté:, szakadékn és a túl·
kornplikóJás mocsara között vezet."
Ezeken kívül néhány más szempontot is figyelembe vettfrnk, dc a legfontosabbak
:a fentiekben leírtak, -mint ahogy a következő pontokban látni lehet.
A fenti alapvető megállapít,Úsok juttattak cl bennünket ahhoz a döntéshez,
hogy a korszerű módszer alapjait szem előtt tartva, de élve H, hálós tedrnilrn
hajlékonyságának lehetőségeivel, egy ún. sajátságos, számunkra a munkánk
hatékonyságát növelő koord't'náci6s (hatásköri) tipu.shálótcrvet készítsünk.
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.1.2 A luílós fervczés.sel kapcsolatos feladatok

1\ föladat „A hálótechnika alkalmazása. a. beruházások és felújítások előkészíté
sébn1, tervezésében és kivitelezésében a Szegedi Orvostudományi Egyetemen."
E ('(:J clfrésc 6r<lckéhen clsó lépésként összegyűjtöttük a fontos és lényeges (lásd
:t l pont, R. Bellman) összes tevékenységet, megjelöltük a beruházásban résztvevő
Rzcn'f'k<·t é8 ezeket tá-!Jlázatba foglaltuk (tevékenységlista). 'l'ermészetesen felhaswiíl1 uk az erre vonatkozó jogszabályokat, végrehajtási utasításokat éR az e felnd:tl•)!rnt végzó, ti.ibb éveR gyakorlattal rendelkező munka"társaink ismereteit is.
J! rísorl ik [1:pésként rögzítettük a tevékenységek technológia szerinti kötöttségeit,
logikai ü:,;:-.zcfi.iggéseit és iclé.íbeli sorrendiségüket. Vagyis rendszereztük a tevékcny ...,<:gckct úgy, hogy melyek végezhetők egy időben, párhnziuno8an, és melyek
következnek egymás után, vagyis melyek folynak egymásból (sonendiség rneg{dlnpítltsa), é.-; rnclyck végezhetők el egymástól függetlenül.
v,qem1!nyiink szerint ez a hálós tervezésnek legfontosabb és ugyanakkor legncliezehb frlndatrr, és az egész terv „jósága." ezen áll, vagy bukik. Ezután egy „első
szPrkc.·.,;;,-.tc'>síí" rendezetlen hálós tervet készítettünk, amelyet azután topológiailag
rernlezt.ii11lc
A n'nd1•úRlwr fL tevékenységeket közös kiinduló vagy hefojező eseményük szerint, a „kritikusságuk" szerint és az elvégzésükért felelős szervek vagy személyek
Bzt.•rinl szokták ('Soportosííani. :Ui az utóbbit választottuk, mert a rendelkezésre
:'dl() adntluízisaink alapján ez a legmegfelelőbb és számunkra ez bír legtöbb infor1111Í(·iótartalonnnn,J. Jgy a hálós i.itel1itervben a tevékenységek függőlegesen a
hnUu,ki}ri, illetve funkcionális elv szerint kerültek ábrázolásra. Tehát lényegében
111. id(íiµhiyétííl független, grafikus „nienettervet ", a hálós t.ervet megrajzoltuk.
ll11rmudik l<)H':8k/:11t az időtartamadatokn,t rnegbec.:sültük. Miután elkészítettük
az lln, grafilrns „menett,ervd", egy teamet hoztunk h':trc, melyben az egyetem
lllÍÍ1-zaki dolgozói, vnlamint a DÉ LÉP (Délmagyarországi :f:pítőipari Vállah:.t) és a
Sw~t>di 'l'c1·vpz/í V/tllnlnt szakemberei vettek részt. (Beruházási mnnkáinkat e
vidlalatok vtigzik.)
·
Jfogúllapitut tuk, hogy n kivitelezú; elkezdé8éig tartó tevékenységek időtartamait
1'· ...; nlÚHH a t1·ljes i<lőtart,auwt a ;.t2 pontbnn röviden tárgyalt PERT módszerrel
lt·nn1· t'.i'·]:-;zl·ríi mcglrntúroz11i, ezt azonlmn elvetettük adnt- és 8zámítá.si munkaigi:ti\'(' 111iatt.

l(ik{•rt iik az_ tUSZI (ÉJJítl-:sguz<1asági és Szervezési Int.ézet) szakembereinek
v1'·h·nH:11y(;t i...;. Allúsµontjuk nz vo!t, hogy a hazai tervezői gyakorlatban a. PERT
:-;zisztl'·tlla ne1n d.lt b<•,
számításoknt fordított, munka szint.e egyáltalán nem
fizc·tiídik ki. A kivite!C'z(íi tevékenyi-iégek i<lőtnrtama, ill. a. feladat átfutá.si ideje a
CJ),,t 1t1úd~zerrel ~zúmítható.
,\ kivit eJt,z{í azonban - évi termelési volumene meghitlndja az 1 milliárd Ft-ot nem .vft!lalja, i!!. nem tartja számára gnzdnságosmtk a jelenleg folyó és előkészítés
alatt úlló lwnihúz1í.sainknúl (2. hílihizat) a kivitelcz()shez szüksógcs részletes
ún. ,,fo!oiH '' l1úlcís tenck kidolgoZlu,;(1.t., 1tzok al.tL'SOny (20 millió Ft aln.tli) Ö8SZege
rnialt. Jgy n vsato]i, húllis tPrviinkhen ri, kivitelezési szakasz viszonylag „durva"
szin1 ('ll rnutatj1l ct szel'vezés alapelgon<lolása.it..
..\lilJ:t11 azonhau rnind,1nnyian egyetértettiink, hogy a függiíleges hatút,köri rendr.·zr:s mdlci li:'tlós tervünkhcn a tevékcnyHógeket. egy vízszint.cs idfoikúlávnl ki kell
egl,szÍttmi, 8 ezen idéinrúnyosan feltiintetni n. húló összes tev,:Jn:-nyst~gét, ugyanis
nz idlían'tnyos iite1uterveklwz 8zokott dolgozók számára PZ köz?.rthetőhb, mint
egy rwrn idibní.nyos h:'tlú:-i terV. "Cgynnakkor a kölcsönös ÖHszeföggések fohiinteté-
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sével jelentős többletinformációhoz, valamint a progrfllnkövcll:H és -cllcn{irz(;H igen
hatékony eszközéhez jutunk. Az ábrázolás valósághű, vagyis amely tevékenység
a valóságban hosszú i<lűLartamot vesz igénybe, nzt az ütemtervben is hrn,sza.bh
V"onalszakasz ábrázolja és fordítva. Vagy: amely tevékenységek a valóságban egyidejűleg folynak, nzolrnt a hálós terv is így tünteti fel (1. a 10. ábrát).
Hégobben flZ időtartambcesléscknél a beruházási kódex é,.., az l/HH.i4-. (IV. 9.)
OT-P:\1-ÉM s:r.. együttes ntaHÍt.As (,,A beruházA,'lok megvalósnlása idótnrta.111ának eI6írása.iról") 111egszabták a teljes heruhá:r./ls kivitelezésére elóirúnyozható
lcghos8zabb idéiket. Ezek az elóín.'l,r;ok awnban rna már jórészt hatúlynkat ve:-;ztctték.
Így mi, a beruht'tzók, valamint a tervező és a kivitelező VtÍl11tlaL szakemberei
(team) a tevékenységek várható időtartamát műszaki becsléssel és igen sok korábbi
tapasztalati adat folhrt8ználásával állapítottuk meg.
Mi, a beruházók töreke<ltiink a lehettí lcgrövi<lebL átfutási idő elérésére, a tervezők, kiVítelezők pedig nagyon alfLposan fontolóra vették az elvég:r.end6 frladat
volumenét, valamint kapacitásukat és cszkiizeiket. Természetesen ezen kívül figyelembe vettük a jelenleg érvényben levű jogszahályokat, minis:r.teri utmdtásolrnt is.
Az egyes tevékenységek idót.artaniát 100-150 millió Ft-os cgészs(:giigyi ltítcsítményre határoztuk meg. TerméHzetcsen 20- i10 inillió Ft-os beruházúsnúl raycs
(csak egye8) tevékcny:::;égek időtartama csökken, ill. R- 200 millió Ft-o8nál növekszik 8 ennek megfelelően az ülkészített. koordinúeiós típn:::;lui.lótcrvot nktna!i:r.i'tlni kell.
A tevékenységet az időskAlAn arányosan megrajzoltuk és megkaptuk a kritikus
utat.

J.3 A koordinációs luílús terv

A :t2 pont „2. lépés" bckcz<lésbc11 már rögzítettem, hogy a tevék.enyst.':gekct a
hatásköri, Hletve fnnkcionúlis elv szerint. rendeztiik. Ezt a rendezést 1ni (1t bcrnluí.zók) a tcrvezókkel, kivitolezc'.íkkel (team) közösen készítettük el.
F6 célunk ezzel az volt, hogy elósegítsük a lH'rnházfÍS meg:valósítúsúban közvetlenül vagy közvetve részt vevt'.ík rnnnkájának koordirn'tLís{tt. A tevtik{'11y:-;1:g1•k
funkcionális, illetve hat.Asköri elvek szerinti readczése esetén nevezzük a hálós
tervet koordinációs hAlós tervnek.
A tervezés e módszerével kívántuk elérni azt., hogy tninrlcn egyes sztirndy, l'SOport, vagy szerv, amely felelós a hálóz,it egy-egy szakas:r.ának mcgvalósítfu,;áért,
könnyen és gyorsan 11.iegértse azt, hogy mit követelnek tt'.íle, nii az éí folada,t.a,
milyen kapcsolatLan áll a többiek m.unkájával és milyen hatással van 111u1il~1ija a
föladat egészére vonatkozóan. Ezek a koor<linációs hálós tervek kiilfüldön is jól
beváltak a gyakorlati alkalmazásban, mert nagyon hatásosnak hizonyu!iak a
cselekvés egységének clőmozdítiisó.ra és pl. késedelem esctéu a folel(;sség rneg,í..Jla.
pítására.

3.4 Típusluilúterv (10. cíbru)
A mi esetünkben a 200 millió Ft ulat.ti LcrnházÚBok el6készít(\se, tcrvcZlise é1,1
kivitelezése, vagyis e beruházások szervezése lényegében olyan feladat, nmelynél
a tevékenységek, technológiai és logikai sorrendjük, vahmint cgynu\ssnl való
összefüggéseik azonŰs módon isrnót.lőduek, fordulnak elő. Vagyis a nrnn!mfolyama~
iot modcllizáló logilrni hú.ló 1:1trnktlmíju. , szerkezete ezekuél azonos. llyell feladatokra: készített hálós terveket tipusluílóterneknek nevezzüli.
Természetesen a típusluíJótervek által modcllizúlt rnnulrnfolyanrnt konkl'ét
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jdőfrtékei esetenként kerülnek meghatározásra, de óriási előnyük, hogy mentesi.ilii.nk az állandóan ismétlődéi, vi..,szA.téréi feladatok újra és újra történő felépítésének
és megtervezésénék munkája alól.
Módosítanunk kell azonban a típushálótervi.inket, ha egyedi nagy beruházás
(jelenleg 200 millió Ft folett) el6készítését kell végrehajtani.
Az l/HIG7. (XI. 17.) OT-PM sz. együttes rendelet, a beruházások rendjéről
szóló 38/1907. (X. 12.) Korm. sz. rendelet, valamint a 01316/1908. (Ei.iK 9) EüM
sz. rendelkezés szabályozza az egyedi nagy beruházások előkészítését.
Lényegében e rendelkezések előírják az ún. beruházási javaslat elkészítését.
Az áltnhmk összeállított típushálóterv úgy módosul, hogy a 10. eseménytől a
beruházási javaslat komplex feladatát kell a már elc'.ízőekben leírt módon a hálós
tervbe beépíteni.
·
Megjegyzem, hogy az elvégzendő tevékenységek közel azonosak a· hálós tervünkben szereplő beruházásiprogram-készítő tevékenységekkel. Természetesen ezen
folyanrnt az átfutási idéít növeli.
·
Annyit szükségesnek tartok még megjegyeini, hogy a felügyeleti szerv vezetője,
az egészségügyi miniszter a t.ervet a kormány elé terjeszti jóváhagyásra, tehát
ebben az esetben függőlegesen még egy szerv·szercpcl. A jóváhagyás során kijelölik
a tervező és a kivitelező vállalatokat. Az Egészségügyi Minisztérium dönthet abban
a kérdésben, hogy- a program készíttetésétől eltekint-e. Természetesen mindezt a
típushálóterviinkben értelemszerííen alkalmazni kell.

3.5 Jf tgjcgyzésck a hrílós ler'l'l1cz
A hálós terven a bal oldali függőleges tengelyen a beruházásban részt vevő szervek Vannak feltüntetve, a vízszintes tengelyen az időtartam. Az időlépték 1 hónap.
A függőleges idővonalak nem metszik át az esemény körét.
A tevékenységeket két szám együttesen jelzi.· Az első ·rnindig kisebb, mint a
második. A nyíl előremutat, mindig a magasabb szlím felé. Ha kisebb szám felé
mutatna, akkor visszalépést jelentene. (Ilyen esetben az elektronikus számológép
rövidre zár, megáll, hibát jelez.)
Hit a tevékenység kritikus, akkor vHstngahh vonal jellemzi. A tartalékidő8 tevékenységet vékony vonallal és kis körrel, n látszattevékenységet szaggatott vonallal ábrázoltuk. A tevékenység irányát a nyíl értelme jellemzi (úgy mint a
vektormennyiség). A jelentős befejezési időpontokat „határkőnek" vagy másként,
amerikai szóhasználatból ere<lően, ,,mérföldkőnek''. nevezzük.
A tevékenységlistában (füwelék) részletesen felsorolásra került a tevékenység
jele, megnevezése, időtartama és a közreműködő szervek.
Hálós tervünkben, a jobb áttekinthetőség érdekében, nem írtuk be a .tevékenységvonalakra a megnevezést és az eseménykörök fölé az időértéket.
Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy koordinációs típushálótervi.ink csak a
tevékcnységlistával együttesen használható (10. ábra és függelék).
Néhríny további megjegyzés: Az égészségügyi minisztérium (EüM) ,,emeletén"
szaggatott vonallal jelzett látszattevékenységgel azt akarjuk jelezni, hogy feliigyeleti szervünk valamilyen formában a beruházási folyamatban végig „jelen va.n".
Igyckezttink hálós tervünkben az ÁFB.vel (Állami Fejlesztési Bankkal) összefüggő tcvékenységel~et részletesen beépíteni. Figyelembe vettük az ÁFB és a
SZOTE között ~ a 27 /1971. (VI. 30.) PM sz. rcndcldtel módosított 34/HlG7. (XII.
24_.) l">l\{ sz. rendelet alapján -

megkötött „bankszámlaszerződést".

.

A hálós terv készítése során maradéktalanul igyekeztünk főhatóságunk álláspontját érvényre juttatni, h.ogy a rendeleteknek megfelelően a kivitelezés egész
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fol);.imata alatt a szakaszoknak megfelelő arányban és időben jelentkezzék a pénzügyi teljesítés. Ezt tükrözi hálós terviinkben a banki tcvékenyAégek gyakori megjelenése.
A gép-műszer bcRzerzések tervezésénél különös tekintettel voltunk arra, hogy
a szúllítÍLs csak az üzemeltetéshez szükséges időre történjék, hogy ne legyen raktározási, tárolási, állagmegóvási, garanciális problémánk.
A beruhiizó vonalán látszattevékenységet nem tüntettünk fel, mert amikor
kritikus tevékenységet nem végez ugyan, akkor is valamilyen formában részt
ves1, az egéi:;z feladat végrehajtásában.
1\ fnnkcioniLlis szerveknél szerepel az „üzemeltető" és az „új létesítmény gazdasAgi vezetése" eln~vezés. Az előbbin csak az építendő létesítmény leendő vezetője (igazgatója) és közvetlen munkatársai (orvosok) értendők. Az „új létesítmény
gaz!las:ígi vezetése" megnevezésű a rendszerszervezési tevékenységhez létrehozott
apparátus.
;\ tcvc\kcnységlistáhan szereplő 2-3 napos időértékkel becslilt tevékenységeket
jelző esciuényköröket az időtengelyen azonos függőlegesen helyeztük el, mert
ilyen kis időtartam feltüntetése a rajzon technikailag nem volt megoldható.
Természetesen a. hálós terv készítésénél az 1.3 poritbrm leírt szabályokat teljes
egészében Rzern előtt tartottuk.

3.(J JJ,ílós ten;ek u fclúfí.tcforól

'

A frlújítási munkálatok előkészítésének „hogynn"-jára a 30./HlGS. (BüK 12.)
Eii.:\I sz. utasítás intézkedik. Ennek ahpján a beruházáshoz készített koordinációs
típusbAlóterv felújításokra vonatkozóan az alábbiak szerint n1ódo1ml.
A fonkeiomí.lis szervek közül a felújításban részt ves7, a7, Egészségügyi Minisztérinrn, AFB helyett az .MXB, az építtető, az üzemeltető, a generáltervező, az
altcrvcz6, a kivitelező és a gép-műszer szerelő.
A terltenys€gek módosulása. - Természetesen a bcruházús kifejezés helyett
értelen1szerííen mindenkor a felújítá:. szó szerepel (pl. beruházás elhatározása
0-1. tev(~kenys(ig helyett, felújítás elhatározása <itb.).
A csatolt húlós terv;inkhen szereplő „beruházás előkészítése" szakaszban levő
tevékenységek közül elmarad a·3-4. (telephely kijelölése, a többi változatlan
nrnr:ul). A „bcruhúzási program" szakasz összes tevékenysége elmarad.
A lwruházús kt\Tit.eli tervezési szakiszának tevékenységei a felújítási kivitelezési
terveztisnél rnegmf!.raclnak. Megjcgyozziik, hogy az építtető, üzerneltetc'.i, tervező,
kivitelczö kapc.:solatai intenzívebbek, de lényegében niTlcs lmnkf kapcsolatunk.
A „kivitelezés előkészítése" szakasz teljesen megegyezik a bernházás kivitelezéSt;nck eléíkészítésévcl. Meghagytuk a „gép-műszer Azcrelő" tevékenységet, mivel a
fölújítás során számolni kell légtechnikai beren<lezések korszerfü;ítésével, felvonóbere11clezések felújításávrd, röntgenberende7,ésck átszerelé.'Jével.
A !mrnházús „kivitelezési" szakaszában feltüntetett tevékenységekkel nem azonosítható a felújítási kivitelezés, mivel a megvalósítás folyanrn.tai más jellegűek
(pl. nim:s alapozás, közmíikizáltás, azonban van bontás, szerkezet átépítése, javítások sth.).
Fentiek következtében a számlázási szakaszok is eltérnek a beruházás számlázási rendjétől aszerint, hogy a kivitelező a szerzűdé1,1hen milyen szakaszokat jelöl
meg.
A leírtak ala.pján foglalkoztunk a felújítá.si munkák során előálló fela<latkomplexn 1nok hálós terven való 1~ögzít,ésévcl. Azonban ahhoz, hogy a beruházáshoz
hasonlóan i<lőará~yos, legalább ún. grafikus mencttervet készítsünk, ebben az
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esetben is feltétlenül szükséges a;,; építtetií, a terve.;() 1'::i a kivi1e]e;,;Ű szakembereiből álló team Iétrehozüsa. J\.ft'rt lm e.'<ak 111i, t!píí t.ctr'ík k1.:iszítj11k a Iirifós tervet, az.
említett :;zervek nélkiil, az (•tmk „írot l niala:,;zt" lll/J rad.
Pillanatnyilag égetíien sziikRégcs ]f'nnc a Biírklinika és a JT. sz. Belklinika kózfü,
épiilcUiimhjénck felújítása, Ezt azorihan a kliniká 1{ iizcmeléfm mdleH nem tudjuk
végrehajtani. Nagyon kellene ezért egy kis(•gít6, ,,p11ffet'' <ipíild, anwlyhe n felújítási mtinkák végzést:re át nwnd ileg l,dP)rf'inkf't. t·lht'lyezl1etnénk.
1\'liJwlvt az ohjt:ktív nefi('.z:,;1:(fel, Plh:í.rnl1Jak l':,; a. Htirklinili:a--IT. ,'>Z. Belklinika
(vagy n;á::; intézet) épiilc1 tiin17:gc ('/!)' idiihen keriil teljes cg\'.szi;hcn felújítát,ra,
lm'gkeresRiik a t.erveúík,·t tiH kiviu•Jr,:.,;,'ík,.•t i;H :c:zakemhereikkcl - fl beruházási
h1Uós terv ké:-.zítf.~c-érnil hac-zrní.lt. tapasztnlatoknt alkaln1nz;va - létrelioz;nnk egy
teamet. Így konz11!táeiú ahpj.'i.n meg t udj11k :-:z;i~rke;,ztetni a mindenki által jóváhagyni t, adatok figydt~tHIH'Vék!é\'el n fclú,iít.,i;,i luíJlÍ.'-J tervet, Realizálásának
való1-izíníísége ig:t'n nagy, mert. rnind az i'.píttPtÚ, ntind a tervcú) f':-. a kivitelez()
magára nézve köfrlez(í1wk tartja a liat:u·id/il, lwtart.ú.sát, miután ré~zt vett. a

terV össz;eállítfi.súlm11.
Jelenleg még nem tartunk itt, C).!yel(írl' c:--n.k 1 ,11,-;yon nit:tzlege.t:t frlújít1Lsokat. (cHuk
nyílászáró szerkezetek folújítií:-.a, il1alnkít,ísok, :11·Hl,•n1izál/lsok) vég;-.ünk.

Stilion egyik mu11kájlllmn II hiilús !(·n·1,z0:-;r/JI nwgli.llapítja: ,,Talán egyet.Jen
mód,'>zcniíl s(·ni írtak 1:s vi1at]rn:.,;tnk nnnyit az t·lmúlt ti,,,,Jdie11, n1í1Jt t'tTiíl." !iH1sok
rncg/dla11ít :Í:-;a 8Zt!l'ii1t, i,;okan n szélt'.':l kórú pu lilicilús clk1Jt;l'l' scnt értik a hálós tervezé8 lényegd. L. J. Rrw'le etmck ok1'tt l'li\wn ht ja: ,,,\ pufiliká(·iók zü,rn~ a. kl't'<.kRt
tudományos szcrnsziigh<'íl t /lrgynlja f;R ez:lltal nz i'll lngm, vczd őben azt a bcnyonnist
kelt.ik, hogy a hálós tervczé,-; valami ijesztó ('s houyolult múdswt'."
Az elííúíekh,')] láthntó, ·Jiogy mi igyr>ker,tiillk a hálós tu·lrnika alapistHPretl'.Íl jól
ebajAtítani, 1tgyiLlmkkor az ndntszerz,:s nel11;zsl\!.!:«i rnintt kiivetkezetescn szem elótt
tartottuk, lulg,Y ha esak a fdadat ,!.!;rnfrkus 111c11t·it(·rv,:1, H7, úri. hrilús tervet ktiMzítjiik el, akkor iM kifizetó1lik az elk!\szít1;s1'>re furdí(11ll, idó, anr,lak ('S11p1í11 kiizlési
eszközként, kl,pvi:-;c]t, tirtékt"b(íl.
A hál!Í:-. t1•rn•z,is bevc?.et!;sévd mi el.-.f.ísnrbn11 nlyari erP(lt11ényt kívántunk elérni,
hogy, vizuálil'l, kiinnyen rí.t t ekiiit het.ií kt;pd lrnphns.~11 uk a rn unl;afolyamat egéi,;zé,ről
- feli iinletvc C'gy egysi':ges rn11nkafolya111a1 on lwliil az egyes ré:;;zfolyamatok,
tevl;kenys<~g(•k közöt.l i kapc;,o\atnlrn 1"., fi!gg(íi-;t'-1,d YOJmt kozásokat.
1\Iivd a lieruház;ás szt·rvezéslihe11, ld1ml)'OlítúHábn11 tiihb szerv vesz réRzt, fl hálós
l('l'\'l'Z1:::-.,;el a folnclat ha11 szpn•plő ö:--:c;zes ,irdekPlt ek cst'l1~k,,ési egys1igr\t is el kívánjuk úni.
Mini a 2. pontLan irtani, n;szletdwu 1anu!m(rnycJi';tuk ;1, PEll'l'-nd, ill. Cl'~l-nd
az egyPt-i t tWt;keuy;,égidúk, ill. a, h/llrí,; t1-•1·v 1eljt's út fotA,d ideji\nel~ nieghat ,-í.rozth;át.
}:l iH jutott.unk all11ak nwgúll.tpít1lsi'1lioz, lto!!.V n Jwn1binált PEHT-CP:i\'l eljárás
l,iztot-1Íl11nú az idútil'l,;k•·k malPtWllilrni útnn tiirttinú ki,1:.,;ándt.1-í.,.,(Lt. Ern: azn11ha11 n
beruházási Jll'O/!l'a1n ,:i; a kivitel(:z1::,;j Li'l'vt•k vo1wikozásáh:1n a legtiil,11 szt·lle111i
tőkt:veJ n;1Hl1·lkezii Hzt:gcdi Tcn'1.•úí \'ií.llabt 1w1u vú.llnlkoz;ik. ::\1iis sz1'g<'di tt·n·ez(>k pedig szin1e esak „lia-llothk'' n. nHíd;-;zerrúl.
Sajno:-; felújit/tsainkni-í.l ft prol1l(:llla niegolcli't.'-11t niat1·111atikai 111úils:.,;t.•rckkel Pev/i.]w
trdán netll kivilelezht'!6, ugyani:::i Pzekt:t. {,pítiíipal'i kt.-.z-ek, kis ternH;l<'l'li ~'~)lu-
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111(•Jií'ld·1 produk(tló v{dbilatok hajlandók elv1.\!'.t'Z11i, ahol nem üm1erik e kor:.:;zerű
fl7.l'J'\'('Z/:si nH'1rls;,;('J'L

(;01Hlolnn1, IHigy a kilzl·l1núlthan \,\trPhozott l<:g(:fm,égiigyi l~eruháiási Vállalat
(1•sf'tlc~ az I~;<;:-;zr-,·el kii;,;il,;t·n) foglalkozik n1ajd e nagyon fonto:-; és kon,zerű mód,">Zn alknl111az1'tsúval, tll(!rl n1a ndu· azt yi}úgviszonylatlmn nélkiílözhctetlen eszközlll'k tnrtji'tl.: a n·zdők, rnémökiik, bizga;,;d:iszok kczéhcn.
Ezekt't azért jegyeztem meg, mert sok v{tllalat. az tGSZ:T-t hízza meg e teendők
eh-('.gzr'.s<:Y(·l. Ez 111 óbbi, kiiliin appnr:í.tnssal n'ndclkt'zvc, ö.-;sz(•gy\ljti a terveztík,
kiYitl.'lcúík. nltcrn•z(_ík, nlvállnlko,-_ók stb. adatait (kap1witás-, n;zközigtilly, k{iltic;,··µ:kiha t Ú:-úk ), é,; koordinációs m1mbival (•lkPszít i a hálós tt•rvekct.. Ezáltal n1int t·gy
nwgisnH·r1di l;S lll('i,(SZl't'Pttetí a hál<'itcelmika ulapjn.it, ip:Pn jclent.'í:-: ered111h1yeit
1:i:'i (•liínyeit :tí',nklrnI; akik nc111 ismerik.
:\li saj1ít nrngunk kt'r9,ítet.tiik a h:Uós terviinkct, 0:-i tcirckedtiink arra, hogy
éljiir1k :t }1:'ilútel'hnika hajlökonys1lg{1rwk gynkorlflti allmlma~1\.Hával, és a jelenlegi
k<iriil1n('.11yck kfo.ött, a már últalam tiihh helyen megfogal111u.zott okok mintt., a
knonlirn'u·:ós t Íp11shúlót.t•rv 1nq.(SZ(·rJm..:;z1 t\se nwllct t döntöt.l iink. A már vázolt
t'lí'.ínyiik n1dldt n1ég rn:húlly szempontot hozok fol annak hizonyílf18fÍra, hogy döntt'·,,.;iíttk lll'lyt·s volt:
A lwrnliúzól.,(Í}, a tervezúkhól <'.:-; kivitck•z6kl:iíl iét.relwzott team is ezt
t ali'th a legjobbnak.
-- .:'lli11(h·n f1t11kí·i1,rnUis S7,t:rvnek nwgvan n 111aga fdadat.a.: mindPnki tu(lja, mit
k{•ll (·.--inúli1li1. t:R niikor.
Kellút·H riigzíti a i,;twrvck lmtú:-ikiiri k1qwsolatát... Biztoi':iít.ja a hern\11í.zók,
ki,·it t·lezúk, t ervez()k ka1wsolat aiJla.k swro:-;alibra ftízér,ét, egymás gyakoribb
mcgkcresé<:t a feladatok tisztázisa végett.
Kii:1.iis ll)'l'lvPzcl<'t biztosít flZ Pmlítet.t szC'rvek gyakorihh párhl'Ht,1idcihez.
,Jclt'nlÓ:-, erednH~ny, hogy az idtítervczés sortln az egye.<, hat,b-idi)k megá_llnpíU1sltrnil - ign,,;, e.snk míiszaki be~sléH 1!1,; tA.pasztal1üi adatok alapján - a
t(·:11n tngj1,i ki)ú.isen foglahrn.k /llliist. Itt, millt múr említettem, 100-150
111illió Ft-os11agyságreJ1dű l,ernházáR id6frtékei és átfotá:'li idí•je !:lzercpt.·lnek.
A lí·.1111 azonban vií.llrdta, hogy minden tovúl,bi bernh:'tz/i1:mnknál t'lk,;szíti
n1ajd az id{ifrtl'kek akt11alidlás1'tt is. Rz talfin mind1m részrúl Liztosíttik a.
hat áridiík fipt_art ásúra. l\IegcmlítC'rn, hof!y az l\lTA Szegedi Biológiai ] nU'·zt'le
;{:30 millió Ft-os hernhAzúsán:'tl l'Sak vonalas iilc111tervet lu\">zített.ek, tis már
t'Z?.i'l i."> ek·rték. a hntúridők pont<Jl'l hetnrtúsát.
A kivitr·l1.·zűk jónak tnláljií.k e módszer alkalinazását., éH velünk kiiúh;en hajlandók „finom" lddós tt'rvd kidolgozni nagyohb hPrnháds (50 millió Ft) esetún.
I\1 íísz:1 ki 01,;zt t'tlyu nknak a l..1t:.·r11 ldtzlÍ::; eli.íkéRzítésöhen részt vevő dolgozói szorµnlrnasa n lanuln1i'tny(izzúk {\ módszert, próbálják tovább finomítani, kPn'sni a párlrnza111os.1n v(u:zr·ndő ll~cnc.kíket és azokat a JHegolchsokut, amelyok még ton'd,b
{'siikkcntik az (11fotúsi ido'.5t.
ltoJ']lill!l naµ:y :-,egí1st\It)! jelt:nt ll!ltukájukhnn a h;'dóR terv, mert vizuálisan uwgJl111tatja a végzenrUí t•'('n1!iíkd, és azok kritiku:-;1"1ágát. Az időarányos iíhrítzolií.s
sq!iti úkd azon t('end()k elvégzésének kon(·entráiására, ntelyek biztoHítjúk a feladat li:dúridiire tiirtc'nó lwfejczést't (nem kell fojhen tu.rtani H 11~•~ndi~ket {:s a
liatúrid.';L:\'I). A h{tlcís terv nL1pjá11 az abban riigzítctl határidők ellenőrzését folytin;ato~;;in {L·.~ak a húlóra n(;z\'l!) tudják végezni l'.s a sziikségcs területeken operatívan
be 1 udt1;tk H\'alkozni.
1\,i,Jt\. ('."l·t!wn - a kiizeljöVőhen il,1,'Cll lel'lZ a véradó állomás kivitcle:t.ése, lllajd
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24 millió :Ft, kültség-elc'íirányzattal a 250 fős tanterem építése - a team által
meghatározott időértékeket a hálós terv technikai szabályai szerint az eseménykörök fölé beírjuk: A tevékcnyRég vonalra pedig ráírjuk azok időértékét.
A későbbiekben ún. részhálós terveket is kívánunk készíteni, amelyek időlépté
két úgy választjuk meg, hogy a tevékenységek megnevezése is a tervre kerüljön,
s így vizuálisan minden információt megkapjunk.
Az általunk készített koordinációs típushálótcrven egy 150 millió Ft körüli
beruházás át.futási ideje - a team megállapítása - kb. ü,5 év. A beruházási
volumen csökkenése esetén természetesen ennek is rövidülnie kell.
Ha a bevezetőben említett beruházásoknál már rendelkeztünk volna ilyen
tervvel, akkor a 10 millió Ft kiiriili beruházásoknál nem fordult volna elő, hogy
pl. a Biológiai Intézet épületének kezdésétől befejezéséig 8,5 év telik el. Ha a kivitelező ez esetben részt vett volna a hálós terv kidolgozásában, a részhatáridők
és részft;ladatok végrehajtástL kötelező érvényű lettvolna ránézve. Nem fordult
volna elő, hogy a vérellátó alközpont helykijelölése 1,5 évig tartó huza-vona után
történjen meg.
A hálós tervezéssel való foglalkozásból eredő elemzések juttattak bennünket n,rra
az elhatározásra, hogy távlati beépítési programtervet készíttessünk, mert az is
csökkenti a beruházási átfutási id6ket.
Természetesen a hálós tervezési megoldás sem· jelent biztosítékot a zavarok
teljes kikiiszöhülésére, de a feladat naprakész állapotban t1-1.rtása módot ad az esetleges haláridő-elcsltszú.sok. idéibeni felismerésére, és e terven beliil olyan kollektív
mórl.osítások végrehajtására, amelyek biztosíthatják az eredeti befejezési határidő
lmttirtását.
Biztosak vagyunk abban, hogy a hálós tervezési módszer szervezésbeli hatékonyságát konkrét adatokkal a közeljövőbeni tervünkben szereplő, több mint 300 millió
Ft költségelőirányzatt.al építendő ideg-eln1e klinikai tömb megvalósításánál
realizálhatjnk. Ilyen volumenű beruh!lzásnál minden közreműködő szerv nemcsak
az anyagi érdekeltség, hanem erkc'ilmii okok miatt is· a közösen megállapított határidőket biztosan tartaná. ·
Rem~lem, hogy minél hamarabb írhatok egy újabb <lolgozatot, amelynek címe
„A hálótechnika alkalmazásának tap.asztalatai a Szegedi Orvostudományi Egyetem
ideg-elme klinikai tömbje beruházásánál" lenne.
·
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J!'üggelék

'l'cvékcny8églista
A tevékrny~t';.r
jele

,.

.
'

A t!in•ken ységet
idő

végzú
megnevezése

3.

'·

tartama

,.
A beruházás-clúkéBZitése

0-1

Bcruluízús clhatározúsa

2 hét

1-a

1-2
2-3
3-4

Lútszattevékcnység
Ber. elhaM.rozó.sáról felterjesztés az EüM-be
EüM tiUúsfoglaliísa, értesítése a beruházó felé
Telephely kijelölése

0

4-G
3-6

Beruhú.zús előkészítése
Egyeztetés az üzemeltetővel

l hÓ
2 hét

5-6

Látszattevékenység
Boruh!lzús kiinduló o.datlapjúnak elkészítése
Beruhúzús kiind1dó adatlapjó,nuk helyi
z:,;iidztise

0

2 hét
2 hét
l hó

Beruházó, üzemcltet6
Bcniluízó
Eül\1
EüM, beruházó,
üzemeltető,

6-7
7-8
8-0
9-10
8-10

2-0

Beruluí;,;,ís kiin,l11ló a<latlupjának felterjesztése 11z EiiM-be
1%:H dönt!:sn u lieruhúz,isról és értesítése
beruházó niszérn
Adatok gyííjfrs0 u beruházási program
készítést;l1ez
Ltí t sznttnvékenység

2 hó
2 hét

ép. hatósJ.g
Beruházó
Beruhá7'.ó, üzPmeltetó, SZB,
KÖJÁL, ép.
hatóság
Beruházó
Rektori talll.ícs,
üzemeltető,

SZB
2 hét

Beruhií.zó

l hó

Eü:M

2 hét
0

Beruluizó

'l'l'L'vezc'íi szorz6tlésre felhívás
.Ts111('tdt t'g:yeztdé8 nz ihemeltetővel

2 hét
2 hét

Beruhtizó
Beruházó, üze-

J„ttt::,zat,tovékeny!:!L\~
~tJolgoztís, korrekció a beruhlizó 1·észéről
EHzrcvi;tPlek megküldése a tervezőnPk
Gt•rn1n\lt1wvczói RZerzfülés készítése
Al!i•rvezfü szer1,őd<\s előkt;szítése
Li'1 tszuttevéktmysl·g
Ki);,;lJti11só aclatszolgtíltaüisok t;s egyeztetések
a beruhiizó n'széről
.-.:r.t>rziídés megkiil1l<:'sri
Nzerz6d~s foliilviz„g,íla!a, ul1iírása
;-;_z1•rz6dcis bnjdentéso A FB-nek
A FB VÍfiHZuiguzohíHa
:-;z1·rz{nl{•:-il,en kikötött., hcrnhúzói feladatok
vr\~r.c;sti
1).l1íí1·t szt:rz()(l{•:-i mcgki'tlilési; a tervezőnek
AFB hufogu,lú~,iról tújékoztatÚA a tervező
J1•1t~
T,•dmológiui ,:!'! speciiilíH tcrvt'ZÚl
{alk1'\'er,6 f.)
'J',,rvezl·H {g1,11t,riillerv,•zó 1.)
Lát;;zat tP,·l·k,·nyt.;,:g

0
l hó
2 nap
2 hó
l hó

Brruliázási JJrogrmn
10- 1:1

10- 1l
11-12

10-12
12-1:J
1:J- lG
1:1-14
14- l.'J
12- Ifi

15-lli
Hi-17
17 -18
18- Hl
17- lD
17·-~Ü

10-:W
20.- :n
20-22
~I -·22

moltető

BcimhlÍzÓ
BL'mhiizó
'J'P.rvez6
Altervezó.

0

2
l
2
4

hó
hét
hét
nap

Beruházó
Tervező

Beruházó
Tieruhúzó

4 IIU})

ÁFB

.1 hó
2 nap

Bel'uházó
Beruházó

2 nap

Bernházó

1,5 hó

Altt>rvez()
Ce1wJ'.ilterve7.Ó

a hó
()
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1.

19-23
22- 2'.1

,..

3.

2.
.

.

Adatswlgá.ltatiis a. beruházó részéről
u tervezés ilfoje alatt.,
Egyeztl'Lfs a tervező és beruhá,i;ó között

2 hét
2 nap

2:1 - 2·1

Technológia q:;yc,zlct,ésn bcruhúzó 6s üzemelkW között

2 hét

24-25
li-28

L1í.t.flzatttivékt•ny;:;1\:\"

0

Kivitl·h·zfü cg,vczktés

2 hét

'.22-2()

Tcrvuk isuiertetésc u terve,,;Ó
u ltatós,igok be\·omís.íval

részéről

BPruhiizó
Bernh1ízó,
tr•rvcz{1
Boruhúzö,
ÜZ()HltlJ tető

1 h6

Kivitelező, tervező, beruházó
Tervező, beru-

lu.17:<Í, kivitok1ző, iizemelk!l,, ériutetL
h11túsúgok

~,!:~ - 25

i Közhcnsó egve;,,Lelé8ek beruházó rószércil

2 hét

25-2G
20-27

' Bomhúzói úÜ:isfogluJ,i,; közlése a tPrvez6 felé
Tcdmológiui és spt>ci..Uis tervezés

2 nup

Beruhú,-;ó
B('rt1h1ízó

2 hót

Alkrvezó

27-2~

2ö-2S
23-20
28-2!}

2D-33
28-30
::!0-31

:-n - :t~
28-32
:t.l-33
33-:1,i

:M-:35
:15-!JG
:t3-3ü

(altervező IJ)
L,í tsznttcv!;ken vsé"

Tervezés (gencr'últ'7rvcző H.)
Látsz1iLtevr' knnység
Doruh:J.z;\si prognun (•s tervC'zői sziimla
megkl.ildése lioruli,izónuk
Terv,lok1uns>nU„ció f,·lülvizsgúlata
Tervozlli sz1ím\n, fr1li.lvizHg,ilati1 és ellenfü:.zése
'I'ervl'zői szán1la .it1ital1í.s<.-íra intb.kedés AFR
folé
ÁFB lltutaLisR éH bernhúzó órtcsíté1:1e
tszr('n:tdek ah-1.pj;tn u hiányok pótlú::ia l:S
u sz:í.inla rornlezése a tervező részéről
Át.clolgozott !l<lkumunüició megküldése
lH'ruliúzónnk
Bcrulutzósi progrum felterjesztése uz Eü)I-bo
Eii)'[ döntC'so a borulnizlrn1·ól
Eü:'11 l~rtnsítésn u dönU•sről u beruhiiz<'i fölé
Aduü;zo]gt'dtat..is a kivitl'li terv cl()készítéséh("/,

fl-34

Lúisz11ttovélH\OYSl;g

0

1 hó
0

GenenUtorvezó

'.1 nap
1 hó
2 hét

G uw:•rá itervező
Herui1úzó
Ber11húzó

2 nap

lkr11h!Lzt'l

4 mt_p

.i.FB

1 hó

Gm1erúllcrve:1.ő

1 nap
2 h('.:t
2 hó
2 nap

Ge.ner,Hlt•1'vczö
Beruházó
Eü:\f

EiL\.I

l hó
0

Ber·ulu\.z{i

J3til'Uhó:zú
Bend11í.1,ó,
ü,-;emeltet6

lú1''Ítdi. ten•e;:és
:rn.--41

KiviLdi terv készítésére megbíz.is
-C-zL·:rwltet.ü\,el ismételt egyeztetés

2 hét
2 hét.

:rn -40

L11tszattev6kenysúg
Umuhiizói korrtlkoiú
Br,rnhúzói korrekció közlése
Li:itszut.tnv(-;!wnys{·g
,
Engr•d1'lyokimt ul11pjtin keret.nyitás 11 AFB-

0
l hó

:rn- 38
:Hi-40

40-41
35 - :rn
:ii:i-37

;n - :rn
:n - -10
41- 4:{

41-42
42-4:~

,10 -4,3

nc:'-1
lú·retnvitásról (:rtesítés az Eü:\-1-nek
Kcr(-,1n~;itúsról érle;,ilh:1 u beruházónttk
Gellcr.ilt.ervez()i szorzó<lés kl'szítt>so
Altcrvt·zfö szerződés }(tSszíU,so
Lútszatlcv(:ko1tysc:':g'
Boruli{Lzói r;gyeztetés

2 nap
0

Burnh,í.,-;ó
Bel'lth,ízú

2 hét

J:;ii::\I,. ,\ FB

2 hét

'1--Fl\

3 nap
2 hó
2 hét

AltL'l'\ (''./.Í.Í

r,::i:\f
AFB, beruhúzó
Ű(<!ll'l'i.Í]Lt'l'VllZ("Í
7

0
2 l1ét

Bt·r11h,lzó,
gcller,il ü·1'vLsz6,
ultervez\)
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A tevékenJsl·g-

T
t'''.,~.-'"
----'-":-

J..J,·

'·

'·
4:{ - ,Hí
4.1 - .1.j

:W-44
4:i-4ü

Együtt.rní.íködésiszerződés-kötés
a kiviteh~zővel

4H-47
47-48
,!(; ··- 48

~1.ur,:\Jdés bPjelcntése ÁFB-uek
AFH visszaigazolás
Szt•rződéshen kikötött beruházói feladatok
vt'·gzc':se
AlúkL szerzőcU•s megküldése a tervezőnek
Tt>rvczó vi!iszaértesítése a szerződés
befogadtísáról
Ge1wniÍti>rvC'zői munkaközi terv készítése
AlLerve;,.(ii munkaközi terv készít..éso
Lát szut.tevékenység
Beruhtizói a(latszolgáltatús
'I'ervez6i é:rtesítés 1tz egyeztetés id6pontj,hól
Kivitelező, tervező egyeztetése

4fi-4()
4S-4(1

G2

4!1- /"jO

iJO -- 52
48-5:{
i,2-5:l
fil -52

52 ·- 55
G3-54

Tt•rvezti, kiviklezó, L(1ruházó egyeztetése
(1. sz.)
Ű:r.Nneltet6, beruházó egyeztetése (1. sz.)

1 hét
2 hét
l hó

fü~ruhúzó
13eml1úzó
.l:foruhlízó, kivi-

4 nap
4 nap

ÁVH

a hét
2 nap

B1•ruhúzú
Rüruhúzó

:l nap
2 hó
1 hó

Bentluizó
Genl'róltervezó
Altervez6

2 IH!t
1 nap
:1 nap

Bernl1ázó
Gener..i.lt!:'"rvezó
Kivitelez6, tur-

2 hét

kivit.eberuházó
HoruhJ.zó,
iizerneltetó
Hmuhiizó
13tiruh.izó
KülkC'r
G1i0Prúltcrvez6
Altervezö

telező

.o

2 nap

:1 nap

E~ycztnt.<.~sr61 értesítés a tervezőnek
Rú;,-.lelforvek készítése (generál)
Altervez6i részletek kéezítéso (altervez6)
Ltitszatt.evékcnység
Orgo.1iizációs együLtműködés

2
4
3
0
1

Tervező értesítósc végellenőrzés időpont.júról
Vt\gl'llenú1·zés lnbenyolítú.sa hatóságok
bt:vonúslival

2 nap
2 hét

50 -

ül)

Gti-ü7
üti-üD

{i7 -68

egyeztetése

Beruhó.;,;ó, üzeinolte~ő egyeztetése

'l\~l'VPZÓ,
kző,

ü3 -64ti4-HG
fi4-ti5
ti5 -íHi

üzemeltető

Beruházó

Vt>ZŐ

l3ernl11i1,ó,

GO- ül
48-72
57-61

1,.

Kiviidt•zti

Ul - G3

59-60

v,:gz(i
megnevezéi:;e

---------

2 nap

HO-G4

fifí-58
58 --tiO
51-5D

A tn'ékenységt>l

2 nap

Egyeztetésről értesítés a tervezőnek
Import.gép- és -rnűszcr-specifik1\.ció megkérése
f-11(:eifiklleió összegyűjtése
F6t,in·v11k készít.1•so (generál)
FMorvek készítése (altervező)
L..itszatt.evékenység
1\•rvc;,;6, kivitdez6, beruházó egyeztetése
{2. sz.)
l,iitszatwvékenység
'ferve;,;ói értesítés az egyeztetés i<lőpontjáról
Összefoglaló lebonyolítás
8.1)1•cifikúció rnegkiildése be,rnhú.zónak
l<JgyPztetés (2. sz.)

:í-4 -5,)
iJ:l-iJG
50 - 57
55 - üO

•

'f,,rvm'.füsZHl'ZÖ<lés-lervC'zct megküldése
EgyülLműködési szei·z6dt~S megküldése ber1iliiizónakKivitdezCl fölé együttműködéRi l'!zerző<lésre
felhívás
Szorzödés folülvizsgiílata és alúírása

H-51

,rn -

.3.

I

2 hét
1,5 hó
5 hó
:J hó
0
2 hét
0
l nap
13,5 hó
l ht':t
r hét

l hét
nnp
hó
hó

hét

Tervező,

kivite1Pz6, be1·uhtizó

Tervoz<Í
Be1·1il1úzó
Külknr
Tervező,

beruházó
Rn,1húzó,
iizerneltet6
Beruházó
Generálterv1i-,,;ó
AJu,rvezó
TPtvczó, kivitekt.ó, beruházó
Tervező
Tervező, beruházó, kivitelező,
ilzerrielWtő,

1 hét

érintett hatóságok
Ben1házó, lizenwltető
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l.
----

G8 - (Hl

Egyeztetésről

69- 72

érlPsíió1 n. krv,,ztinek
Kiviteli tervdok. (·s s:drnla n1cgkiild1fs,·

72-75
72- 74

bi!ruliú:zónak
Dokunwntileiú f1•liilvizsg.ilatn
TeC'hnológini f(•liil\·izsgiílnt iize1ndtt,Uí
részóről

74- 7ó
75- 77
77 - 7fJ
72-7:J
7:1-76
7fl-79
6\)- 78

75- 78
75- 7!)
78- 7!)
39- 77

Liit sutt.t DVl~ke11ység
Dokum('ntti(,ib fcdtl·rj('s.r.t(·s,, l•:üill-he
E:ü11 düntósérfü t"r!e:,;ít.i a beruházót
'I'Prve,.;öi szi\mla ellt;nórzése
Átutufosi mPghízils az ÁFB-nnk
ÁFB értesít($(! uz iitu!aMsról
Látszat tev(•kony;.;,\.;:
Bnrn!11ízó i>szrnvéteh,it, nwgkiildi a tmvPzőnuk
Kiegé:;;zítéss1•l kapem1lutos beruházói
iew;kenym;g v1\gzése
Kiqi;észítdt dokumenttició megküldt'•,.:P a
LPl'tth1L:ónak
L.ítRzattevékenység

1,

:J nup
hét,

bó
1

0 1,/,
1 h(•t

l hó

2 hl,t
:1 nap
1 IH'l
0
:l nap

( i1•m_•ní!(('l'\"f"t.ii
l~,·nthúi'/J
J{1•ruh,ízó,
üz,•1rwl(d(í
u('l'\llt,izú
l•:ül\l
Jknil11íd1
Bc1·11\1{1zc'i

AFH

hó

l hó

Gt'!H'l"ÚliPrvez6

0

A Távitelr;;és elókés::ítésc

79-82
51-82

Kivitolpzés megn;n<lelése
Együtt.működési szerződés

86-88
86-87

folt;':t,:leinek
aktuaJiz,í.11istt
Műszitki és egységár-észrevúteli\k
l\lűszaki és Pg_vsl'-g"lir•l'szrovét1:h•k megküldése a b1)ruh1ízúnak
Beri1luízói egyeztutós
Kivitelez6i l'· rnvétel megküldése Wrvezönek

87-88

Tervezői

82-84
84-86

84-89

jóváhagyás után megkiildvt1
beruhiizónak
Beruházói és kivitdezői egyeztetés

2 hét
l hét

R,,r11luiz()
Rt•n1l11ízó,
kivi!C"](':1.6

3 hó

Kivitelező

:1 nap

2 nap
2 hét

KivitPll'zfÍ
H,\rUhiizó
B0n1luízó,
tcrvezó

l hét

'fPl'Vt•ZÓ,

1 hét

ber1il1á:r.ó
BPrnhúzó,
tervező,

88-89
80-92
79-80
80-92
79-92

Jóv1ihugyott műszaki és egyi,égiír-étizrcvótcl
visszaküldése a kivitelezőnek
Kivitelezői szerző<lés megkül(lése beruházónak
Építési és hatósisgi engedélyek megkér1~se
Engedélyek befakczésc

kivitolcz6
3 nap

Hcrubázú

2 hét

Kivikl,izö
Btn·ulutzó
Ér,lekelt hutús,iµ:ok
lkrul1úzó, sz,ill.
v:\.llalutok
Bt,ruluizó
Teehnolúgiui
S'I.PI'. Vt\gz()
vállalat

2hd
3 hó

79-81
81-85

Egyéb berendezl·i;t'k 1negrendt,lésu és
és visszaigazohí.sa
Gép-műszer szen_,l,;sre fölhív.is
É8zrevételek mcgtétd!cl

85-86

Észrevételek megktikMse beruházónak

2 nap

Gép-műszer

86-88
86-87

Beruluizói egytiztet.és
Kivitelezői észrevétel nmgkiildóse a Wrvezónek
'l'ervezói jówthugyris utzin megküldve
beruluizónuk
Beruházói és tervezői gép-rnŰ!izer
szerelői cgye:ttetés

2 hét
2 hét

szerelő vúll.
Hcruhiizó
Bcruluizó,

1 hó

Tervező,

87-88
85-90
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5 hó

l hét,

2 hó

tervező

1 hét

herul1ihú
Beruhúzó,
forvez6, gép1nűszer szer.

•.

A tC\'ékcnység

--------------------------;,,, ,,_--,

I tartama

mcguen,iése

1

A te\'ék~nységet

1

megnevezése

Végző

---,. --------------,-.----------i-··-·3.-1-----,-.--

ss-no

,J úvtihagyott műszaki és egység1ir-észrevétel
dsnaküldéso gép-műs,.,er szerelőnek
Sz('rzódés megküldl:Se bcruhtí.zóruik

!1()- !)2

3 nap
2 hét

Tervezfü mÍÍvPzctésrí' szerz1idé~köt-ési felhívás
Tervezi\i 1nüvezdésn, szerzódl•sturvl'.:wt

1 hét

8:3 - !J2
7'.1-!)4

_ ml'gkii!dl'se bPrnl11izónak
Epít<:::,i ((:!'illet eI6k{1szitl1se

1
1
1
1

7H-R:-S

~12 -

:i:-s

Rz(•1·z6dl,sok foltel'jrnw.tl'se az Eü)f.bo
Eii::'II dönlú;l•ről l'rtesítés beruházónak
Rziikst''gl's ('gyéb intézkedések megtétele
Ki'.PrY.ÍH!é1mk aláírása
.L·:1s;-.attlrv('.•kt·ny.ségek

n:-1- %
1):2 -!J.'>
11r1 -!J(i

77 --

n:-\

j)(i-102
!l-1--10:2

lúvitelí Rzerz6dús megküldóso
:\Iu11katt,rület lÍ.tndá.i-átvétele

1():2 - JO:,-S

kivitelezőnek

H(i-!rn
!lX-9'.)

Kivi!dozó foh-onulúsa a munkaterülRtre
;;zerződés banki viRsza.
iguzolúsu
T('I'VOZŐÍ müvezelési smrződés vh;szaküldése
1/er·vezői mlívn.etc\s banki visszaigazolása
Epít('.si szorz{kltls banki visszaigazolása
u kivitelezőnek
Iit•ruli,ízói lelJonvolítás
T•'t•lliivtis gép-mŰSzer szcrelő,fehí
~·;.orzl}cl\;suk lwjdentéso az AFB-nek
AFH vissz,1{,rlcsítésP n. sznrzórlés befogadásá-

\J'.)-104

1Hísi'.Or- {·s géplapok kitültésc

!)!)- !00

(;{:p-ml'.íszf'r swrdl•s;Í

flG-101

!)9 - 101
!J!J-10:l
fHi -

nn

!)(i-1{)()

n'1l

104- 105
• JO.', -- lOG
]Ufi -· 107
lOli - 120

c:(';plupok megküldése kiilkernek beárazásra
Hliárazás
·
!)(•sim1.ot t gl·plupok viss,mküldése
Lúts:1.a1,kv1'•k(·11ység
L:ít s..:nt t.ovéb~nVRti<'
Fi·ll\'J'j(•szt1\1 EÚ:'II-lln
l·:ii:'11 z,íradúlmlúsa
Eü"\T 1rn~µ;ki.\ldi_ hul'nhiizónak 11 p/iplapokat

lO.i-107

H)7--IOX
JOS-114
114-lLG
115-llG
J l() - 117
107 ·- 11 :í
! l ;-j -- 1 ! 7
117 - l:!1)
Ull- J:t:2

i

H,·jr·!\'nt('•s uz AFG-nok
.\.1.'[~ z.irwl{,kol,isu
l,,;; ;:;zut tcn'·kcnys<\-'.
1.,'it ~zattl,v,-,kcny,;(:"
Z,i :·w l,',k(ilt µ/-pÍnJK~k 1negkUldóse külkm·nek
Kiilkt>t· \' iss1.aigazol,í.s1t

1:m-.1r;
! ! 7 ·- 1:2:!

L,', (:sz1tt h-v('•b·nvs(:~
L,i ( s:1.alw\·t~k(•1 t.~'s(\,';

122-1'.U)

125-1:W
l22-l:2(i
l:W-127

~;,.,.rztidl'R hejd(•11l<.\,1e AFB-nck
.\ l<'H visszi1.ig111.olásn
Lí Lsz:1ltev/·kcnyst',g
\Tiss·,.aiguzolt, sz,!r'l.6(lés megküldése külkcrnck

117 - 1:-1:-1
]00-10,i
l :21i - J:i:-s

fo.(•n•lfö t'l6jcgyz{,:,;Le vétel
(k!l·m\íszer ,i7,r,rl'lé~ eWkészítéso

_

l(iilker sztillítús

hó
hó
hét
hó
1 hó1 hót

1 Beruhiizó

1
1

Gt{p-m(mzer
szPrdő v,tll.
Bf'ruliúzó

Generáltervező

Beruházó
Beruhtl-7.Ú
Eül\.l
Bcruhrízó
Beruhú:,.ó

0

1 hót
1 hét
2 ht.\t
a rmp
l hét
3 nap
:~ m:tp

l hó
1 hc°~t
1 hét

l hét
2 hét
1 hét
2 hét
1 hót
0
0
1 hét

3 hó
1 hét,
1 hút
2Mt
0
0
1 hét
2 hét
0
0
1 hét
2 hét
0
l hét
10 hó

Ucrulni.zó
Be.ruluizú,
kivitelező
Kivitelező

Gép-rnííszer
szerelő v,ill.
Ben1l1ázó
Heruluizó
13erul1llzó
Beruhúz/J
Beruházó
Beruházó

AFB
Berulní.:zó
H(truházó
Kü!kor
Ki.ilkn·
1~(cruházó
EüM
Eü:\l
Ben1hiLzó

Alm

Ben1l;iáz6
Külk~Jr
Dcrnh.i.z6

ÁFB

l luit,

13cruhzizó
Külker
$:u1re16

2 hó

Szcrdő
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'·

l.

,.

3.

101- 103

Kitűzés

l hét

TPrvező,

10:1- 109
99- llO

Alapozás
1.lííszuki ellcn6rzlÍS

3,5 hó
3,5 hó

Kivitel(•ző

lO!J-110
110-111
llJ-112

Alapozási r(•szR7,Ú1nla mPgküldt':se
Alapozási n\szszámla kollau<lálúsa
~z1\rnla megküldése ÁFB-nt>k
AFB visszuigazolúsa
Számlával kapcsolalos egye-zktés
és tov1illhi miísz. ellenőrzl;H
Szint alatti munkiik végzése
Szi11t alatti munkák műszaki ellenőrzése
Sziirnla mngkiil!lése
Szú.1nla kolluutiiil1isa
tj.zámla megküldése Á[1'H-nek
AFB visszu.igazohisa,
Szán1ltivul kapes. egyeztel<!s l's további
míiszaki pllunőrzés
Szerlwzetépílús
Kiils6 ki'izmű els(Í ükuw
Közm(í tipíh~su, els6 ütem sziímla össf.có.llíttisa
J\:f Űs'.1.aki elh:n6rzó;
SzC'rkn('tépíLés és közmű cls6 iirem szia megkiikh~se beruházónak
Rz,ímla kolluud,iJiisa
~zárnlu lll(·gkii!d{·:,;p ÁFR·nek
AFB vim1zaigaznlllHtt
HPr11házói l'gyt·z1·c,tt:s
fizuk- (~s sznclőiptu· első Ül(:m
Közbenső munkaterület 1.í.twhí.sa a gépmíiszer szt'rdőnek
(h'·p-mÜl:;zpr szNelíí felvonuli\,sa a munkat(•ri.iletre
~zuk- és Hwrdőipar befejező ütPme
Kiils6 közmű befojcz6 üü1mn
Új lét.esít.1rnh1y r(,rn\sz(•J'szervezéfm

:1 nap

Kivit.elező

1 hét

Beruházó
Bernhíízó
i\.FB

kivitelező

112-ll:J
111- u:1
10!>-118
11:-l- lHl
118-ll!J
119-121

121- 12:1
12:1-124
121-124

118 -129
10:J-128
128 -- 129

1

124- 1'10

1

129-t:rn

1:w-rn1
1:11 -1:12
rn2 -1:14
1:Jl-1:-\4

nn-1:15
135 -

rno

nri-1:n
12S - 1:n
!)3-138

3 nap
1 hét

1,5 hét
3 hó

3 hó
2
1
3
1

GéJJ-mŰszt•1·

101-138
134--1:rn

'l'f'rveztii 1nűvo,1eLt's
1\-1 űszuki ullen6rzés
ÉpítéHi és szere·lési végRz1\mla megküldése
i)p1·11!11izúnuk

IH8 -- 1:w

szerelés

Bernházó
Kivitelez6
Beruházó
Kivitelező

nap
hét
nap
hét;

BernhtÍ,zÓ
Beruházó

1,5 hét

BPruh;ízó

ÁFB

12 hó

Kivitelező

2 hó

Ki\·itoluző

2 nap
11 hó

Jkruhrízó

2 nu.p
l héL

Kivitelező

Kivit.Ploző

:1 nap

J3eruhúzó
fkrnlulzó

1 l1t~t
1,5 Mt
3 hó

HPruhAzó

1 hl·t
1 hó

ÁFR
KivitelPzŐ
Kivitelező

Gl·p-mÜKzer
8Zl'l't•IŐ VÚ.ll,

3 hó
1 hó
G liú

Kivitelező

Kivit,p.J,:,zó
F,gyntmt1 gazd.
V("/.1°tője
Kivildező,

Építőipari műszri,ki útadús-lÍt,vétel
13ű'-138

Beruházó

beruhúzó,
hatóságok

3,5 hó

Gé1Hnűszer
szerelő vúll.

26 hó
5,5 hó

'fervPzők

4 nup

Kivih,Jező

l b{it

IJ1wuházó
Hernld1zó

I3erubiizó

Ozt111dteté8

1:rn - uo

UR - 14-2

KolluwUl,íR
~_zií.mlu rne!-(kiild1':se ÁFB-1wk
AFB visszui~azoliisa
nt•nd11izúi pénziigyi egyeztetés
u,:p-mííszpr szerl'lés _műszaki ellen6rzése
Gl:p-míísz(•r iizPmbo htilytiz(,s

3 hó
1 hó

!l2-142
142-14:t

EgyéL lwn•1ultizó;;r•k leszüJ\íLásu.
Gt'•p-mÜHZPI' t-;ZPreh'•s mííszitki átad.is

6,5 hó
3 nap

140 - 141
141 - 14:-l

140 - 14:J

1:rn -1:u1

l hűt
l fHÍt

ÁFB

lkr11hiízb
B<'ruhiizó

Üzu1nt·lt.elő,
S:1Jffl1)Ő

fwfr•jpZf'.•s(•
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:1 nop

8zállító vt\.llu.la.t
Üzerndlető,

,

gép-

műszer szerelő

A tevékenység

jdc

ml'gncvczése

1.

..

J.12 - J,14
D7-·-IH
144 - 148
1·11 - 1-1.i
e

14:1 - 140
l.J:l-147
147-148

Új létesítmény beren<lezéso
Építésihiú.ny-pótliis befejezéso
]Jatósiig;i üzembe helyezés
Bt·rendezés- és hiánypótlások elszámolása
(rnfíszaki ollcn6r)
_Bpi·uhúzás összefogluló elemzése
Fdkészülés a karbantartásra
Új lt\tesí.tmény üzemeltetésre való átvétel~

idü-

tartania

1~ ,:
1

1 hó
3 hó
l hó

l hó
2 hó
2 hó
3 nap

A l<'vékl'nységet
végi.ü
niegucvP1}se

Üzemeltető
Kivitelező

Beruli1ízó
Berulu'w:ó
Hr•ruhiizó

Üzenwltető

Hr·r11l1tízó,
i.i:.mmoltet,ő

141 -14ű
J.J;J-- Hü
1-Jü --· J 50
i.1,)-14!.l

1-IS- 14H

14-0 - 150
Fi0-J5l
Fil-lfi::I
l-1!1- J;il

147 - li'/l
}.JS - 152

L:'1 tszattevékenység
Pénzügyi elszámohís ,
n;n·,.l'1gyi olszámoló..s AFB felillvizsgiilata
I3Prnházói egyeztetés
Vt<glcw·R üzombo hdye·.lési okmány összeú!lítAsa
l'1inzi.igyi kiegészítés, az,üzembe helyezési
, okm,iny megkiildésc AFB-nek
AFH zlirójelentúsúnek megküldése
ISnziigyi a<latfeldolgozás a zárójelentéshez
,"'.\l<'U be1·ul11í.zó egyeztetése
Uz(•1ni~ltetési folügyelct

lr.'2- t.:i:I

I'ró!JHÜZf'In
Üze1ucltető észrevételeinek megkül<lése

1:,:l- lü4

BPruhÚí'JÍS összefoglu.ló jelentésének meg-

lwntluí.zónak
Ird- 15!i
IG:l- li)G
J ;-,~ - Liü

IG~ -157
1:iü - 107
lf"Ji'l -- J J\j
0:l- JON
ro~ - 1:1-t

kiil<l(!Se Ji;ü.I\I-nek
Eii.\l 1ílhisfoglalú.su
Bernhúzói egyezt.etús
Cn.rutwiális ÜZL·meltctés
Garnnciitilis üzom<•iés
T~1Í.! l"iZ!lt tevékenység
U1.(•ind1'•ssd kapcsolatos adatok gyűjtése
llZ Eüi'.\l-nnk való beszúrnolúsboz
T,,í Lszuttcvélrnnym~g
Lútszut.tevtilwnység

0
:1
1
1
l

nnp
hó·
hó
hét

;3 nap

a h{'.t

1 hl·t
2 Jiét,
2 hó
2 hó

B1•rul1úzó

ÁFB
B(-'rn]1fl.zó
Beruházó,
üzonmltetó
R('ruhtízó

Á"FB
Tkruhiízó

ÁFB
Ü:,1e11wlt.etö
Kivit.elező

3 nap

Ülf.f'nmltot6

l hét
l hót
1 hó

Eii!l'l

ti,ij lió
ü,5 hó
0

Új

5,5 hó
0
0

Bt'ruluizó
Tkruh,izó
e-1,1•1ndtvtő
üzeindLető

BN11há1.6

Összefoglalás
folynrnut.ok leínisti.ból kialukult hálótcrvezésnek már kL. :rno változata
A 1ui!Ók foltünteLik a tevt''.lrnnységolrnt, melyek osemúnyukkd kupe:solód11ak
P!.!:yrn,isbúz. Az ily(:I\ l<'tvezés egyik chiő, fontos folarluta a mngvoJósítri:-i leliet.6 if•grövi<lubb
idúl111·ta1u,ínuk - nz ún. Jn·iLikw:1 tltnak - megkeresése. rl,:i. t1p;vitnuldwr a t.art.1.1.lékidúl-kc•J is :-;z,ímnlni kell. A ~ZO'l'E benduizál"Hinál a h1Uóterv :;zr,r]11t júrtnk el és ezt a
Ll'\·;íl1 1,1údszt'rt - nllleiy hi:t.to::iítja a bnruh:.i,zó, a tervező l·,; a !dvitdPzŐ szoros ,•,gyiittrni'iJ.J,d,'-:-:l·L - ullmlrnuzni kívúnják wtg'yohh folújítllsoknúl is. A 1w·1l1íklf't n J5ü tót.elből
állú t(•\ d,(:JJyciégi licit út küzli uz időturtmn, a k\·ékenységet v('·gzok f.,Jt iintd(,sóvtd és az
l',;,·111,:11.\'''k grufikus ú)Jrúzolúsúvul.
A

t,•1·nw!ői

isru\'1·,,f,·:-i.

•
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Hálós irányítási technika felhasználása
egy gépipari vállalat termelésirányítási rendszerének
átszervezéséhez•
Dr. B o r l i Kár o ly, Dr. S i p o s B él a
A cikk két gyáregység átszervezését mutatja be. Pontosan rögzíti az átszer~
vczés célját, az 3.tszervezési akcióban részt vevők feladatait, tennivalóit,
majd az új termelési folyamatokat.
A jelenlegi gazdaságirányítási rendszer körülményei között a vállalati politika
nyereségorientációja, a változó piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás nap
nap után olpn szervezési intézkedéseket tesz szükségessé, amelyek lehetőséget teremtenek az adott mikrogazdasági egység rendelkezésre álló termelési erőforrásainak
rövid idő alatti gazdaságos átcsoportosítására. A nyereségérdekeltség olyan integrált
termelésirányítási rendszert igényel, amely középtávon biztosítja egyedi termékeket és
kissorozatokat gyártó gépipari vdllalat gyáregységeinek gazdaságos miíködését,
Ebben a tanulmányban két, térben és időben egymás mellett tevékenykedő, azonos szervezetű (dc gyártmány és gyártmánytervezés szempontjából csak elméletileg
azonosítható konstrukciójú termékek előállítását megvalósító, forgácsoló részleggel is
rendelkező) gyáregység átszervezését mutatjuk be.
Altalában a forgácsoló tevékenység az a technológiai ág, amely az alkatrészgyártás szempontjából biztosítani tudja a piac változó igényeitől függő késztermékgyártás ruga!mass3gát.
A vállalatvezetésnek a következő problémákat kclhnegoldania:
- az alkatrészellátás szempontjából centralizált horizontális kapcsolatú forgácsoló egység létrehozása,
- széles kooperációra" épülő késztermékkibocsátó gyáregységek szervezése,
- olyan irányítási rendszer létrehozása, amely a hálótechnika felhasználásával
centralizáltabb vezetési: test: !d1etővé.
A meghatározott feladatok fontossági sorrendben a követkc.zökre vonatkoznak;
- a gyáregységek termelési színvonala a vizsgált időszakban ne csökkenjen,
- az· érintett termelőegységek felsőszintű termelésirányítási rendszerének átszervezése előzze meg a gyircgységi átszerve2est.
Az átszervezési akció celja a termelési erőforrások rugalmas konvertálhatósága,
vagyis
a termelés volumenének és gazdaságosságának növelése,
a termelésirányítás hatékonyságának növelése,
a termelési ügyviteli rend gépi adatfeldolgozásának megoldása.
Az átszcrve:z;és feladatai:
a) Az újonnan kialakítandó termelőegységek technológiai irányítása közvetlenül
a főtechnológushoz kerüljön, főosztályjelleggel önálló technológiai egységet képezzen.
b) Az új szervezeti: formának megfelelően az érintett gyáregységek teljes keresztmetszetű technológiai_ tevékenysége a fejlesztéstől a mindennapos technológiai feladatok megoldásáig egységes irányítás alá kerüljön.
Ezeknek a célkitűzéseknek érv~nyrc juttatása következtében
• Megjelent a Vállalatvezetés (Vállalatszervezés) 1975. évi 1. számában.
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- a technológlal elókészftésben és annak.közvetlen
irál'lyltásában növekszik a fötechnológus fele-!óssége,
- az átuervezés gerincét képező forgácsoló üzemrész, valamint az általa kiszolgált két flSvál!akoz6
gyáregység számára egységes· technológlal felfog,fa biztosítható,
- a te.chnológlal munka minősége Javul,
- a mt'.íszakl bizonylatok útja gyorsabbá, megbízhatóbbá válik.

•

Az átszervezési akció 1975. augusztus 1-én kezdődik.
A tevékeriységlistát az 1. táblázat tartalmazza.

TEVÉKENYSÉGLISTA
1

1. tdbldzat
1

.

Kiilföldl ven;enytársak
lr'-nyelvelnek vingálata

20 nap

Népgud. távlat! feJ!esnési tervek
elem1ése

20 m•p

Várható külkereskedelmi Igény meghtiroúsa

34 nap

Várható rendelésáUominy terhelé$#,nek meghatározása

>

'

!

•

7 nap
10 nap

Team o. felállítisa

10 nap

Gépgyánú fejlesztési tervének meghatározáu

20 nap

Igazgatói utai/tb készítése a hldeialakító üzem áthelyezésére

fe/lentésl

10 nap
1

Elem1és

.

1 Knd6 8.!ojü6 mUnk~"'aUo
1, 01omóny, OHm~ny
boc,~I<
' ,dm, 1 ,....,. 1 ;d6tartom•

G.!pgyártill fejlesztés! célklt0z6se

Fe!lw1nálók d.vlul feJtesuésl tel'\lelnek e(emdse

•

10 nap

"

31 nap

GYÁRTÁ$ ÁTSURVEZ~dNEK HÁLÓTERVE.
S«p1<·m-

o,,~oec No""'
be,

'

e

·®
1

'

J"
'

\
_/

/

"

•
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59- 65
56-66
65-67
56-66
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365

323

1
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445
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,76
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l. dbro

Befojn6 m•nka,,1W
i:;:, ...
,..,,. , '
1

ICude BefoJn6i m""k••''"°
osom,ny ooom,nJ· bo,;,tilt
,drno sdmo. I ;da,.,, 0..,.

A ,ov,l<onr,4 iellqo

1

'

'

A

'°''k-"1 loHqo

: ,wno

'

1gugat61 uta.sftb kiadúa

11

12

10 nap

Személyi !llominy ,tsiarveube, lthe-. i
helyezése
12

31

31 nap

l1•1:11tól utatltb késdt,se a G,p- i
uin:ú-technol61!al f6osztily felilll·
túlra
10
Igazgatói uusltb kladUa

Befejezetlen iHomlny ltadlsa

!'

Jnaslat kis danbnámú kikzleti gyir-1
túra
MOsnkl fejlesnffi
nétvilant;ba

.

12

1
~

adatain•k

Hldeg;i!akltó ünm manakl Jrinyltbi
rendszerének kldolgoz4a

12

i

Technológiai fejlesztik! javaslat kldol-1
godu
/óvihagyott utu!t4 a bevezetésre
Előkénltő Program o. programjának
lyukkirtyarendu.erO feldol1ozása

36 nap

"
"
"

61 nap

12

5]

"

S8

S8

"

Szem<!lyl állominy klalakltha

'

i

10

6 nap

9 r.ap

14

"

6 nap

P.ende"svillalas módosícúin•k beve•
nd,e
Masnki el6k<iszft"91 program klalak/tása, ellenőrz61 dullkirtybal

. .
18

75 nap

55

31 nap

"

60

51 nap

55

62

71 nap

Gyirtúterveds beyezetme

55

lgngatól utasftís k"9zlt<ise a G<ipgy •
foraö. ü. 16tesftésére

10

"
"20

76 n•p

"

8 nap

141 nap

172 nap
31 nap

71

!

17

Technológlal ontályok klalakfúsa

10 nap

1

20 n1p

6 nap

Jóviha1yott utasiús bevuetoke

1

1l

18

121 nap

!

. .
1l

14

Ml'.lnakl előkéuitHI rendszer itnervezHI java,l,1ta

1 121 nap

ld6u,,a.,.

Technolóslal Üll)'Vitel klalakitúa

90 nap

S8

~rtékelés - Jelentés
Gépgyircú átszeryezffhek elök~
szitése

12

"

. .

Technológiai és terme!okirinylc,bi ja•
vaslatok beveucé,e
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12

··- ·-h

lgaigatól utuftú kladúa
i

11 nap

Új köluéghelynimok kialaldtln

"

20

30 nap
7 nap

'

1

.

!

A

1 K„d6 llolotOI& ' ft\unkav~1d,
.,..,...w, nemény_
boaUlt
nlima !
ld&tortam,

••lm• :

Szerveieti és mükódésl snbilynt ki·
alakitása
Sxem<!lyzeti illominy lthelyeiése

•

Lelúrl itadb

20

"27

13 nap

20

33

16 nap

10

24

-40 nap

24

"

10 nap

20

1

8 nap

Igazgatói utasfds készítése f6vát1alko•
zó gyiregysqek tervezés<lne.k szabi•
lyoi:islra
Forgiooló üzem rend. kialakldsa .

Kiadás

.,

...

Reulkulaok klalakldsa
Javaslat készítése az áuzervez<!s II. fizisára
1 33

5 11ap

.,

8 nap

"

31 nap

41

43 nap

Jóvlhagyh

41

51

28 11ap

Af iuzervezés l."fi\zlsának bevezetése

33

41

48 nap

Elemzés

42

50

l3 nap

II. fhi, részletes kldolgozha

51

61

77 11ap

Igazgatói uwltb a Gépgy,\rtá.,-termelésl osnály felállftbira

10

15

25 11ap

lgugatól utasfds kiadása

15

21

MGk6désl elvek meghadrozba

21

22

4 nap

Sumi61yi feltételek blztosltba

21

23

4 nap

Gépgyirthl termelési o. felállltása

22

Berendezési drnak, eszközök biztolltása

21

"
"
"

lrodahelyls<!gek terveinek elökészl-

""

Gépgyártb l. hatirld6 o. helyiségének itépftése
Hadrid6 o. költtlztetése
Rakd.r kOltöztetése

69

H

61 nap

Kiadandó bérmu11ka CerveWe

70

74

"6 nap

10

" "
" "

"

G<!pgyirtb 1. gyárvez. Iroda éplté,e

43

Nagygép és forgicsoló gyárvezetés
költöztetése

0

II. fázis Jóváhagyúa, utasJtú kiadása
a bevezetésre

61

.
.
S7

Termelési '5 léuzimtervek kladba

30

72 nap

30

34

7 nap

34

59

111 nap

59

65

61 nap

65

67

62 nap

67

72

~ves termelés! terv összelllftisihoz ,
adatgyOjtés

43 nap

Alapadatok renduerezése, sdmldsl
technlkil kldolgoiúa
Kf,,!rleti sdmlthok
nimftógépen

10 nap
12 nap

"6 nap

elektronikus

1

61 nap

~ves terv kldolgoiha

n

30 nap

Az :ltsurveiés értékelése, elemzése

H

31 nap

"
"
A tevékenységl!sta alapJin meg tudjuk rajzolni a há-

lót. A topológiai rendező ismérv a határidő, hónap dimenzióban. A tartalékldőket a 61. csomóponttól (eseménytől) kezdve határoztuk meg. {A kritikus út mátrix-módszeres meghatározásának közlésére nyomdatechnikai okokból kifolyólag ezúttal nincs lehetőség.)
2. tdb/dza1

TARTAL~KIDŐK
i

50 nap

i

TanulminykHzltés virhuó gylrt•
minyösszetétel é, gylircásl költdgek
alapján

lm I

-40 nap

1S3 nap

74

M

A program norm;ióra nerl11tl ellen~
öncésének megvalósfdsa

Termeléstervezés módosftúa
'I

Gépgyirds forg. ü. terv. elszimolbi 1
nndner Javaslat k<!nftése
33
Jóvlhagyb

Termeléslrinyfds 11, fázid.nak bevezetobe

61---64
59--óS
58-66
65-67
58--óll
68-71
67-72
72-73
.64-74
69-74'
70-74
74-1S

... ,,

,r,,,

)2)
293
261
322
24]
322
243
m
41S
384
+4S
323
323
323
476 ' S07

'""

)2)
)2)

"'
'" "''
"'
"' , .,,
"''
..., .... ...
"''
.,,
.,,
.,,
"'
,,. .,,
m .,,
.,,
"' .,,
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.

)2)
l7)

)0

61

1

1

, 142,

60
1

60

l8S

1
1

172

31

l8S

61

lll

1Sl

507

!

)0
)0

30 :
61
92
"6 , 107
l1

1
30
0
0
0

30

"

107

10 nap

34 nap

Jefl!lések .f(,J
tf(,J

30 nap

lt;j)

tsJ,)
tst,J

= legkoribbl keidé,
= legkorábbi befejeiés
= legk<!söbbl kezd,,
= legkésőbbi befejezés
= legkésőbbi befejezob - legkoribbl kezdés
365

A FŐVÁLLALKOZÓ GYÁREGYSÉG
TERMELÉSIRÁNYITASANAK FOLYAMATA
A központi programosztály éves terhelésfelmérése
és elemzése alapján a gépgyártás termelési osztálya
megtervezi a tervévre szükséges küls6 kiadásra kerül.S
kooperációt (bérmunka). A kiadott Intézkedési terv
el6irásának megfele16en a f6váflalkozó gyáregység megrendeli a termelés-e16készlt6 osztálytól a külső kooperációt. A f6vállalkozó gyáregység a kiszállítási program
és a hozzá tartozó gyártástervek szerint megrendel! a
forgácsoló üzemt61 a forgácsolandó alkatrészeket. A
megrendeléshez mellékelik a gyártásterveket és a gyártási bizonylatokat. A forgácsolandó alkatrészek anyagszükségletét a f6váffalkozó gyiregység blztosftja, és az
anyagvételezést is 6k végeztetik.
A tárgyév havi Jd6szakokra bontott programját a
gyáregység ütemez.S csoportja tovább bontja műhe
lyekre (csoportokra) és dekádokra. Az egyes műhelyek
terhelését számszeraen a terhelési táblázat, utalványmennyiségben pedig a terhelési tábla megfele16 rekeue
mutatja.
Az el6gyártó mahelyek dekádprogramot adnak, és
mellékelik a szükséges gyártási blzonylatokat.
Az eldgyártó műhelyek, hasonlóan a forgácsoló üzemhez, a szerelő üzembe félkészáru-szállítójeggyel m\111tanak. A szállitójegyek elosztása:
- a gépgyártás termelési osztálya,
- fővállalkozó gyáregység határid6osztálya,
- az átvev6 mahely vagy gyáregység,
- MEO.
A f6v!llalkozó gyáregység határld6oszt:ilyának programozója a szállftójegy alapján a gyártásterven Jelöli az
alkatrész vagy részegység elkészültét.
A havi kiszállítási program az alkatrészgyártás e16rehaladásárlak függvénye szerint viltoztatást Igényel. A
szerelő program összeállításakor a gyártisterv e16rehiladási jelöléseit figyelembe kell venni, és ennek megfelelően a terhelési táblázatot is korrlgilni kell.
A mühelyd!szpécser az ütemraktárossal kikészíttetl a
szereléshez az alkatrészeket és anyagokat.
A szerel.S csoport vezet6Je a kapott programot felosztja a dolgozók között attól függ6en, hogy az egyes
programtételeket kikkel klvinja elvégeztetni. Szerelés
közben a MEO futó ellen6rzé$t végez, a pr6batermi
mérés e16tt átvizsgálja a készre szerelt gépet. A munka
min6ségl és mennyiségi elvégzését a MEO munkautalványon igazolja.
A szerel.S csoport a gépet próbaterembe szállltja,
ahol a szükséges méréseket elvégzi, és a gépet hibajelentéssel kiadja.
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A hlbitlan gépet komplettírozzik és el6készítllé a
szállításra. A MEO az ellenőrzés után aláírja az átadási
Jegyet: a gép szillftható.
A GÉPGYÁRTÁS FORGÁCSOLÓ ÜZEME
TERMELÉSIRÁNYÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
A f6váltalkoz6 gyiregységek megrendelik a forgácsolandó alkatrészeket. A forgácsoló munkamegrendelés a
f,Svállalkozó gyáregység kiszállitá$i programjának kivonata, az egyes tételek alkatrész métységG bontását a
gyirtásterv tartalmazza. A gyártbl bizonylatok átadása a gyártástervnek megfele16en történik.
Az alkatrészgyártás anyagigényét a f6vállalkozó gyáregységnek kell biztosítania. Az ütemez.S osztály a gyártásterven Jelöli az anyag beérkezését.
A gépgyirtás két f6vállalkozó gyiregységén kívül a
többi gyáregység is rendelhet forgácsolást a forgksoló
üzemt61. A társgyárak forgácsoló munkamegrendelése
tételes alkatrész-felsorolást tartalmaz, mellékelve az
alkatrészek rajzit és a müveletek munkautalvinyalt.
A két gyártási határid,5 mellett szerepeltetni kell azt
a határld6t is, amikor az anyagot itadják. A gépgyártás
termelési osztálya összeállltja a tervhóra es6 a/katrészgyirtúl programot. A program terhelésér61 terheféstáblázatot készít. Terheléskapacltás-egyensúly fennállása esetén a program végleges. Túlterhelés esetén a
kapacitáskorlátokat fel kell oldani, pl. túlóra, célpré·
mium stb., vagy bérmunkalgényt kell jelenteni a termelés-e16készlt,5 osztálynak. Ideje: tárgyhó e16tt 4 hónappal.
A havi forgicsolóprogramhoz összeillítják a gyártási
bizonylatokat rendelési számonként, azon belül rajzszim szerint. ldeje: tárgyhó el6tt 3 hónappal.
A gyártási bizonylatok rendelési számonként, rajzszim szerint érkeznek.
A munkaterveket eb~en a sorrendben rakják le,
Jelezve az egy rendelési szimhoz tartozó alkatrészeket.
Az űtemez6 csopori: a kapott havi forgicsolóprog•
ramot felbontja dekidid6szakra, figyelembe véve a
gyirtástervet.
A dekádprogramok összeállftásival egyldejüleg a
hozz! tartozó terhelési táblit is el kell készíteni. A kapott homogén gépcsoportokra jutó terhelési értékek
meghatározzák a program teljes1thet6ségét. Túlterhelés esetén a gyártástervet tételenként rangsorolni kelt
A végleges program kialakulása után az egyes gépcsoportok terhelésének megfele16en a munkautalványokat az adott gépcsoport rekeszébe kell tenni, rajzszám szerinti sorrendben. Ezzel a gépcsoport terhelését jeleztük. Ideje: tárgyhó el6tt 2 hónappal.

•

A kérnírut kibocsátó gyáregységek a vételezhető
anyagok utalványát átadják a forgácsoló program tételeinek megfelelően. Ideje: a tárgyhó előtti hóban.
Az induló művelet munkautalványát összekapcsolják
a kapott anyagutalványokkal, és kiadják az illetékes
anyagbiztosítónak. Az anyagbiitosltók elvégzik, i!/etve
elvégeztetik a vetelezést. Az anyagot az l.izemraktárba,
illetve a raktározásra kijelölt tárolóhelyre szállítják .
A raktárosok a függöcédulát rárakjil.k az ányagra, az
Induló művelet munkautalványon jelölik a vételezést
és a tárolás helyét. Az uta\v:inyt visszaküldik.
Az elkfazített dekádprogramok az anyag-ellátottság
függvénye szerint változhatnak, ezért szükség szerint
módosítani kell. A program minden tételéhez kikészítik a munkautalványokat. A műhely ütemezóje és mű
vezetője megbeszéli, hogy ai: egyes programtételeket
melyik gépen kivánják gyártani.
Az üi:em terhelési tábláján minden gépnek külön rekesie van. A közösert kialakltott ütemei:ésnek megfelelően az ütemező a megfelelő rekeszbe készíti az utalványokat.
Az litcmező"az indításra kikészített munkautalványokat leadja az ütemraktárnak. Az ütemraktáros kikészíti az anyagot, rajzot és szerszámot, és a munka
megkezdésének idejére kiszá/1/ttatja a meghatározott
géphez a munkautalv.innyal együtt,
A dolgozó a munka elvégiése után a dekád kezdéskor kapott tenokartonjára felírja az alkatrész azonosítási adatait. A tervkartont, mwnkautalványt és ai: elkészített a!btrészeket átadja a MEO-nak.
A MEO elvégz.i a minőség-ellenőrzést, az ellenérzés
eredményét az uta!ványon rögzíti, a dolgozó tervkartonján az átvett darabok számát al::iírásával és bélyegZÖJéve! igazolja.
A MEO-tól érkezett zbld munkautalvány alapján a
gyártástervben jelölni kell a művelet befejezését.
Második és további műveletek indítása hasonló az
elsőhöz.

Az átfutási ciklusprogramok kétféle csoportosításban
készülnek.
első részében a rendelés azonosítási
adatai szerepelnek, második részében a kritikusként kezelt 10 határidő vízszintes terítésben. Ei
a program az éves gyártási program tételeinek
megfelelő bontását tartalmazia, a gépgyártás
minden rendelése szerepe\ benne.
2. A m:hod\k csoportosításban a program első része hason\6 az elöző megold:i.shoz, a rendelés
azonosítási adatait tartalmazza. A második részben az előre haladás kü!öriböző részfázisainak
határidői szerepelnek havonkénti csoportosításban. A program előírja, hogy egy adott hónapban milyen rendelések melylk előkészítési,
illetve gyártási határideie jár le.

1. A program

C) Gyártmány kapcsolódási családfa és átfutási előterv

A gyártmány műszaki megvalósításához szükséges
alkatrészek, azok műveleti sorrendjének, a gyártási folyamat techriológiai!ag indokolt kapcsolatainak megtervezése, rendelésenként, ill. fővállalkozó gyáregységen· ként.
Az átfutási előterv a rendeléshez tartozó alkatrészek
felsorolását tartalmazza.

GYÁRTÁSTER.V
A gyártáscervben ai: alkatrészek gyártása naptár! átfutási időnek megfele/ö léptékben szerepel, az alacsonyabb rendű alkatrészek kapcsolódását jelölve a magasabb rendűhöz. A gyártástervet mindig az ind/tott sorozatnagyságra kell készíteni.
d) Terheléskimutatás

Az elkészült alkatrészeket a MEO-bó/ további megmunkálás ese~n az ütemraktárba szállítják. Utolsó mű
velet elvégzése után a szállító csoport félkészáru-szállítójegyet állít ki, és az utalványon IT'eghatároiott költséghelyre szállít. Az ütemező - a szillít6jegy alapján a gy:írcástcrvben jelöli az alkatrész teljes elkészültét és
átadását.

A három termeléSegység (nagygép, középgép, forgácsoló üzem) önálló munkahelybontásban, megfelelő
csoportosításban, rendelési szám szerint, a gyártás átfutási ideje a ráfordítás függvényében, havi össiesítésben.

e) Forgácsoló munkamegrendelés
A GÉPGYÁRTÁS TERMELÉSI OSZTÁl YÁNAK
IN FORMÁCIÓRENDSZERE

A gyártmányhoz, illetve a rendetéshez tartozó alkatrészek, gyártmány- és gyártási adatok szerinti bontásban, rendelési számonként rendszerezve, szállítási határidővel ellátva.

o) Tárgyévre vonatkozó gyártási program
Fővállalkozó gyáregység csoportosításban, azon
emelkedő rendelési szám szerinti sorrendben,

program

határidő

belül
havi

szerinti bontásban.

b) Átfutási ciklus programok
Az előkészítésben és a gyártásban részt vevő szervek
a· műszaki előkészítési és gyártási programjukban csak
az őket érintő feladatok elvégzésének határidőit kaptik meg. A termelési osztály a különböző szervek programja,1nak füszesítőJét kapja. (Átfutási ciklusprogram.)

f) Kapacitásadatok
A három termelőegység homogén munkahelycsoportjainak éves tényleges kapacitása, ill. átbocsátóképessége
a tárgyév harmadik negyedévének tényleges adatai
alapján.

g) Terhelés-kapacitás egyensúly megteremtés
A gépgyártás termelőegységei részére a központi
programosztály, a GAFO által készített terheléskimu-
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KAPCSOLATOK EGYSZERÜSÍTETT JELÖLésE A FŐVÁLLALKOZÓ GYÁREGYSlfiG
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ÜZEME TERMELÉS-ELÖKl';sz/TÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
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tatás alapján, éves szintű felmérést készít a kooperáció
· '\vítésére. A technológiai fdosztá!y a technológiai feldolgozás során javaslatot tesz a kooperációban gyárthat6 alkatrészekre. Az igénybe veendő kooperációról
a termelési osztály Intézkedési tervet készít a fővállal
kozó gyáregységek részére. Az Intézkedési terv elkészítésekor a tervévre elö!rányzott beruházásokat is
figyelembe kell venni. Az esetleg lehetséges munkaeröátcsoportosításra is tehet favas/atot.
A külső kooperációban gyártandó alkatrészek megrendelése a föváUalkozó gyáregységek feladata.
h) Gyártmány-, gyártástervezés és a gyártás idórendi
ellenőrzése_ '1 ,

A rende/ésátfutási fázisok megvalósulásának ellenőr
zése, akadályok elhárítása. Az átfutási ciklus programon
a GAFO ún. duálkártyák alapján a teljesítést Jelöli. Az
lgy kijelölt programból kap a termelési osztály, de menet közberi ellenőrizni kell egy-egy tételt.

1) Teljes termelés normaóra szerinti
ellenórzése

előrehaladásának

A gépgyártás termelési osztálya a tervkarton adata!·
nak gépi úton történ.S feldolgozása után ráfordításelemzó táblázatokat készít.

j) Alkatrész szerinti elórehaladás nyilvántartása
A félkészáru-szillítójegyek ·alapján a gyártásterven,
ill. az átmeneti időszakban a családfán jelölni kell az
egyes alkatrészek elkészülését.

kJ Operatlv

termelési programok koordinálása

A gyái"tástervben jelölt -alkatrész előrehaladásának
figyelembevételével az operatív havi készáruprogram
teljesítési lehetőségeinek vizsgálata. Szükség esetén
javaslattétel a központi programoszcáfy részére az egy
negyedéven befü!i programválcozcatásra.

Az lnformádó technikai m„goldllsa

1. Tárgyfvre vono1kozd gydrtds/
program

Turbó, és motorgyirthl.
fármüiparl gépgyártúl
csop,ortositá.sban, ezen belül
emelkedő rendelési n~m
nerinti sorrendben, havonta a
program határidő ,zerinil
bontásban.

2. Münaki elö/d„zíié•i és gydrldsi
prog,om
A két fővállalkozó gyáregy,ég
szerint c,;oportosltva, rendelési
szám emelkedő •orrendben, 15
lépcsOs naptári átfut.is ütemezés
szerint, komplett gyártmányokra.
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lnformkló

A föváflalkoz6 jellega
két gykegység értékelési
és telies termelési
feladatainak éve, sztnia
meghatározása.

Az lnformicii, technikai megoldása

3. Ác(utá<i c,k/u,programok
Havonkénti oomóponti
tevékenységek meghatározása,
négy\mpulzu,ú 1elzési
renduerben, rendelési szám
szerinti emelkedő sorrendben,
fővállalkozó gyáregység szerinti
bontá<ban.
A gépgyártás forgicsolóúzem a
forgá.csol:is megkezdését és
befejezését jelzi.

Kiemelt tevékenységek
koordinációja.

'I. Gyártmánykapc.olódds, •dzla!lerv
A gyártmány miisnki
megvalósításához szüksége,
alkatrészek, azok műveleti
sorrendjének, a gyárt/Isi
folyamat sorrendjének, a gyártási
folyamat ti!cht>ológlailag indoko(t
hpcsotaulnak megtervezése,
rendelésenként. föválla!kozó
gyáregységenként.

A gyártmány szerkezet!

S.

kapcsolatainak
vblatterve.

Oper<f!ÍV termeMs /rányíldso
Operatív termelésA gyártásátfutá<i idő tervei
lrányítis.
nerint. Az i1futási idő tervben
az alkatrészek gyártása naptári
átfut/Isi időnek megfelelő
léptékben szerepel.
Az alacsonyabb rendű alkatrészek
kapcsolód!sit Jelölve a magasabb
rendüekhez. A gyárdsiitfutá<I Idő
tervek mindig az indított
sorozatnagyságra készltendők.

6. Gydrtdsdtfutdsl program
Mind a ,három termelőegység
(turbó· és motor, járműipari
gépek, gépgyárt!s forgácsoló)
önálló homogén munkahely
bontásának megfelelő
csoportosltásban, rendelés! sd.m
,zerint, a termelés átfutá>I Idő
ráfordltllsr föggvényébeii, havi
összesltésben

A gyártás átfutási
!döalapok felhuznál4sának
koordinációja.

7, for11:á,so/6 munkamegrilnde/1,s
A gyártmányhoz tartozó

Forgácsolt alkatrész Igény
blzcosítisára vonatkozó
rendelkezések.

forgicsolandó alkauészek
gyártmányadatok és gyártáshoz
szüksége, adatok szerinti
bontásban, rendelési sdmonként
rendszerezve, uUlítási
határidővel ellátva.

8. Terhe/éskapa,itds-egyens((ly
meg1eremti,e.
A gépgyártás forgksolóüzeme
első fhlsinak kialak(tisiban a

A rendelés t:irgyl
megvalósításának naptári
programtervezete.

lnform:lcló

központi program osztály
gyártásitfutá•i programja alapján
kooperációs éves uinta
felmérés és ,ntézkedés! terv
készlcendö a kooperáció
bövltésére. A ozervezés második
fázidban a gépgyártás miluakl
fllontálya a technológia komplett
fe!dolgodsa sorin Javaslatot tesz
a kooperáció lgér,ybevételére.

, Termelési egyer,•úly
blztc»lt4sai.

Az inform:icló t"chnihi mcgold:\n

9. Gy<irtmdny- Cs uartiíslervezés
időrend, b,rtosi1ó;o
A stcrkc,uési proi:ramok
eloir,is szerint, megvalósulásának
eller,órzése. lntéúed<.\s a
technológiai program
folt~tel~1nek biuositi,:lra
A rod>nológiai program
n1~gval6sul:i<ának vizsgálata.

Információ

Az Információ technikai mego!dlsa

tnformkló

Szellemi elö.ké<zltés
programkapcsolatainak
binosítá,a.

11. Telje• termelés ncrmaóra
szerinti e/5rehaladdscfoak
e/len5rzése
A menedzserszolg:!.lat mellett
mOkődll termelé.etleo6rzl!
csoport a tervkanon >.datal g,p1
úton U,rt6o6 feldolgoibbal
rifordltbelemz6 t:!.blbatokat
k<!nít.

Termelési
munkaráfordltás
ellenőrzése és elemzése.

fllcnórzé,, abdilyok elháritisa.
10. Árfurdsj cjklusprogramok

Programs:,;enl rendelés
elílrehaladá, ellenőrzése.

dlenőaése

A hirom

termelőegység

a

ko2ponlilag szabályzott
termclé,jelentési rendszer
clóirásai szerint tesz eleget
beszámolási kiitelezcttségeinek.
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Vezetési funkciók és vezetési elvek vizsgálata
szabályozási körben•
Dr. Dénes Ferenc
A cikk arra tesz kísérletet, hogy minden matematikai formalizmus nélkül
bemutassa a vezetési funkciók és vezetési elvek szabályozási kör segítségével
tQrténő elemzési lehetöségét és célszerüségét, továbbá elösegítse az összefüggések feltárását és a rendszer-szemléletű vezetés további eiedményes kibontakozását.
A tudomány és technika rendkívül gyors fejlődésének eredményeképpen a társadalmi erőforrások egyre nagyobb részét kötik le a termelés termelékenységét, színvonalát alapjaiban befolyásoló és meghatározó gépek, berendezések. A korszerű termelési rendszereknek nemcsak létesítése, fenntartása és fejlesztése, hanem azok kihasználása is jelentős társadalmi ráfordításokat igényel.
A termelőerők fejlődésével fokozódik a munkamegosztás, és tovább növekszik a
termelési folyamatok, szervezetek bonyolultsága is. Összetettebbé, bonyolultabbá válik
a gazdásági szervezetek működése és így vezetése is. A fejlődés bi_zonyos fokán a
vezető már nem tudja hagyományos módszerekkel és eszközökkel megfelelő hatékonysággal ellátni· feladatait.
A fejlődés történelmi tendenciája. arról tanúskodik, hogy a vezetés, illetőleg annak technikai színvonala a végrehajtáshoz viszonyítva jelentős lemaradásban van.
Nyilvánvaló, hogy hosszabb távon nem célszerű fenntaa;tani ezt az ellentmondásos
helyzetet.
Enhetö tehát, hogy napjainkban egyre inkább fokozódik a vezetés színvonalának
fejlesztése és tudományos megalapozása iránti igény. A gazdálkodás hatékonyságának növelése, a társadalmi szükségletek megfelelő szintű kielégítése a vezetési funkciók és a vezetési elvek korszerű~tését, számítástechnikai megalapozását is igényli.
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A korszerű vezetés gyako'rlata ma már egyre kevésbé nélkülözheti a szabályozás
és irányítás tudományát, a gazdasági kibernetikát és az elektronikus számítógépet.
A vezetési funkciók és vezetési elvek szabályozási körben történő vizsgálata is idő
szerű feladattá vált. A vezetési tevékenységek összefüggő elemzése és a különböző
vezetési elvek összehasonlító értékelése, továbbá a szabályozási mechanizmusok kialakítása ugyanis jelentős mértékben elősegítheti a számítógépes rendszerek tervezését,
a számítógépek hatékony alkalmazását az irányításban .

•

•.

Törekvé!ek a szabályozás és a szabályozási kör
alkalmazásának további szélesítésére

Norbert Wiener már az 1948-ban megjelent Kibernetika című könyvében felhívta
a figyelmet az élő szervezet önszabályozási és a műszaki berendezések automatikus
szabályozási elveinek hasonlóságára, a társadalmi és gazdasági folyamatokban való
megfeleltetés lehetőségére. A világhírű magyar matematikus, Neumann János (190,19n) élete utolsó u évében az automaták és a központi idegrendszer logikai struktúrájának kapcsolatával, az automaták absztrakt elméletével, a számítógépek önreprodukáló képességének elméletével foglalkozott. A társadalmi és gazdasági folyamatok speciális törvényszerűségeinek elemzésénél azóta is folyik az analógiák keresése és kiterjesztése, a gazdasági kibernetika általános törvényszerűségeinek felhasználása, és egyre inkább jellemzőjévé, értékmérőjévé válik a korszerű szervezésnek és
vezetésnek is.
A gazdasági kibernetikának, mint a szabályozás és irányítás tudományának elveit, módszereit és törvényszerűségeit, valamint azok alkalmazását ma már megtalálhatjuk a tudományos és a gazdasági élet legkülönbözőbb területein. A továbbiakban
bemutatásra kerülő szabályozási kör modell is - mint ismeretes - a szabályozási technikából (a műszaki berendezések automatikus szabályozásából) származik. A szabálybzás, a szabályozási kör elmélete és gyakorlata azonban már rCg átlépte a technikai
kereteket; célszerűen· alkalmazható a vezetés funkciójának, elveinek ábrázolására, öszszefüggéseinek szemléltetésére és vizsgálatára is.
A szabályozás a gazdasági élet t~rületén is az egyik leghatékon)"abb irányítási
forma. Alkalmazása kapcsán a gazdasági szervezetek _működésétől is előre meghatározott eredmény várható. A tényleges eredmények azonban nem mindig azonosak az
előre meghatározott terv értékkel (standardokkal). Viszonylag elég gyakoriak azok a
zavaró körülmények (anyagi-, munkaerő-, raktárhiány, szállítási késedelem, üzemi.
zavarok stb.), amelyek hatására a szabályozott rendszer kimozdul egyensúlyi

•
•

• Megjelent az Információ, Elektronika 1974. évi 3. számában.
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állapotából. A zárt hatáskörű szabályozásnak viswnt
éppen az az egyik legfontosabb előn)'e, hogy az irányítás
célja elérh.ető olyan körülmények klnött is, amikor
gyakoriak a i.avaró hatások. A visszacsatolásos si.abályozás mellett ugyanis lehetőség nyílik az eltérések és okok
feltárását, valamint a s1.ükséges beavatkozások biztosítását s1.olgáló ellenőrzési rendszer (mechanizmus) megszcrve:t.ésére is.
A gazdasági és társadalmi környeLetben funkcionáló
szervezetek subályolasi mechanizmusa lényegében
olyan mesterségesen felépített rendszernek tekinthető,
amelyben a szabályozás emberi közreműködés mellett,
és különböző szervezeti egységek összehangolt munkájának eredményeképpen valósul meg. Az irányítástechnika
fejlődése, a számítógépek szélesebb körű alkalmazása
kapcsán az ember részvétele a szabályozási mechanizmusban váltoi.atlanul és továbbra is meghatározó jelentőségű marad, bár fokozatosan csokken. A szabályozási
kör szélesítésének, az automatikus irányitás előkészíté
sének még a ke1.deténél tartunk. Az előrehaladáshoz igen
összetett tudományos és műszaki problémákat, rendsz.erszervezési feladatokat kell még megoldani (gondolok itt
például a rendszer és környezete összefüggésének vii.sgálatához, a szabályozási mechanizmushoz szukséges és
elégséges információk meghatározására, illetöleg biitositására stb.).
A szabályozási mechanizmus kialakitása és fejlesLtésc
allandó jellegű vezetési feladat. A vez.etőknek ezeket a
feladatokat - figyelembe véve, hogy a népgazdaság mely
szférájában dolgoinak - teljesíteniük kell. A kérdés
nemcsak úgy fogalmazható m!!g, hogy milyen vezetési
feladatok létewek, hanem arra is irányulhat, hogy a
vezetési funkciókat hogyan kell megoldani.
Ismert az a. régi közmondás, hogy ,,minden út Rómába
vezet". fa a· megállapítás YOnatkortatható a tárgyalt
témára is. A veietői funkciók ellátására, a vezetői elvek
megvalósí.tására viszonylag sok lehetőség kínálkozik.
A továbl:Jiakban e:rekböl a vezetési tevékenységekből,
elvekből ragadunk ki egyet-egyet, és helyezzük a szabályozási körrel torténö vizsgálat középpantjába; a többi
vezetési funkciót és elveket pedig csak összefüggésben
tárgyaljuk.

Veutési funkciók és elvek elemzése
a szabályo~si kőr segitségével
A vezetés lényegében Ugy is felfogható, mint a célok
elérésére irányuló vezetói tevékenységek öss.i:essége,
folyamata. A cél hatékony elérése csak a különböző,
egymással szorosan összefüggő és kölcsönhatásban levő
tevékenységek összehangolt végrehajtása, a vezetők és
munkatársak együttműködése mellett biztosítható.
Nyilvánvaló tehát, hogy az egyes veutési funkciók
elszigetelt viziigálata nem adhat megfelelő képet magáról
a vezetési folyamatról. (Az egyes tevékenységek
önmagukban mások, mint a vezetés részeként tekintve.
összefüggésük,
kölcsönhatásuk
révén
egymást
kölcsönösen befolyásolják.)
A következőkben a wzetést, illetőleg a ve1.etés egyes
funkcióit és elveit, továbbá azok összefüggését vizsgáljuk
meg egy ki~ részletesebben is.
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A

célkitűzés

Ez az első vezetési tevékenység. A vezetés első és egyben
legfontosabb feladata, hogy a szabályozás tárgyát (a
szervezetet, a szervezeti egységeket, a különböző
tevékenységeket) célra irányultan és a gazdasági egység
rendeltetésének megfelelően irányitsa, a kitűzött
eredményeket elérje. A vezetésnek tehát mindenekelőtt
azokat a célokat kell meghatároznia, amelyek alapján az
egyes folyamatok (az állaputváltozások soro1.ata) és az
egész rendszer (a személyek, anyagi és technikai
eszközök stb.) irányíthatók.
A különböző szintű célktűzések általában öss1.efüggésben vannak, feltételezik egymás megvalósulását, és egy·
másra épülve ún. célhierarchiát alkotnak. A célhierarchia
elve, felépítése alapján nyilvánvaló, hogy az alsóbbrendű
cél a magasabbrendű cél, a magasabbrendű cél pedig a
vállalati cél elátésének eszköze.
A célhierarchiában az alap- és részcélkitüzések közbtl
egyéb öwefüggések is megállapíthatók. Az egyes egységek részcélkitűzései kölcsönösen kiegészíthetik vagy akadályozhatják. egymást. Ez utóbbi a célkonfliktus esete.
Például a tulzott anyagbeszerzés növeli a szállítási és
raktárol.ási költségeket, és ugyanakkor csökkenti a forgóeszközök forgási sebességét, a vállalati nyereséget stb.
A vállalati célok elérése, az említett célkonfliktusok
clkerülé;;c, vagy megelőzése megköveteli a célkitűzési
folyamat szabályozását. A célra irányuló vezetés egyik
fontos tényezöje, feltétele megfelelő e11enőnési eljánls
kialakítása is. A célellenőrzés egyrészt a munkatársak
részére nyújt állandó jelleg1í tájéko1.tatást a közölt cél
reafü.álását illetően, másrészt a vezetők részére nylljt
információt a_z alapcélok teljesülése vonatkol.ásában.
A célkitűzés, mint ve1.etési funkció tehát a célkitűzési
folyamat szabályozásán keres,.tül valósul meg. A célkitűzési folyamat mechanizmusának szabályozási kör alapján történő megszervezése elősegíti a célok helyes meghatáro1..ását, szervezeti össlchangolását, és a ve7elrs
további funkcióinak; a terve.i:ésnek, dontésnek, rcalidlásnak, ellenőrzésnek és· a kommunikációnak hatékony
érvényesülését.

1. ábra. A céts:zemJéletíi veietés modellje

A célszem[élctii (Management by Objectives) wzetési
elv - elnevezésének megfelelően - a célkituúsi. funkciót
helyezi a s1..abalyozási kqr középpontjába. E wzetési elv
jellemzője, hogy a vezető tevékenységeínek jelentős
ré<,1.ét leadja a munkatársaknak, igy nagymértékben
nóveli, ki~..élesíti awk önállóságát, részvételét a vezetésben. A vewtó e!lenőr1.ési feladata viszont csökken,
lényegében a célkitűzések megvalósltásának ellenőrdsére
korl.íto1,ódik. A célszemléletű ver.etés tehát olyan wu1\:si stílusnak minósithető, ahol az elért eredményeket a
célkitűzéshez viswnyítva mérik.
A cé!S1.em!életú ve1.etési elvre az utóbbi években vil.ág~.erte egyre szélesebb körben figyelnek fel. Ez a dinamikus vezetési elv megkísérli a l'f:i.etői és munkatáISi
torck>'éscket a nyereség fokozása érdekében egy új
vc7.etési stílusban renliz.:ilni. Ez a slilus - megfelelő
feltételek biztosítása mellett - eléggé konstruktív, célra
irányuló gondolkodásmódot és atmoszférát eredményezhet a vezetők és munkatársak között, továbbá jelentösen javíthatja a veutés eredményességét is.

'

2. ,b... A ...Ulés funk<=iói a si:1bályozási kór moddlben

A tcn:czis

Mint vezetési fMkció, lényegében alkotó jellegíi eJókészitést képez a döntés, a végrehajtás és a viss1.acsatolásos
ellenőrzés scimára. A tervezés előfeltéteJe a célkitúzés,
vagyis azoknak a szervezeti céloknak a konkrét meghatározása, amelyeket a vezetés a jóvőben el akar érni, meg
kíván valósítani.
A tervei.és alapvető feladata a meghatározott si.ervezeti
célok optimális vagy közel optimális elérésének megvalósítáút tartalmazó tervek kidolgozása, biztosítása. A ter~ezésnek teh:it a cél elé1éséhez a lehetőségeket, a
kedvező utakat kell rilegtalálnia, a vezetői döntéseket
kell előkészítenie. A tervezés a célból indul ki és a
doutésnél fcje,:Ödik be. Ez a sorrend egyébként pantosan
megfelel a· vezetési szabályozási kör modell első három
funkcióJ.ínak is.
A s,.abá.lyocisi rern.lszerben a tervértékekjelentik azokat
a standardokat, amelyekhez a tárgyértékeket, a mérések
ercdményadatait hasonlítják. A tervértékeknek éppen
cdrt meg kell feJelniök a célkitüzéseknek, az általánO!i
előir:isoknak (törvényeknek, rendeleteknek, utasí~ásoknak stb.), tovább;í mérhctőknek és módosíthatóknak is
kell lenniok.
A tervértékek helyes megállapitása - közvetlenül vagy
kuzvehe - jelentősen befolyásolja a szabályozási rend·
:.zcr múkódését, a vezetési funkciók gyakorlásának eredményessé!;ét. A visszacsatolásos szabályozási rendszer
tehát lényegében a tervezési tevékenységre épűJ.
A tervei..ési feladatok megoldásánál az operációkutatási
és uz dek1ronikus számítógépet, mint a kibernetika két
foutos segédeszközét egyre kevé~hé lehet nélkülözni. Az
openiciókutat.ís elsősorban az operációk kauzális demzésé~el és az összefüggések feltárásával, továbbá a modellmódszer nlkaima1.ásával jelentős mértékben elősegít•
heti a terve.-..és tudományos megalapozását, a döntések
clökésútését. A számítógépek felhasmálása pedig kiszélcsílheti az alternatívák VÍl.l;gálatának körét, a belsö és
k\.lhő variánsok számát, és ugyanakkor nagyobb lehetöséget biitosít a vezetőknek az alkotó jelleg([ terveiisi

munkák, elemző és értékelési tevékenységek ellátására is.
A számítógép fontos szerepet tölthet be a visszacsatolá.,os tervel'.ési és ellenőrzési rendszerek megszervezésében és a zárt hatásláncú rendsz.erek múködtetésében is.
A normák kidolgozásában, a tervadatok tárolásában, a
tényadatok regisztrálásában és az eltérések megállapitásában. továbbá a döntések előkészftésében.és végrehajtásában Sl.inte nélkülö1hetetlen eszközt jeJenthet.
A

dő1Jtis

A vez.etés egyik legfontosabb és leggyakoribb tevékenysége. A döntés lényegében a lehetséges cselekvések,
intézkedések válto1..atai közötti választást jelenti. Döntésról tehát csak abban az esetben beszélhetünk, ha
különböző választási lehetőségek állnak fenn. A döntések tartalmukban, horderejiikben, gyakoriságukban és
khatásaik.ban eltérhetnek, de az említett jellemzö - választás különbözö lehetőségek között - minden döntésben közös. A cé1 elérése érdekében a vezetésnek a
lehetséges cselekvési alternatívákból a belsö és külső
körülmények mérlegelésével olyan megoldást kell válasz.
tania, amdy optimális vagy kózel optimális választást,
döntést jelent.
A 1.ZDbályozási kör modell jól szemlélteti a döntési
funkció és egyéb vezetési tevékenységek összefüggését,
az eltérések elenu.ésével kapcsolatos információk jelentőségét. NyilvánvaJó tehát, hogy a döntés nem merül ki
az optimiilis változat kiválasztásában, hanem szoros
kapcsolatban van az előz.ö tevékenységekkel, a célkitü·
zéssel és a terve.zéssel, továbbá a következőkben tárgyalt
vezetési tevékenységekkel is.
Az operációkutatás ma már tudományosan megalapozott
módsz.ereket, vezetési modelleket nyújt a vezetői dönté·
sek előkészítésére, a döntési problémák kezelésére.
Olyan kvantitatív elem:té&i módszerek állnak rendelkezésre, amdyek már nemcsak a döntési altemativák
számának nóvelésével, az eredmények viszonylag gyors
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vezetési rendszer bir.tonsági foka, a vezetési feladatok
végre.hajtásának gépesítési, automatizálási lehet(r,;ége
nagymértékbeu meguövekszik. (A s1..ámítógép alkalmazása kapcsán olyan megoldások is biztosíthatók, ame.
lyeknél a gép csak akkor jelzi a tervértékektől való
eltéréseket, ha awk az előre meghatárowtt nagyságren·
det elérték, illetőleg meghaladtak..)

r'
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A realizálás
1
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). ,bn. Kivételek alapjh

lörtllnő Yeretés modellje

közlésével hívják fel magukra a figyelmet, hanem a
döntések következményeivel, a realizálási funkcióval is
számolnak, és minden releváns tényezőt figyelembe
vesznek.
A számítógépek nemcsak az alternatívák kiválasztását
könnyltik meg és segltik elő, hanem a vissz.acsatolást is
lehetővé teszik, és biztosltják a dontések ellenőrzését.
A korszerű módsurek és eszközök alkalmazásával kapcsolatban azonban rá kell mutatní arra is, hogy a
sairnltógép alkotó jellegű döntések meghozatalára nem
képes, a döntést C$8k annyiban érinti, amennyiben a
feladatát előzőleg a verető meghatározta, illetőleg a
programozó utasítások formájában megfogalmazta.
.A kivételek alapján történő veretési elv (Managemeut by
Exception) a döntési funkciót helyezi előtérbe, a szabályozási kör kfü.éppontjába. Ez a vezetési elv elsősorbau
abból iudul ki, hogy az egyes vezetők számára nem
szükséges és egyébkéut sem lehebégei;, hogy „mindent"
tudjanak, és minden döntést maguknak tartsauak fenn.
A vezetők tehát csak a foutosabb foladatokbau dönte·
nek, egyéb kérdésekben pedig a munkatársaknak adják
át a döntés jogát.
A kivételek alapján történő vezetési elv alkalmazásánál a
kitűzött célok és a téuyleges eredméuyek összefüggő
vizsgálatához eltérési zónákat jelölnek ki, uonnál és
kívéte\es eseteket külonbödetnek meg. A nonnál esetekben (eltéréseknél) maguk a muukatársak döutenek, és
csak a kivételes esetekben aduak jeb.ést a vezetőknek a
szükséges beavatkozás, szabály-0zás céljából. A vezetők
tehát csak akkor kapnak információt, ha a tényleges
értékek a tervértékekhez víszonyitva alapvetően eltér·
uek, azaz az eltérés nagysága meghaladja a munkatársak
részére meghatároz.ott uormák (standardok) értékét.
Ennél a vez.etési elvnél legfontoubb követelmény a
standardok és eltérések helyes megilllapítása, a nonnák
és kivételes esetek helyes elhatárolása munkatársak és
vezetők döntési feladata szcmpoutjából. A kivételek
alapján történő vezet_ési clv sikeres alkalmazása esetéu a
~zctöi ted1elés viszonylag mérséklődik, ugyanakkor a
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A vezetés legösszetettebb funkciója. A megvalósítás tevékenysége két részfuukcióra, a szervezetre és a szervezésre, továbbá az ösztönzést s:wlgáló módszerekre, eljárásokra tagolható. A vállalati cél megvalósítása szervezetben történik, amelyuek különbözö egységei alá- és
fölérendeltségi viszonyban állnak, hieruchlát alkotnak.
Ma még általában a hierarchikus szervezeti tagozódás.
jellemző világszerte, s a vezetők és munkatársak együttműködése kevésbé valósuJ meg a szabáJyozási kör modellnek megfelelöen. A hierarduk.us szervereti forma,
illetőleg irányítás ismert negatívumai (körülményes kommwiikációs kapcsolatok és hosszú információs utak,
:t2úkös cselekvési és döutési terek, merev szervezeti
formák stb.) kapcsán történtek már bizonyos kezdeméuye1.ések a rugalmasabb szervezeti formák kialakításáia.
A szervezetek, rnint.kibemetikaí re.ndszcrek a szabály~
zási kör modell alapjáu léuyegeseu pontosabban leírhatók, a múkodési módjaik pedig nagyobb egzaktsággal
meghatározhatók, mint a hagyományos survezésl eszkózükkel és módszerekkel. A s;c.ab:ílyozási kör alkalmazása mellett a munkafolyamatok és szervezeti egységek
lényegesen áttekinthetóbbé, a vezetési funkciók alkaJ.
mazása pedig tudatosabbá, követhetőbbé és ellenőtizhe
tcbbé válik. A szabályozási kör modellek szervezése - a
változó környezeti feltételekhez kapcsolódóan - előse·
gítheti a kitűzött célok realizálását, a surbályozási
feladatok ellátását, a munkafolyamatok és a szervezeti
egységek összehangoltabb,' szervez.ettebb felépítését és
mükódését is.
A realizálási funkció másik ága: az ösztöm:ést szolgáló
eljárások, módszerek figyelembevétele és alkalmazása
nem kevésbé jelentős részét képczj a vezetési tevékeny·
ségeknek. A teljesítméuyek és az aktivitás fokozása, a
szervezeti és egyéni célok össt.ehangolása, a munka
srocializálá$8 nagymértékben függ a helyes ösztönzési
módszerektől, azok alkalmazási módjától. Ilyen u..em•
pontból nagyon eredményesek lehetnek a pénzügyi
eszközök, swciális juttatások és kedvezmények, a munkaidő csökkentése és az emberi kapcsolatokon keresztül
megnyilvánuló ösztönzési módszerek. A vezetés egyik
fontos feladata, hogy a végrehajtás irányításában, a
feladatok. megoldásábau a dolgoi:ókat anyagi és erkólcsi
eszközökkel is célszcríien ösztönözze.
A reafü...ilási funkció említett két ágának eleml.ésével
összefüggésben helyesnek lát:u.ik még megemliteni a
s1.abályozási kór modell alkalmaz.ásának célszerűségét a
ve1.ető és munkatárs közötti közvetlen és közvetett
kapcsolatban, a kommunikáció él'lényesitésében is. A
$2'.&bályozási körben - visszac$8toláson kereszt.hl mind az operatív intézkedések, mind a működési és
szervezés.i előírások egyértelműbbé, pontosabbá válnak, a
félreértések és az esetleges hibák pedig felismerhetőbbé

az

tehetók. A vissz.acsatolás
egyoldalú informálás helyett
elvezet az információcseréhez, a munkaköri kapcsolatok
ellenöntséhez is.

Az ellenörzisifrmkcid
S1.ervesen kapcsolódik a vezetési szabályozási kör rnodellhe7„ a többi vezetési funkcióhoz. Az eddig tárgya)t
vezetési funkciók egy-egy megfogalmazott cél elérésére
iranyultak, az e!lenőri.ési tevékenység pedig annak megállapítására törekszik, hogy a tényleges mennyiben érte
el a tervezettet, ar.1z az eredményt ellenörzi. Az eredményel!enőrzési tevékenység tehát lényegében a tényleges értékek meg.illapitását (megmérését) és a tervértékek·
kel való öss1.ehasonlítását, továbbá az esetleges eltérések
meghatároz.isát és értékelését jelenti.
A7. eltéréselemzés kapcsán az értékelést különbözö lépésekben kell lebonyolítani;
- az eltérés módjának, terjedelmének, helyének és
időpontjának meghatározása,
- azeltc.\rés lehetséges okainak feltárása b megáUapltása,
- a szükséges intézkedések és es:dcózök meghatározása.
Az cltérésclerm.és eredménye - viss:mcsatolási és elörecsatol.isi jelleggel - a nabályoL..ási kör célkit(izésl és
lcrvczési tevékenységére közvetlen befolyással bír, és új
döntési szituációhoz is vezethet az eltérés nagyságának és
elöjelének megfelelöen.
Az eltérésclemdsi tevékenységet, iiletöleg annak eUátásával kapcsolatos feladatokat meghatározott vezetőkre,
munkatársakra kell bizni.
Az eltérések elem"Lése és értékelése, továbbá a döntési
tevékenység azonban nem korlátozódhat csak a tény- és
tcrvértékek- bsszchasonlít:isára, a múltra vonatkozó la·
pautalatokra, hanem jövöre irányuló meggondolásokat
is érvényesíteni kell (várható piaci szituációk és szállítási
lehetőségek alakulása, a konjunktúra kérdése stb.). fü:eket a jövöre irányuló és a szabályozási körben is
érvényesúlő tevékenységeket nevezzük d.őrecsatolásnak.
Az elörecsatolási funkció előnyösen egészitheti ki lehat a
múlt eleml,ésére, illetőleg Crtékelésére (eltérésekre) épülö
visuacsatolást mind a célkitűzési, mind a tervezési
tevékenység vonatkozásában.
A számítógép alkalmazása a visszacsatolásos ellenöri.ési
tevékenységet, annak rendsurét és végrehajtási módját
alapjaiban befolyásolja. Azokban az adatfeldalgozási
rendszerekben, amelyekben számítógép nélkül dolgoz·
nak, különböző Sl.ervczeti egységek látják el a végrehajtái;i és ellenőrzési tevékenységeket. Az egyes sz.ervezeli
egységek iltalilban elhatilroltan dolgoznak, és az összefüggések kapcsán töhbnörösen ellenőrL.ik egymás munkáját.
A számítógép alkalmazása megteremti a centralizált
aáatfcldolgo1is és ellenőrzés alapját. és lehetőséget nyújt
a végrehajtási és ellenórLési tevékenységek egységesebb
lebonyolítására, integrálására is. A számítógép kihatása
awnban nem korlátozódik csupán a vezetés ellenőn.ési
tevékenységére, hanem egyre inkább kiterjed a vállalati
revízióra is. Ez a téma egyébként a mai adat feldolgozási
és revizori irodalom egyik fontos kénlésc.
A viss:r.aL'Satolásos ellenördsi tevékenység jellemzüje,
hogy a terve.l.ési tevékenységre épill és 1121 követi.

A tényértékeket dsósorban abból a sumpontból elemzi
és értékeli, hogy a tervezési célok teljesOltek-e és milyen
mértékben. Ennek az ellenőrzési módszernek tehát
elsődleges célja, hogy segltségével a szerve:zet folyamatai
vtsszacsatolt irányltás alatt álljanak, sz.abályozottá váljanak, és minél közvetlenebbül kapcsolódjanak a smbályozás tárgyához.

A kommunikdcid
A vezetési szabályozási körben különleges helyet foglal
el; lényegében a többi vezetési funkciót, a résztvevők
együttműködését szolgálja. Az egyes vezetési funkciók - a célkitűzés, tervezés, döntés, realizálás és az
eUenön.és - nem önmagukban, els;dgetelten léteznek,
hanem a kommunikáción keresztül s:mbályozási körökké
szervezödnek, kapcsolódnak.
A si.erve.:eti célok csak megfeic1ö információk, infonnáciő-rendsur alapján fogalmalhatók meg. A tervek Ügy·
uintén. A tervezési tevékenység azonban maga is tovább
szélesíti az információbázist. A döntések a céJkitűzésnek
megfelelöen kidolgorott tervek és tényleges értékek
összehasonlltása, a visuacsatolásos ellenlln.és során keletkezö információk alapján történnek. Az egyes vezetési
funkciók gyakorlásában, a végrehajtásban tehát uükség
van a kölcsönós együttműködésre, az információcsere
biztosítására is. A vezetést sokan az információk eseleke·
defü válásának folyamataként tekintik.
A specializálódás és a munkamegosztás előrehaladásával
a kommunikáció szerepe, jelentősége tovább fokozódik.
A megfelelö információcsere-hálóz.at (információ-rendszer) kialakítása pedig egyre összetettebb és nehezebb
feladattá válik. A kommunikáció ki.alakítását, fenntartását és továbbfejlesztését a gazdasági srervezetek hierar-

4. ,b,a. Veulfti fnékenyséjllk
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chikus elrendeződése, teriileti tagozódása és az informá~iók idöbeni elérési követelményei jelentös mértékben
befolyásolják, illetőleg meghatárQ:tzák.
A kommurúk.ációval kapcsolatban egyik legfontosabb és
egyben legnehezebb kérdés az információszükséglet helyes mesállapítása. Az információigény és az információszüksésJet két különböző, de egymáshoz nagyon közelálló fogalom. A gyakorlatban - sajnos - a két fogalom
gyakran összecserélődik, és kevésbé fordítanak gondot a
két fogalom összehangolására, a helyes információigény
megállapítására. Ez a gyakorlat a számítógépek alkalmaz:isával és elterjedésével tovább s1.élesed.ik. Ennek a
tendenciának egyik alapvető oka, előidézője az, hogy az
infonnációt igénylőnek (vezetőknek vagy szervezeti egységeknek) ált.alában nem kell fizetni a szolgáltatásokért.
A reálisabb információigény felmérésének és meghatáro7.ásának egyik fontos tényezője lehet az anyagi cllenszo!gáltatás, kóltségtérítés bevezetése. Nyilvánvaló, hogy
szükségtelen információigény, illetőleg annak kielégítése
éppen olyan költséget jelent, mint„ a gondatlanságból
eredő selejt vagy egyéb értéktelen hulladék. A hclyes
információigény a szervezet egészéböl, a vezetés és
végrehajtás feladatából vezethetö le. Az információszükséglet reálisabb felmérése és megállapítása, továbbá a
hatékonyabb vezetést elősegítő információ-rendszer kialakítása csak szervezett módon, a vezetési és végrehajtási tevékenységek (munkakörök) s1.abályoz:isi körök segítségével történő leirásával, az osszefüggések gondos vizsgálatával lehetséges.
Az eddigiekben említett vezetési elvek (a Management
by Objectives és a Management by Exception) csak
egy-egy vezetési tevékenységet ragadtak ki a szabályozási
körből, a többit pedig csak kiegészítö jelleggel vették
figyelembe. Ez azt jelenti, hogy mindkét vezetési stílus
csak egy-egy alapfunkció vonatkozásában nyüjt megfelelő segítséget a vezetés számára. Az eddigiek alapján
nyilvánvaló, hogy egy-egy vezetésj funkció - a fermálló
·összefügg"ésekböl és kölcsönhatásokból eredően - ön~
magában és elszigetelten nem valósítható meg eredményesen.
Ez a felísmerés vezet el a nmdszer-sz.emléletú (Management by Systems) vezetési elvhez, amely megkísérli az
eddig tárgyalt vezetési tevékenységek szintetizált alkalmazását, az egyoldalúság feloldását. Ennél a vezetési
stílusnál tehát a u.ervezeten belüli vez.etési funkciók,
tevékenységek szervezett rendszerként foghatók fel, A
rendszer-szemléletű vezetés modellje lényegében egy
visszacsatolásos si.abályo:iási kör, valamennyi ~zetési
funkció részvételével (2. ábra). E vezetési elv alapvető
jellemzője, hogy a vezetési funkciókat, feladatokat és
munjl.akóröket a 57.ervezet összérdekeinek figyelembevételével állapitja meg. A szervezet különbözö funkcionális
egységei vezetési tevékenységének meghatározása tehát
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nemcsaJ.. a vonatkozó egységek (osztályok), hanem a
sz.erveZ1:t felső szintű vezetésének is feladata. A rendszersz.emléletű vezetésnél tehát nem a funkcionálisan 'mű
ködö hierarchikus egységek (területek), hanem a szervezet egésze, a folyamatok rendszere kerül a középpontba.
Kö..etkeztetések
A vezetési funkciók és elvek sz.abályozási kör segítségével
történő vizsgálata, korszerű móds1.erek és eszközök
(szánútógépek) alkalmazása jelentös mértékben elősegít
heti a vezetés és a végrehajtás között fennálló ellentmondások feloldását. a vezetés hatékonyságának fokozását.
~11pen ezért valamennyi vezetönek mielőbb át kell
lé 111ie a hagyományos felfogás és gondolkodás korlátobt jelcntö kereteit.
A Uilönbózö vezetési funkciókat korábban általában
csak leíró 1nódon közelítették meg, és nem sikerült olyan
átfor,ó elméleti keretben szintézist alkotrú, amely öss:,.hangban lc1· volna a gyakorlati vezetés folyamatával.
Pedig az ilye 1 elvek, módszerek nem nélkülö;,J1etök, ha a
vezetö az Irányítás alatt illó szervezetet megfelelő
hatékonysá~:al kívánja szabályozni. A vezetőnek mielőbb rá kell oltani a korszer(í számítástechnikai ismereteket is azokra a gyakorlati tapasztalatokra, amelyek a
múltban még elégségesnek bizonyultak.
Az előzöekben feivetett néhány gondolattal talán sikerült bizonyos mértékig megvilágítani a gaz.das.1gi kibernetika alkalmazásának lehetöségét és célszerűségét a vezetési funkciók és elvek elemzésénél, összefüggéseik vi7.sgálatánál. A veretés folyamatszerű felfog.isával és megfo.
galmazásával, a vezetési funkciók és összefüggéseiknek
elemzésével igyekeztünk felkelteni az érdeklődést a
témakör iránt, és segíteni az előbbre lépést az alkalmazás
idósurúségének és szükségszerűségének határozottabb
felismerésében.
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