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A rendelkezésre álló gazdálkodási keretek hatékony felhasználása, az adott kere~ 
tekbő1 a lehető legnagyobb eredmény elérése, más szóval a gazdaságosság fogalma 
- a közgazdasági gondolkodás széles tömegek között való elterjedésével - a népgaz
daság 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 kiala
kult 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 rend
szerében 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 szer
vet ezen anyagok felhasználásában. S itt elértem mondanivalóm egyik lényeges pont
jához: a „kényelmes" gazdálkodási forma egyenesen vezethet - főleg a kis értékű, de 
tömeges felhasználású alkatrésZek, javító, fogyó és karbantartó anyagok vonatkpzásá
ban - a gazdálkodás lazaságához, a pazarláshoz, holott az új gazdasági mecbanizmu
sm,k egyik fő célkit/ízése éppen a minden területre kiterjedő gazdas.ágos és hatékony 
tevékenység. Nem ak..'lrom a· gazdaságosság szerepét különösképp elemezni a had
sereg vonatkozásában, mivel ezt már több cikk kifejtette - ezek ·között én is a Hon
védelem 1969. év I. és 4., valamint az 1970. év 6. számában - inkább az ott fejte
getett gondolatokat szeretném folytatni, különösképpen a csapatgazdálkodás vonat
kozásában. 

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 ve
zetés döntésében, vagyis e tevékenység „hasznát" a döntések meghozatalánál I A had
sereg tevékenységében elsJ számú és legfontosabb a katonai és politikai feladatok 
végrehajtása, ezzel csak azt akarom ismételten aláhúzn~ hogy a gazadasági szempon
tot semmilyen szinten sem szeretném a katonai szempontok elé helyezni, hanem 

'!' Megjelent a Honvédelem 1971. évi 3. számában. 
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az ;i.}:Í, renddvc a. gnz<lasági kl'nh\sek goH<lo.'- elemzi: . .;r~Yel a hadsereg egész tevékeny
s1.:gd, ).;dl a lelietű h•gmagasabb ~zintrn emelt ii. Ezt nzért. kell különösképpen hangsú
l_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 meg
hnltu·o;,;o(.tsúg/lhól kifolyólag nem nt:faiilözheti az anyagi-JH:nzügyi kih:.üások vizsgá
int: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 elem
zt'.s(•k ,,.;(·gíts<!gévcl a, föladat u<lott m;.yagi-pénziigyi kl.'reteken helüli megoldását meg
lrn1ií.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 módo
zatát. '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 meg
hnt;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 rnennyi
he11 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 elen1zés
lw11, :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 elmarad
hatatlanok. 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 megvalósít
hatóságát, 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 csoporto
f-'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 faj
tákra gyakorolt hat.ásnit ne -vegyük tigyelembe. Természetesen egy bizonyos fajta. 
nuyng be:--zcrzt~sének speciális -vonatkozású gazdasági elemzésénél ·időlegesen elte
kint.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 kialakulí1sá
hoz, 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 gaz
dálkodó 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 csapat
beszerzés körébe tartozó anyagok optiinális arányának kialakítását se12:ítse elő; 

- tL beszerzé,i körök elemzésénél a katonai-gazdasági szempontból a legn1eg
felelőbb 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·álá
sához. 

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 elem
zésclmek a csapat~gazdálkodás elősegítésében? A kérdés felvetése elsősorban abból 
a szemléletből indul ki, hogy a csapatok részére különféle ellátási normák, normati
vák 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", ugyan
tikkor az egyes alakulatok helyi körülményei különbözőek, s így a normák, normatí
vák automatikus felhasználása egyes helyeken, egyes területeken problémákat okoz
hatnak. Továbbfokozza a helyze't éleződését az a 

1
t.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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1,,/,w,t 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 gazda
sági l'lernzések s1,üksége:a:.ségét igazolni a csnpatgazdt'dkodásban. _l\lielőtt azonban a 
gazdafüígi elemzésekkel i.zemhe-n tánrn.:.;ztható köntdményeket a csupatgazdálko<lás
bau 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 hatá
saitól pl. ('~Y olyfln év adatait, aruely évben árvíz ,·olt nem lehet 1L rn{fazaki nnmka
gépek 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 iisRze
hasonlítammk, 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 költ
t: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 igény
bevétele 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 költnég
tényczőket 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{~; ugyan
akkor az alakulat egy előző időszakra vonatkozó haRonló adatával is összehasOJilít
hatóvá válik. Az összehasonlítás -során az egyes költségtényezők egységre eső Ft
jainak eltéré:-i!:t, illetve az eltérés olmit vizsgáljuk. Tegyük fel az üzemanyag fel
használás 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_ 
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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 
s7 :'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:.-.ak
h: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,.:znillhn
tókki'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 Pgy
hfrltnÍÍl'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 abkulatok
u(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,iokn
i-:(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 felada
tára 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 hatásai
nak kiszi'írésfrel megfelelő bázis adatokat teremteni; 

.- az egységnyi feladatmutatók széles körű kidolgozásárnl és az egyeR feladat
mutatók költsé~t.ényczőinck réRzletes meghatározásával a jövő feladatainak gazda
sági elemzéseit biztosítani; 

- megfelelő árvizsg/1.Jnti, árelemzési módszerekkel reálissá tenni a költHég
összehasonlítást; 

- az anyagi-pénzügyi eszközök ésszerű csoportosításával a feladatók hatéko
nyabb 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 leglénye
gesebb 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 gazdál
kodásban is végeznek elemzés~ket, <le legtöbbször figyelmen kívül hagyják az elha
tározásuk 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 szállí
totta 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 szolgáló
gaz<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!3ze
tevöit (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 csapatgazdál
J,;o<lás legclltalánosabb, leglényegesebb pontjain komoly mélységű és nagy hasznos
sítggal 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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