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A szocialista társadalmi rendszerben a termelés és a fogyasztás néP
gazdasági méretű szervezését az állam végzi. Az állam gazdasági és tár
sadami irányító tevékenységének pénzügyi alapját az állami költségvetés 
képezi. Ez jelenti azt a központi pénzalapot, amelyből az állam gazdálko
dik, összegyűjti benne az állami bevételeket és teljesíti az állami funkciók 
ellátásával - a termelés színvonalának növelésével, tartalékalapok kép
zésével, általában a közös társadalmi szükségletek kielégítésével és az or
szág honvédelmi képességével - kapcsolatos kiadásokat. 

A Magyar Népköztársaság honvédelmi kiadásai közvetlen és közve
tett honvédelmi kiadásokra oszthatók fel. 

A közvetlen honvédelmi kiadások - békeidőszakban - a hadsereg 
fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításával, az állandó harckészültség 
magas szinten tartásával, a kiképzéssel, a működéssel (a személyi állo
mány ellátásával, a technika üzemeltetésével, a csapatok elhelyezésével 
stb.) kapcsolatos személyi, dologi és egyéb költségeket foglalja magába. 

A közvetett honvédelmi kiadások - a közvetlen kiadásokon felül -
az ország háborúra való felkészítéséhez (hadszíntér-előkészítés, mozgósí
tás, hadi ipari kapacitás kiépítése, lakosság részére védelmi eszközök és 
anyagok beszerzése stb.) szükséges költségvetési (anyagi-pénzügyi) kiha
tásokat tartalmazzák. 

A hadseregben az állandó harckészültség időszakában folytatott gaz
dálkodási tevékenység '(a katonai gazdálkodás) lényegében a közvetlen 
honvédelmi kiadások körére terjed ki, melynek tervezése - a párt és 
a kormány által meghatározott követelmények alapján - a Honvédelmi 
Minisztériumban folyik. A közvetett kiadásokat a HM költségvetéséből 
elkülönítetten az illetékes népgazdasági szervek tervezik, a Honvédelmi 
Minisztériummal együttműködésben. 

Az MN költségvetési gazdálkodása 

Az MN-ben folyó gazdálkodás pénzügyi alapját az állami költségvetés 
közvetlen honvédelmi kiadásokra rendelkezésre bocsátott része, a Hon
védelmi .Minisztérium költségvetése képezi. 
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A költségvetési gazdálkodás a néphadseregben a rendelkezésre bo
csátott költségvetési lehetőségek célirányos, tervszerű felhasználását szol
gáló tevékenység, mely magában foglalja a néphadsereg személyi, dologi, 
működési szükségleteivel kapcsolatos költségek megtervezését, a jóváha
gyott költségvetés végrehajtását, valamint a költségvetés teljesítéséről tör
ténő beszámolást. 

A költségvetési gazdálkodás fogalma szűkebb, mint a katonai gazdál
kodás, annak lényeges részét képezi, meghatározó jelleggel bír a néphad
sereg előtt álló, alapvetően a fejlesztéssel, a korszerű háborúra való fel
készítéssel, a harckészültség magas szinten tartásával, valamint a fenntar
tással kapcsolatos feladatok anyagi-technikai biztosítására. 

Az MN költségvetésének tervezése központilag történik. A központi 
tervezés fő feladata a néphadsereg tervszerű, arányos fejlesztése, harcké
szültsége, hadműveleti alkalmazása követelményeinek megfelelően bizto
sítani a katonai szükségleteket, összhangban a gazdasági lehetőségekkel, 
erőforrásokkal; meghatározni az alapvető anyagi-technikai eszközök fej
lesztésének, rendszerbe állításának, átcsoportosításának, kivonásának, a 
kiemelt beruházások megvalósításának fontossági sorrendjét, ütemét, a 
készlet- és tartalékképzés mérvét, illetve feltöltésének rendjét; biztosí
tani a rendelkezésre álló központi anyagi erőforrások elosztásának, a 
fejlesztés-fenntartás optimális arányait a haderőnemek között. 

A központi tervezés meghatározó, alapvető szabályozó szerepet tölt 
be a néphadsereg anyagi-technikai biztosításában. Alapját s kötelező terv
számait képezi a kiemelt fejlesztési és más fontosabb feladatok végrehaj
tásának, orientációt biztosít a fenntartási jellegű szükségletek, mindenek 
előtt a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakörülményeinek ál
landó és fokozatos javítását szolgáló célkitűzések megvalósításához, össz
hangban az általános társadalmi fejlődés, a lakosság élet- és kulturális 
színvonalának növekedésével. 

A központi tervezés a vezérkarnál és a felső szintű gazdálkodó szer
veknél bonyolódik. 

A vezérkar szolgáltatja a néphadsereg anyagi-technikai fejlesztésére 
és biztosítására vonatkozó alapvető követelményeket, a tervezés bázis
adatait, a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési előirányzat
kereteket. A felső szintű gazdálkodó szervek tervjavaslatai alapján elké
szíti az MN anyagi-technikai biztosításának átfogó terveit. 

A felső szintű gazdálkodó szervek szakterűletűknek megfelelően ter
vezik meg - a rendelkezésre bocsátott kereteken belül - az anyagi, 
technikai (beruházási, szolgáltatási) szűkségleteket és ezek költségeit, 
részleteiben: 

- a kiemelt anyagi-technikai eszközökre, 
- építési beruházásokra, felújításokra, 
- a központi beszerzés és ellátás körébe tartozó anyagokra, alkat-

részekre és egyéb eszközökre, 
- központi és ipari javításokra, 
- ,,M" készletekre és tartalékokra, 

csapathatáskörben felhasználásra kerűlő költségvetési előirányza-
tokra, 
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- a műszaki fejlesztésre és 
- egyéb központi feladatokra vonatkozóan. 

A jóváhagyott központi tervek szerint történik a központi beszerzé
sek, építési beruházások, felújítások, műszaki fejlesztési és más központi 
feladatok végrehajtásának, a csapatok központilag tervezett anyagi-tech
nikai eszközökkel való ellátásának, a csapatszükségletek biztosításának 
tervezése, bonyolítása. Ez utóbbi a csapattervezés rendszerében kerül to
vábbi pontosításra. 

A csapatok az MN jóváhagyott költségvetésének felhasználásához 
kapcsolódnak, a pénzszükségletek helyi viszonyoknak, körülményeknek, 
sajátosságoknak megfelelő tervezésével, figyelembe véve a központi sza
bályozásokat (utasításokat, normákat, állománytáblákat stb.). 'Ezen tevé
kenységüket az 1972. január 1-vel bevezetett ún. ,,önálló költségvetési 
gazdálkodás rendszeré" -ben végzik. 

Az „Önálló költségvetési gazdálkodás" lényege, hogy a csapatok ön
álló költségvetési előirányzatot (pénzszükségleti tervet) készítenek. Költ
ségvetésükben megszűnt az egyes tételek szolgálati ág szerinti tagozó
dása. Az előirányzat-biztosítás egycsatornás rendszerben, az MN Pénzügyi 
Szolgálat Főnökség költségvetéséből történik. A költségvetési előirány
zat tervezésénél a felső szintű szervek által meghatározott rendelkezések, 
normák betartása kötelező. Az anyagi és pénzügyi eszközök felhasználá
sánál csak a kötelező jelleggel meghatározott ellátási normákat (kerete
ket) kell betartani, egyéb normáknál - a tényleges szükségletet mérle
gelve - el lehet térni. Ennek megfelelően a parancsnokok - a kiemelten 
jóváhagyott költségvetési tételek kivételével - központilag nem korláto
zott előirányzat-átcsoportosítási jogkört kaptak, mely lehetőséget nyújt 
számukra, hogy a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatot a fegy
vernemi követelményekből és helyi körülményekből, sajátosságokból fa
kadó differenciáltság figyelembevételével használják fel. 

Az MN hadtápszolgálat költségvetési gazdálkodása 

Az MN hadtápszolgálat költségvetési gazdálkodása szerves részét ké
pezi az MN költségvetési gazdálkodásának, annak keretében bonyolódik. 

Az MNHF -ség az MN költségvetési gazdálkodási rendszerében egy
séges, önálló területet képvisel. Mint felső szintű gazdálkodó szerv önálló 
költségvetést készít a hatáskörbe tartozó anyagi (technikai), szolgáltatáSi 
és beruházási szükségletek költségeinek biztosítására, önállóan gazdálko
dik azokkal az előirányzat-keretekkel, melyek felhasználása központilag 
történik. 

Az MNHF-ség szolgálat főnökségei belső gazdálkodó szervek, szakte
rületükre vonatkozóan tervjavaslatot készítenek, feladataik megoldásához 
az MNHF által jóváhagyott költségvetési előirányzatot kapnak, mellyel 
az MNHF átruházott hatáskörében önállóan, teljes felelősséggel gazdál
kodnak. 

A csapatok felhasználási körébe tartozó költségvetési előirányzat a 
HM költségvetés tervezési időszakában átadásra kerül az MN Pénzügyi 
Szolgálat Főnökségnek. Ezen költségvetési előirányzat keretében a csa-
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patok gazdálkodását az MNHF-ség a „pénzgazdálkodás" elvén szabá
lyozza, mely szervesen illeszkedik az MN csapatainak „Önálló költség
vetési gazdálkodás"-i rendszerébe. 

Az MNHF-ség költségvetési gazdálkodása 

Az MNHF-ség költségvetési gazdálkodásának alapját a népgazdaság
ban a költségvetési szervek gazdálkodási rendjét szabályozó általános ér
vényű rendelkezése!<:, valamint a Hl\1 belső gazdálkodására vonatkozó 
utasítások képezik. 

Az l\lINHF-ség költség·Jcté~i gazdálkodása alapvetően a néphadsereg 
harcl.:észültségének hadtápbiztosítását, a kiképzés végrc~hajtását, a csapa
tok elhelyezését, a személyi állomány élet-, munka- és szolgálati körülmé
nyeinek megfelelő szinten tartását szolgáló és a működéssel kapcsolatos 
egyéb, hatáskörébe tartozó anyagi (technikai) szolgáltatási, beruházási 
szükségletek költségeinek tervezésére, a jóváhagyott költségvetés optimá
lis hatékonysággal történő végrehajtására irányul. 

Az MN hadtáp költségvetési szükségleteinek tervezése, rulírozó mód
szerrel két évret - a vezérkar által meghatározott keretek között - az 
MNHF követelményeit, fejlesztésre vonatkozó irányelveit figyelembe véve 
szakterületenként (szolgálati főnökségenként) decentralizáltan, illetve a 
szolgálat főnökségek tervjavaslatai alapján centralizáltan történik (1. sz. 
vázlat). 

A szolgálat főnökségek részére az MNHF meghatározza a nagybani 
előirányzat-kereteket, melynek alapján megtervezik: 

- a csapat-előirányzatokat, valamint 
- a központi jellegű költségszükségleteket és elkészítik költségvetési 

tervjavaslataikat. 

A költségvetési tervjavaslat alapvetően három részből áll: 
- a szolgálat alapvető fejlesztési és fenntartási célkitűzéseire vonat-

kozó elgondolás, 
- a költségvetési előirányzatterv, és 
- gazdasági indoklás. 

A szolgálat főnökségek költségvetési tervjavaslatait - az MNHF Köz
gazdasági Osztály érdemileg és számszakilag ellenőrzi. Az ellenőrzés alap
vetően a költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok betartására, az 
MNHF által meghatározott követelmények, fejlesztési irányelvek mara
déktalan érvényesítésére terjed ki. 

A szolgálat főnökségek tervjavaslatai alapján az l\lINHF Közgazda
sági Osztály elkészíti az MNHF-ség összesített költségvetési tervét, mely
nek mellékletét képezik a szolgálat főnökségek tervjavaslatai. 

Az MNHF-ség költségvetését - megfelelő belső megkötöttségek mel
lett (kiemelt tételek stb.) - az MNVKF egy összegben •(illetve számítási 
anyagként szolgálati ágak szerinti bontásban) az MNHF részére hagyja 
jóvá, aki annak felhasználását a költségvetés tervezésére általa megha
tározott követelmények és az összhadtáp feladatok alapján, valamint az 

1 (A tárgyévre költségvetési terv, a következő évre előterv készül.) 
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évközben felmerülő egyéb feladatokat figyelembe véve irányítja, illetve 
a Közgazdasági Osztály útján koordinálja. 

Fontos jelentőséggel bír, hogy az MNHF - a felső szintű gazdálkodó 
szervek vezetőire meghatározott jogokon felül - átcsoportosításokat ren
delhet el a költségvetési rovatokon belül a nem kiemelten jóváhagyott 
tételekre, illetve anyagokra és technikai eszközökre, a kiemelt tételeken 
belül az altételekre értékhatárra és szolgálati ágakhoz való hovatarto
zásra tekintet nélkül. 

Az MNHF a részére visszaigazolt költségvetési előirányzatból megfe
lelő összegben miniszterhelyettesi tartalékot képezhet, amelynek felhasz
nálásáról - az év közben felmerülő feladatoktól függően - saját hatás
körben gondoskodik. A visszaigazolt, előző évi felhasználható maradvány, 
továbbá a képzett tartalék lehetőséget biztosít arra, hogy a szakági el
gondolások mellett, összhadtáp érdekű feladatok megoldása, beszerzések 
meggyorsítása, újonnan felmerülő szükségletek kiadásainak finanszírozása 
valósuljon meg. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetési előirányzat két évre előre ke
rül jóváhagyásra, az MNHF-nek jogában áll a következő évi előirányzat 
50°/o-a erejéig kedvező beszerzési lehetőségek esetén lekötéseket, megren
deléseket eszközölni. Beszerzési meghiúsulás vagy gazdaságtalan beszer
zési feltételek esetén (pl. kismennyiségű szűkséglet miatt) az MNHF jo
gosult az ilyen beszerzésekre tervezett összegeket az adott évben más 
területekre (szolgálati ágnak) átcsoportosítani, amelyet a következő évben, 
illetve amikor a gazdaságos beszerzés feltételei biztosítottak, az érintett 
szerveknek visszaad. 

Az MNHF a központi beszerzés és a csapatok ellátásának folyamatos 
biztosítása érdekében az alapvető anyagokból (üzemanyag, élelmezési 
anyag, ruházati anyag, gyógyszer) - a költségvetési előirányzaton belül 
- központi törzskészletet alakíthat (gazdálkodhat) ki. 

Az ·MNHF hatáskörét és jogköreit az alapvető kérdésekben személye
sen gyakorolja, a főfeladatok megvalósítását szolgáló részkérdésekben első 
helyettesére, a szakterületeken az •MNHF-ség szerveinek vezetőire ru
házza át. 

Az MNHF személyes hatáskörébe és jogkörébe fenntartott főbb kér
dések: 

- a gazdálkodás, valamint az anyagi-technikai eszközök fejlesztési 
célkitűzéseinek, főfeladatainak meghatározása, illetve jóváhagyása, 

- a szervek költségvetési előirányzatainak visszaigazolása, költség
vetési előirányzat-tartalékképzése és felhasználásának engedélyezése, 

- a szervek költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás, 
- a gazdálkodási rendszer fejlesztésére, szabályozásra vonatkozó ter-

vek jóváhagyása, utasítások kiadása. 

Az MNHF első helyettes hatáskörébe és jogkörébe tartozó kérdések: 
- az MNHF által meghatározott {jóváhagyott) célkitűzések, főfelada

tok elérése, végrehajtása érdekében a szervek felé további követelménye
ket szabni, közbeeső döntéseket hozni, 

- a szervek költségvetési gazdálkodásának operatív vezetésével kap
csolatos teendőket ellátni (a költségvetési terv készítés rendjének szabá-
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lyozása, költségvetés tervezési keretek kiadása, tervtárgyalások előkészí
tése, költségvetési tervjavaslatok, pótelőirányzat igények, költségvetési be
számoló jelentések elbírálása, a VK illetékességébe tartozó ügyekben el
járni stb.), 

- a szervek költségvetési előirányzat-gazdálkodása felügyeletét, rend
szeres ellenőrzését biztosítani, 

- az MNHF hatáskörébe, döntési jogkörébe tartozó kérdések előké
szítését megszervezni, a szervek előterjesztéseit elbírálni, a hadtápszol
gálat gazdálkodási rendszere továbbfejlesztésére, szabályozására javasla
tot tenni. 

A szolgálat főnökök hatásköre és jogköre a részükre jóváhagyott költ
ségvetési előirányzat keretein belül kiterjed: 

- szerződések megkötésére (módosítására), megrendelésekre összeg
határ-korlátozás nélkül, 

- import beszerzések bonyolítására, 
- népgazdasági szervekkel (vállalatokkal, országos főhatóságokkal, 

szakminisztériumokkal) szükséges kapcsolatok kialakítására, tárgyalások 
lefolytatására, 

- a költségvetési rovatokon belül a nem kiemelten jóváhagyott té
telek, illetve anyagok és technikai eszközök átcsoportosítására, összegha
tár korlátozás nélkül. 

- értékhatár alatti haditechnikai eszközök árkialakítására, árfelül
vizsgálatára, valamint a limit- és szabadárakkal kapcsolatos ártevékeny
ségre, az előnyös ármegállapodásokból származó megtakarítások felhasz
nálására, 

- a szakanyagellátás bonyolítására (csapathitelek, anyagkeretek, il
letmények meghatározására, központi forgóalap, törzskészlet képzésére, az 
anyagellátás szabályozására stb.), 

- felesleges (inkurrens) anyagok értékesítésére, 
- elhasználódott anyagok selejtítésére, 
- kölcsönbérleti ügyek intézésére. 

Az MNHF-ség költségvetési gazdálkodásának központi tervező, szer
vező, koordináló szerve - az MNHF, illetve az MNHF első helyettes köz
vetlen alárendeltségében - az MNHF Közgazdasági Osztály. Feladatköre: 

- az MNHF-ség rövid- és középtávú költségvetési terveinek elkészí-
tése, az MNHF-ség szervei javaslatainak figyelembevételével, 

- a költségvetési gazdálkodás MNHF (MNHF I. h.) hatáskörébe tar
tozó ügyeinek (a szervek költségvetési előirányzatainak jóváhagyása, költ
ségvetési tartalék felhasználás, költségvetési előirányzat kiadás, átcsopor
tosítás, megvonás, pótelőirányzat biztosítása stb.) döntésre történő előké
szítése, bonyolítása, a vezetés átfogó tájékoztatása a költségvetési gazdál
kodás helyzetéről, 

- az MNHF-ség költségvetési előirányzatáról, annak elosztásáról, a 
felhasználás (lekötés) helyzetéről operatív nyilvántartás vezetése, 

- a szervek költségvetési beszámolóinak (tájékoztatóinak) elemzése, 
értékelése, az MNHF-ség költségvetési beszámolójelentésének elkészítése, 

- az MNHF, illetve az MNHF első helyettes megbízásából az MNHF
ség szervei költségvetési gazdálkodásának ellenőrzése, 
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- a hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere továbbfejlesztésére, a 
gazdálkodás szabályozására javaslatok kidolgozása,az MNHF-ség szervei
nek a szakanyag-gazdálkodás fejlesztésére, szabályozására vonatkozó ja
vaslatainak véleményezése. 

A szolgálat főnökségek költségvetési gazdálkodása a főnökségek és az 
alárendeltségükbe tartozó „Ellátó Központ"-ok útján bonyolódik. 

Korábban a központi végrehajtó jellegű feladatok jelentős része az 
MNHF-ség szerveinek tevékenységi körében centralizálódott. Ez az álla
pot lényegében a néphadsereg fejlődésének első időszakában - a nem el
hanyagolható történelmi körülmények (a politikai hatalom megszilárdí
tása, a hidegháború stb.) mellett - a gazdaságirányítás „tervutasításos" 
rendszeréből fakadt, megfelelt a katonai gazdálkodás akkori központosí
tott ellátási rendszerének, mely a vezetési funkcióval kapcsolatos nézete
ket is meghatározta. A szocialista társadalmi-gazdasági viszonyok jobb 
megismerése, a tervgazdálkodásról alkotott koncepció fejlődése és ennek 
a gazdaságirányítás reformjában történt realizálódása kapcsán érlelődött 
meg a hadtápszolgálatban is az a felismerés, hogy decentralizálni kell 
mindazokat a feladatokat, melyekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges 
információk alsóbb szinten közvetlenül állnak rendelkezésre. 

Az MNHF-ség szerveinek vezetési funkcióját negatívan befolyásoló 
operatív gazdálkodási feladatok decentralizálásának igénye alapvetően 

belső szükségletből fakadt. Ezt a folyamatot objektíve sürgette a gazda
ságirányítási rendszer reformjából eredő követelmények, a népgazdasági 
kapcsolatokban kialakult új körülmények, lehetőségek is. Az új helyzet
ben a hadtápszolgálat gazdálkodásában is feltétlen szükségszerűvé vált 
új, hatékonyabb módszerek, formák keresése és alkalmazása, melyek ked
vezőbb feltételeket teremtenek - a központi akarat megfelelő érvényesü
lése mellett - az alsóbb szinten tevékenykedők alkotó kezdeményezésének 
kibontakoztatására, a helyi erőforrások intenzívebb kiaknázására. 

Az új szervezetek létrehozásával további eredményes lépés történt 
a felső szintű hadtápvezetés hatékonyságának növelésére; a népgazdasági 
kapcsolatok szilárdítására a hadtápszolgálat szükségleteinek biztosítása te
rén; továbbá a csapatgazdálkodás korszerű közgazdasági eszközökkel tör
ténő irányításához szükséges feltételek megteremtésére. 

Az MNHF-ség vezető-irányító funkciója a nem miniszteriális jellegű 
feladatok leadásával a jövőben megalapozottabbá, tudatosabbá válhat. Te
vékenységének nagyobb része az MN hadtáp működésével, fejlesztésével, 
háborús felkészítésével, a gazdálkodási rendszer korszerűsítésével kapcso
latos prognózisok, hosszú és középtávú tervek, éves fejlesztési tervek ki
munkálására és ezúton a seregtestek hadtápvezetése színvonalának javí
tására, ellenőrzésének fokozására irányulhat. Emellett szélesedik tevé
kenységi és feladatkörük a rendszerbe kerülő költségvetési üzemek köz
vetlen gazdasági felügyeletével. 

A különböző, korábban is működő szervek (áruforgalmi, átvételi, fej
lesztési stb., osztályok) integrálásával nemcsak csökken az :f\.'INHF-ség 
közvetlen irányítása alá tartozó központi szervek száma, hanem kedve
zőbb fetételek alakulnak ki a központ hadtáp komplex, összehangolt ve
zetéséhez és irányításához; a központi feladatok koordinált végrehajtásá-
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hoz; a csapatok operatív gazdasági irányításához, a népgazdasági kapcso
latok megfelelő szintre decentralizálásához. 

Az „Ellátó Központ"-ok alapadatokat szolgáltatnak a szolgálat főnök
ségek tervező munkájához és végrehajtják a szakszolgálat költségvetésé
ben meghatározott - tevékenységi körükbe utalt - feladatokat. A szol
gálat főnökség által meghatározott követelmények, szabályok, előirányzat
keretek alajpán további részletterveket dolgoznak ki az anyagi (szolgálta
tási) szükségletekre, piackutatást végeznek, ártevékenységet folytatnak, 
szerződéseket kötnek, ellenőrzik a megrendelt anyagok gyártását, minő
ségileg átveszik a leszállításra kerülő anyagokat, kiegyenlítik a leszállított 
anyagi eszközök költségeit, irányítják a készletgazdálkodást, biztosítják 
a csapatszükségletek kielégítését; rendszeresen tájékoztatást nyújtanak a 
költségvetési előirányzatok teljesítéséről, helyzetéről, a csapatok ellátá
sát befolyásoló körülményekről, negatív jelenségekről. 

Az MNHF -ség költségvetési gazdálkodási rendszere megfelel a kor
szerű követelményeknek, összhangban van az MN gazdálkodási rendsze
rével, a döntési körök megfelelő decentralizáltsága biztosítja mind a köz
ponti, mind a szakmai érdekek összehangolt érvényesülését, a felsőszintű 
és a központi végrehajtó jellegű tervező, irányító, bonyolító feladatok 
egységes szétválasztását, szervesen kapcsolódik a csapathadtápban egyre 
szélesebb területen alkalmazott „pénzgazdálkodás" rendszeréhez. 

A pénzgazdálkodás elvei és gyakorlati kérdései a csapathadtápban 

A pénzgazdálkodás - általános közgazdasági értelemben - ,,a gaz
dálkodó szervek tevékenységének fontos része, amely arra irányul, hogy 
egyrészt a működéshez szükséges pénzeszközöket biztosítsa, másrészt, 
hogy a gazdálkodó szervezet tevékenységének javításával a pénzügyi 
eredményeket fokozza. A pénzgazdálkodás fogalma tehát bővebb, mint a 
pénzellátás (finanszírozási rendszer). Míg az utóbbi a költségvetési és hi
telrendszer által nyújtott pénzeszközök igénybevételének feltételeit je
lenti, a pénzgazdálkodás a feltételeket figyelembe vevő gazdasági tevé
kenység" .2 

A pénzgazdálkodás a hadtápszolgálatban a csapatok ellátásának, a 
csapatgazdálkodás bonyolításának egyik (korszerű) módszere, mely a ren
delkezésre álló pénzkereten (költségvetési előirányzaton) belül a szükség
letek meghatározott körének fegyvernemi és helyi sajátosságoknak, kö
rülményeknek megfelelő biztosítására irányul, figyelembe véve a központi 
és az elöljáró szervek követelményeit. Alapját a pénzértékben meghatá
rozott tervezési normák, normatívák képezik, melyek a közgazdasági sza
bályozó szerepét töltik be. 

A pénzgazdálkodás a hadtápszolgálat területén meghatározott anya
gokra és szolgáltatásokra kiterjedően a csapatok „önálló költségvetési 
gazdálkodási rendjé"-nek keretében, az MNHF-ség által szabályozott el
vek, követelmények szerint bonyolódik. 

A csapatok a pénzgazdálkodás körébe utalt anyagok és szolgáltatások 
biztosítására - a tervezési alap egységére meghatározott pénznormák 
alapján - pénzilletményt számíthatnak fel, melynek határáig - a kiadá-

2 Vállalati gazdasági lexikon, 1 ?2. oldal. 
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saik fedezéséhez szükséges pénzt - költségvetési előirányzatban megter
vezik. Szükségleteiket - a jóváhagyott költségvetési előirányzat terhére, 
térítés ellenében polgári, illetve honvédségi (ellátó, szolgáltató) szervektől 
szerzik be. A gazdálkodási feladatok teljesítéséről, illetményeik, anyagi 
eszközeik felhasználásáról alapvetően pénzértékben számolnak el. 

A fentiek szerint tehát a pénz az anyagforgalomban (a beszerzés
ben) a bonyolítás tényleges eszközét töltik be. 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere fejlődésének korábbi sza
kaszában a pénzgazdálkodásnak olyan módszere is alkalmazásra került, 
amelyben a pénz csak az értékmérő funkcióját töltötte be, az anyagfor
galom (ellátás) tényleges bonyolításában nem játszott szerepet. Az ellátás 
kereteit a jóváhagyott pénzilletmények képezték. A gazdálkodásnak ez a 
módszere a természetbeni normagazdálkodáshoz viszonyítva számos előny
nyel rendelkezett, jelentős és eredményes fejlődési szakaszát képezte a 
hadtápszolgálatnak, összhatását tekintve azonban nem nyújtotta mindazo
kat, amelyek a tényleges pénzforgalom mellett bonyolódó gazdálkodásban 
rejlenek. 

A pénzgazdálkodás rendszerében lényegében az az alapeszme tükrö
ződik, hogy a felső szintű hadtápvezetés a csapatok ellátásával, minden 
oldalú hadtápbiztositásával kapcsolatos feladatok és felelősség egy részét 
megosztja a központi szervek és a csapatok között. A megosztás elve: a 
gazdálkodás, ellátás valamennyi makroökonómiai feladatát központilag 
és valamennyi mikroökonómiai feladatát csapatszinten végezzék. 

A pénzgazdálkodás a hadtápszolgálatban csapatszinten az éves költ
ségvetésnek több mint 55%-ára terjed ki.3 Szolgálati ágankénti alkalma
zása még differenciált képet mutat. 

A szolgálati ágak költségvetésének arányában: 
- az elhelyezési szolgálatban: 52% 
- az egészségügyi szolgálatban: 2% 
- a közlekedési szolgálatban: 57% 
- az üzemanyag szolgálatban: 2% 
- az élelmezési szolgálatban; 81 % 
- a ruházati szolgálatban: 65% 

A pénzgazdálkodás az egyes szolgálati ágak vonatkozásában kiterjed: 
- az elhelyezési javító-, fogyó- és karbantartóanyagokra, közszolgál-

tatásokra, energiára, meghatározott használati és berendezési tárgyakra, 
gépi eszközökre, javítási szükségletekre, 

- egészségügyi gyógyintézményeknél meghatározott, központilag nem 
biztosított, különleges és sürgős gyógyszer szükségletekre, 

- vasúti és közhasználatú közúti szállítások pénzügyi bonyolítására, 
- minőségi átvételt nem igénylő üzemanyagokra (a karbantartó-

anyagok 80/o-ára), 
- a csapatok élelmezési és élelmezés-felszerelési gazdálkodására, 
- a csapatok ruházati gazdálkodására. 

A pénzgazdálkodás a legkifejlettebb formában - alapvetően az adott 
szakterület egészére kiterjedő módon - az élelmezési, majd a ruházati ; 

3 Az '1973. évi tervszámok alapján. 
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gazdálkodásban valósult meg. Kedvezően hatott, hogy ezúton a gazdasági 
döntések nagy része közelebb került a felhasználókhoz, ahol azok ered
ményei közvetlenebbül mérhetők és ellenőrizhetők. Növekedett a csapa
tok érdekeltsége, önállósága a gazdálkodásban, mely elősegítette az önte
vékenység kibontakozását, a helyi lehetőségek, erőforrások feltárását és 
intenzívebb kihasználását, következésképpen az ellátás színvonalának a 
gazdálkodás hatékonyságának javulását. 

A gazdálkodási hatáskörök és feladatok leadása a közvetlen végre
hajtó szerveknek, megváltoztatta és kedvezően befolyásolta a felső és 
középirányító szervek munkáját, tervező, szervező, irányító tevékenysé
gét és módszereit. Előtérbe kerülhetett a vezető szervek eredményesebb 
funkcionálását biztosító, komplex gazdasági-műszaki elemzésen alapuló 
távlati tervezés. 

A középirányító szervek bizonyos tartalékkal rendelkeznek, melynek 
rendeltetése, hogy esetenként operatívan beavatkozva gyors segítséget 
nyújtsanak alárendeltjeik részére. Ez megfelelő biztonságot, kellő rugal
masságot nyújt a felmerülő problémák nagy részének alsóbb szinten tör
ténő időbeni rendezéséhez, s egyben reális feltételeket teremt azon elv 
érvényesítéséhez, hogy a gazdasági döntések az érdekek és az informált
ságnak megfelelő szinten történjenek. 

A csapatgazdálkodás új rendszere alapvetően megszilárdult. A csa
patok parancsnoki és hadtápvezetése többségében megértette és mind he
lyesebben él kibővített gazdálkodási hatáskörével, melynek eredményei 
a harckészültség, a kiképzés anyagi biztosításának, valamint a személyi 
állomány szolgálati, élet- és munkakörülményeinek javításában, maga
sabb szintjében mérhetők. 

A megnövekedett lehetőségek nem feltétlenül és kizárólag a költ
ségvetési eszközök effektív növekedését jelentik. Az MN hadtápvezetés 
törekvése arra irányul, hogy - az árváltozásokkal összefüggő normaren
dezés költségkihatásainak biztosítása mellett - az adott költségvetési 
kereteken belül is megteremtse a feltételeit az ellátás szinvonalának ja
vításához azáltal, hogy csapatszinten tágabb teret ad az anyagi-pénzügyi 
eszközökkel történő gazdálkodásnak: a korábbi, idejét múlt megkötöttsé
gek megszüntetésével, az ágazati elkülönültség feloldásával, a parancsno
kok döntési jogköreinek, hatáskörének bővítésével. 

Természetesen a jogkörök és hatáskörök növekedése egyben a pa
rancsnoki felelősség fokozódását is jelenti. A csapatgazdálkodás fejlődő 
struktúrájá, új vezetési módszereket igényel a gazdálkodás megválósítá
sának szintjén is. Mindinkább nő a jelentősége a csapatoknál is a dönté
sek gazdasági megalapozottságának, a feladatok végrehajtását megelőző 
gazdaságossági, hatékonysági elemzéseknek. Meg kell tanulni minden 
szinten komplex módon, előrelátóan gondolkozni. A gazdasági jellegű 
döntéseknél kellően mérlegelni kell a kapcsolódó járulékos kihatásokat 
is. Ennek hiányában az előnyösnek vélt intézkedések, könnyen okozhat
nak meglepetéseket a vezetés számára. 

A gazdálkodási hatáskörök jelentős decentralizálása, a helyi beszer
zések körének és volumenének kibővülése, a költségvetési előirányzat át
csoportosításának lehetősége nagymértékben elősegítette a gazdasági esz
közök hatékonyabb, a tényleges szükségletnek jobban megfelelő felhasz-
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nálását, de a korábbi problémák egy részét nem kellően oldotta meg, 
más vonatkozásban újabbak keletkezéséhez vezetett. 

A csapatgazdálkodás jele!1legi szervezeti struktúrája (a fegyvernemi 
szolgálatokat is beleértve) csak igen erőteljes egyszemélyi parancsnoki 
beavatkozás mellett képes megfelelni a megváltozott gazdillkodási köve
telményeknek. Ennek egyik alapvető oka, hogy az indokoltnál erőtelje
sebben fennmaradt a gazdálkodás területén az e:;yes szakágak elkülö
nültsége. Ezzel függ össze, hogy kellő koordináció és sza\szerűség hiányá
ban gyakori még az elaprózott, gazdaságtalan b2sz2rz2,;. Nem mindenütt 
élnek azzal a lehetőséggel, hogy a rei:"'!.delkezésre álló anyagi eszközök el
sősorban a soron levő feladatok megoldása érdekében használják fel, te
kintet nélkül az ágazati hovatartozásra. Előfordul, hogy merev szakági 
szemléletből kifolyólag az egyik szolgálati ág nem segíti ki a m(!sikat, s 
emiatt a feladat időbeni végrehajtása csorbát szenved. 

Az átcsoportosítási jogkörök gyakorlása terén a döntéseket nem előzi 
meg minden esetben az érintett szakterületek helyzetének, hátralevő fel
adatainak körültekintő, alapos elemzése, értékelése. Gyakori az olyan 
döntés, ami kellő megfontolás hiányában károsan hat a megvont összeg
gel érintett szolgálati ág gazdálkodására. A probléma okát abban látjuk, 
hogy nincs a csapatoknál egy objektív javaslatot előkészítő szervezet 
(,,gazdasági bizottság"), amely részrehajlás nélkül képes a felmerült igé
nyeket elbírálni, a megvalósításhoz szükséges költségvetési előirányzat 
átcsoportosítási lehetőségeket feltárni, az ezzel kapcsolatos parancsnoki 
döntést megfelelően előkészíteni. 

Ugyancsak az ágazati elkülönültségből fakadó negatív jelenség, hogy 
a helyi beszerzés körének jelentős kibővitése és az ehhez kapcsolódó 
anyagi érdekeltség - a minél kedvezőbb áron történő beszerzés - ugyan
akkor nem egy esetben a nagy távolságról történő, néphadsereg szinten 
ésszerűtlen és gazdaságtalan szállításokhoz vezet, a saját eszközökkel 
történő szállítás „ingyenessége" miatt. 

Ez a körülmény egyben rámutat gazdálkodási rendszerünk azon fo
gyatékosságára is, hogy nem biztosított a költségtényezők komplex terve
zése, mérése. A kiadások jelenleg nem tükrözik megfelelően a gazdálko
dás hatékonyságát. A takarékos gazdálkodás eredményessége nem bizto
sítható kellően a költségalakulás komplex vizsgálata, elemzése nélkül. Az 
ágazati jellegű gazdálkodási rendszerben a költségtényezőket csak az ága
zaton belül vizsgálják_. s a szakanyag-gazdálkodás hatékonyságát sok eset
ben más terület terhére (pl. szállítási) érik el. Ilyen körülmények között 
lehetséges, hogy valamely részterületen a gazdálkodás hatékonysága nő, 
de ennek ellenére az ellátás végrehajtásában a költségek összességében 
emelkednek. 

A gazdálkodás új rendje szakterületenként kellően szabályozott, az 
intézkedések helytállóságát a gyakorlati végrehajtásban elért eredmények 
igazolják. Ezen a téren fennálló fő probléma egyrészt a szabályozás elap
rózottsága. A számtalan - a korábbi évek során felgyülemlett - uta
sítás, intézkedés, valamint az átfogó szabályozás hiánya megnehezíti a 
gazdálkodást végrehajtók eligazodását, tisztánlátását. Másrészt egyes terü
!eteken a szabályozás elavultsága vagy éppenséggel hiánya okoz nehézsé
get a feladatok helyes, egyértelmű megoldása vonatkozásában: ilyenek 
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a profilok nem kellő rendezettsége, a gazdasági számvitel elavultsága, az 
ellenőrzés rendszerének nem kellő szabályozottsága. 

A pénzgazdálkodás fejlesztésének, szélesítésének lehetőségei 

A pénzgazdálkodás módszerén alapuló ellátási-gazdálkodási rendszer a 
katonai gazdálkodás fejlettebb formája. Előnyei abban összpontosulnak, 
hogy az állandó harckészültség időszakában - az egyre dinamikusan fej
lődő népgazdasági lehetőségek alapján - alkalmasabb rendszere a csapa
tok anyagi biztosításának, a hatékony gazdálkodásnak, mínt a naturális 
normagazdálkodás. 

A csapatok anyagi biztosításának ,(ellátásának) rendszere rugalma
sabbá válik. Fokozottabb mértékben realizálódik az az elv, hogy a gaz
dasági döntések meghozatala az informáltság és az érdekek szempontjá
ból a legmegfelelőbb szinteken történjen. A csapatok önállóan, a fegyver
nemi és helyi sajátosságoknak, körülményeknek megfelelően tervezhet
nek a maguk szférájában. Közvetlenül érdekeltek abban, hogy az adott 
lehetőségek és feltételek mellett ésszerűen gazdálkodjanak, belső erőforrá
saikat maximálísan kihasználják. 

A felső szintű szervek gazdasági irányító-tervező, szervező, szabá
lyozó tevékenysége megalapozottabbá válhat. Az operatív gazdasági ügyek 
özönének intézése helyett figyelmüket valóban a makroökonómiai kérdé
sek elemzésére, a legjobb megoldási módok vizsgálatára, a mindenkor 
kulcsfontosságú katonai gazdasági-politikai feladatokra, a szakterület 
össztevékenységének ellenőrzésére koncentrálhatják. 

A pénzgazdálkodás nyújtotta lehetőségek realizálódása, pozitív hatá
sának teljesebb kibontakozása természetesen igen sok tényezőn múlik és 
várhatóan még hosszabb időt vesz igénybe. A végrehajtók részéról a meg
felelő hozzáértés kifejlesztése, gyakorlati tapasztalat, jártasság megszer
zése mellett igen nagy szükség van arra, hogy a mindenkor kellő össz
hang legyen a szabályozás követelményei és a végrehajtás feltételei kö
zött. Nem kevésbé fontos, hogy a törekvés, a jószándél,;: párosuljon a vég
rehajtók közgazdasági érettségével, felkészültségével, közmegelégedésével. 
A felső vezetésnek állandóan figyelemmel kell kísérni és tanulmányozni 
a katonai gazdálkodás szabályozására kiadott rendelkezéseinek összhatá
sát, a különböző szinteken és területeken differenciáltan jelentkező ten
denciákat, s a változó helyzeteknek, körülményeknek, lehetőségeknek és 
követelményeknek megfelelően módosítani, korrigálni a fegyveres erők 
fejlesztését, felkészítését szolgáló gazdaságpolitikai célok elérésének mód
szereit, eszközeit. 

A katonai gazdálkodás rendszere ma még korántsem egységes. Ma
gán viseli a korábbi fejlesztési időszakban megcsontosodott, elkülönült 
ágazati szemléleti módból fakadó - ma már a továbbfejlődést gátló té
nyezőjeként ható - differenciáltságot, részben még a régi, elavult, más
részt a már fejlettebb, korszerűbb módszerek következtében kialakult el-
1entmondásokat, feszültségeket. A különböző szolgálati ágak, szakterüle
tek közötti közgazdasági összhang megteremtéséhez elengedhetetlen az 
.alapvető célok és módszerek, elvek felső szintű egyeztetése, közelítése, le
hetséges egységesítése. Aniíg erre nem kerül sor, továbbra is számolni 
kell a nem kívánatos jelenségekkel, problémákkal. 
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A katonai gazdálkodás sokrétűsége, feladatainak változatossága, az 
egyes ágazatok - a fegyveres erők harckészültsége biztosításában betöl
tött - szerepének differenciáltsága jóllehet nem tűri a sablonokat, az ön
kényeskedést. A védelem alapvető céljainak elérését nem lehet bizony
talan tényezőkre, pusztán a spontán tendenciák érvényesülési lehetőségére 
alapozni. De, mint ahogy az már bebizonyosodott: a katonai követelmé
nyek érvényesítése, a feladatok maradéktalan teljesítése nem összeegyez
tethetetlen a közgazdasági megfontolások érvényesítésével,4 ezért nem 
mondhatunk le arról, hogy a feltételeknek és a célszerűségnek megfele
lően ne keressük a katonai gyakorlatban egyes területeken már funkcio
náló, s kezdeti eredményeket felmutató közgazdasági módszerek szélesebb 
körű alkalmazásának lehetőségeit, azok pozitívumaira, a katonai gazdál
kodás optimális hatékonyságának fokozásában betöltött szerepére, s ezen 
az alapon a gazdasági folyamatok további integrálhatóságára tekintettel. 

A pénzgazdálkodás, mint gazdálkodási módszer a katonai gyakorlat
ban is megfelelő alapul szolgálhat a csapatok anyagi-technikai biztosí
tási (ellátási) rendszere elvi egységének perspektivikus megteremtéséhez, 
így a jövőben a fejlesztés általános, valamennyi szakterület vonatkozásá
ban tudatosan és tervszerűen összehangolt irányát képezheti. Megfelelő 
rugalmas feltételeket nyújt ahhoz, hogy a katonai gazdálkodás sokrétű, 
egymástól eltérő speciális sajátosságai, követelményei, az egységes elve
ken belül differenciáltan érvényesítésre kerüljenek. Emellett teljes körű 
kibontakoztatásához, az átállás zavartalanságának biztosításához, a be
szerzési, elsősorban import lehetőségek differenciáltságából fakadó eset
leges ellátási problémák áthidalásához feltétlen indokolt a józan mérték
tartás, a fokozatosság elvének betartása, illetve bizonyos korlátozó rend
szabályok átmeneti alkalmazása. 

A fentiek szellemében a hadtápszolgálatban a pénzgazdálkodás kiter
jesztésének lehetőségeit célszerű vizsgálni az üzemanyag-, az üzemanyag
technikai eszköz, a bútorzat és berendezési anyag, valamint a tüzelőanyag
ellátás területén. Ezzel párhuzamosan indokolt a gazdálkodás számvitelét 
is korszerűsíteni a kettős könyvvitel' elvén, mely megteremti a feltételeit 
a komplex költségtervezésnek és elszámolásnak. E törekvés realizálásához 
kedvező lehetőségeket teremt a csapatoknál a „Számviteli és Adatfeldol
gozó Pont''-ok tervezett kialakítása. 

A jelzett területeken a pénzgazdálkodás megvalósításának lehetőségeit 
a pénzösszegben megállapítható alap- és utánpótlási normák; az egyértel
műen meghatározható felszámítási alapok biztosítják. Szükségességét min
denekelőtt a használatos anyagok, cikkek, berendezések, felszerelések, 
nagy száma; a forgalom jelentős volumene; a jelenlegi gazdálkodási for
mából fakadó megkötöttségek, ellátási problémák feloldása, bürokratiz
mus megszüntetése; a kapcsolódó területekkel való összhang megterem
tése, s a hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere egységének (integráció
jának) további szilárdítása indokolja. 

(Vázlatok a tartalomjegyzék után találhatók!) 

' Példa erre a harckészültség szempontjából olyan fontos szolgálati ág,. 
mint a Pc. és Gjmü. Techn. Szolgálat, több év óta sikerrel folytatott kísér
lete - az alkatrészellátás terén - a pénzgazdálkodás bevezetésére. 
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