
Gondolatok a kisegítő gazdaságok elvi 
és gyakorlati működéséről 

E ő r i T i b o r hadnagy 

A hadseregben működő kisegítő gazdaságok, amelyeknek fő feladata 
a személyi állomány élelmezési ellátásának javítása, az elmúlt években, 
főképpen a 60-as évek közepétől, tovább fejlődtek és ma már mind szer
vezettségben, mind eredményességben komoly tényezői az élelmezési 
gazdálkodásnak. 

Ezek mutatói az alábbiak: 

- az önálló élelmezést folytató egységek 98; a tiszti étkezdék 36"/o
ánál működik kisegítő gazdaság; 

- a termelés mutatói, az egy főre jutó feljavítás összege törés nél
küli fejlődést mutat; 

- a kisegítő gazdaságok vagyoni helyzete ma már maradéktalanul 
biztosítani képes az eredményes gazdálkodás továbbfejlesztését; 

- komoly eredmények mutatkoznak a belterjességre való törekvés
ben, a helyi lehetőségek kihasználásában; 

- a korszerű élelmezési gazdálkodást mutatja a több egységnél be
vezetett két menü szerinti étkeztetés, a kalóriaingadozások általán~s 
megszűnése, az élettanilag szükséges anyagok optimális szükségleteinek 
megközelítő kielégítése. Ezek mind ott jelentkeznek, ahol a kisegítő 
gazdaságok eredményesen működnek. 

Az MN-re kidolgozott gazdaságirányítási reform ésszerű keretek 
közé helyezi a központi intézkedéseket és egyúttal biztosítja, hogy az 
egységek gazdasági vezetőinek elgondolása céltudatos eredményekben 
realizálódjon. 

A kisegítő gazdaságok bizottságai - élükön az egységparancsnok 
hadtáphelyettesével - maguk állítják össze terveiket, és önállóan dön
tenek a leggazdaságosabb profil kialakításában. A termelésben, a beszer
zésben és értékesítésben a különböző variánsok széles körét mérlegelhe
tik, s a gazdasági bizottságok a mérlegelés után általában szabadon dönt
hetnek. Ezek a lehetőségek éppen azért, mert figyelembe veszik mind a 
hadsereg, mind a gazdaságok érdekeit, komoly eredmények a múlthoz 
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:képest. Az új intézkedések a gazdaságok eredményességének fokozása. 
érdekében lehetővé teszik: 

- a termékek, és az állatok hadseregen belüli (családok, más ala
kulatok részére) értékesítését; 

- a szocialista kereskedelemben történő értékesítést; 
- a gazdálkodás mindenirányú támogatását (személyi állomány fel-

használása, a termelőszövetkezetekkel történő együttműködés stb.). 

A gazdasági önállóság a kisegítő gazdaságok vonatkozásában megfe
lelő érdekeltséggel és ehhez kapcsolódó komoly felelősséggel párosul. A 
kisegítő gazdaságok vezetésében érvényesül a kockázatvállalás, de nem 
utolsó sorban a kísérletezés joga is. Az önálló törekvések meghatározó
ként hatnak és nem szorulnak minden esetben magasabb szintű jóváha
gyásra. 

Az önállóság és felelősség közötti kapcsolat igen szoros és egymással 
dialektikusan összefüggő. Az önállóság messzemenően kibontakozhat, új 
tartalommal telítődhet. A gazdálkodási egységben meg kell teremteni a 
gazdasági döntés meghozatalának reális lehetőségét, hiszen nem írhatók 
elő részükre az összes termelési feladatok, keretek és cselekvési aktusok. 
Ha a gazdálkodást folytató egység széles körű önállósággal rendelkezik, 
akkor eredményes tevékenysége rendszeresen gyorsítja a kisegítő gazda
ság hatékonyságát, vagyoni helyzetének megszilárdítását, és ami a leg
fontosabb a személyi állomány ellátásának további javítását. 

Az önálló elszámolás sajátosan érvényesül a kisegítő gazdaságoknál. 
A sajátosságok egyrészt közelítenek a népgazdaság hasonló gazdasági 
egységeinek elszámolásához, másrészt kifejezésre juttatják azt az alap
vető eltérést, hogy ezen gazdaságok nem elsősorban „árutermelő egysé
.gek". 

A gazdaságok fő sajátosságai az alábbiak: 

- nem önálló költségvetés alapján, hanem lényegében „hitelműve
letek" felhasználásával működnek; 

- az étkezés feljavítása érdekében térítés nélkül használják a terü
letet, a közszolgáltatásokat, az étkezdei hulladékot, a személyi állomány 
munkáját, a kapcsolt szállításokat stb. Mindezek következtében a gazda
ság átlagos értékét sokszorosan meghaladó nyereséget realizálnak; 

- az áru (piaci) kapcsolatok korlátok közé szorítottak; 
- a gazdaságok vezetői munkájukat beosztásuk mellett végzik, és 

meghatározott eredmények alapján premizálásban részesülnek. 
E sajátosságok mellett a kisegítő gazdaságok eredményeinek foko

zásához szükséges néhány alapvető szabályozó közbeiktatása. Ilyen töb
bek között a szállítások megtérítése, az elvégzett mezőgazdasági munkák 
(szántás, vetés), továbbá az állatorvosi felügyelet kifizetése stb. 

A gazdálkodásban a hatékonyság növelésének fontos feltétele a gaz
dasági vezető szakképzettségének, sok éves tapasztalatainak érvényre 
juttatása, melynek különösen kifejezésre kell jutni az álló és forgó esz
közök elosztásában, felhasználásában, a tervszerű és reális célkitűzések 
következetes megvalósításában. Ugyanakkor a gazdaság vezetője nem 
nélkülözheti a termelő (mezőgazdasági) üzemekkel történő tapasztalat-
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cserét és azt az Ulandó törekvést, mely a tervszerűbb és belterjesebb 
gazdálkodásra irányul. 

A célkitfuéseket, és a törekvéseket szigorúan alá kel! rendelni a 
helyi lehetőségeknek, adottságoknak, mert megalapozott gazdálkodás, 
évről évre jelentkező eredményesség csak ilyen úton biztosítható. 

A tervszerű gazdálkodás alapvető feltétele, hogy a központi célok 
és elgondolások követése mellett megfelelő mértékben érvényesül;ön az 
önállóság és a helyi körülmények mindenoldalú kihasználása. 

A központi elgondolások megvalósulása érdekében - a hadsereg
vezetés mechanizmusában - fontos szerepet töltenek be a közbeeső 
szervek. 

A vezetés zárt rendszerén belül a magasabbegység gazdasági vezeté
sére hárul az a feladat, hogy közvetlenül a gazdasági egységek számára 
- a seregtest szintű elgondolások érvényesítése érdekében - differen
<::iált célkitűzéseket határozzon meg. 

A magasabbegységnek e mellett jelentős koordináló szerepet is be 
kell töltenie. Helyes az - ahol ezt a lehetőségek (elhelyezés, szakképzett 
gondozó) biztosítják -, ha a magasabbegység alárendeltjei részére ser
tésnevelői gazdaságot tart fenn. Az is helyes, ha koordinálja a feleslegek 
egységek közötti elosztását; ha a bizottságok vezetőit félévenként szer
vezetten számoltatja be az elért eredményekről, a jó tapasztalatok átadá
sának igényével. 

Ismeretes, hogy .a gazdálkodás hatékonyságának mércéje a nyereség, 
melyen keresztül .a gazdálkodás eredményessége minden vonatkozásban 
befolyásolható és lemérhető. A nyereség számítás célszerű formája lehet: 

a gazdasági időszakon belül az étkezés feljavítására átadott termé-
kek értékének egy főre történő meghatározása. 

A kisegítő gazdaságok eredményességének egyéb mutatói: 
- a vagyoni helyzet alakulásának dinamikája; 
- a premizálás alakulása és összefüggései; 
- az átadott termékmennyiség természetes mértékegységekben stb. 
A gazdálkodás eredményességének vizsgálata (elemzése) megköveteli 

az információ rendszerének tervszerű kiépítését. 
A gazdasági mutatók meghatározásához alapvető információs adat-

ként ismerni kell: 
- a gazdaságok helyzetét; 
- az előző gazdasági időszak eredményeit; 
- az adott gazdaság sajátosságait, vagyoni helyzetét, adottságait és 

perspektivikus lehetőségeit; 
- a beruházások jellegét, értékét, a kivitelezés módját; 
- a gazdasági vezető képzettségét és rátermettségét; 
- az anyagi vizsgálatok tapasztalatait. 
A kitűzött célok természetszerűen feltételezik az informálódás folya

matos fenntartását olyan mértékben, hogy az biztosítsa a tervidőszak

ban jelentkező káros és spontán jelenségek hatásainak megelőzhetőségét. 
Ugyanakkor nyújtsanak segítséget a szaporulatok célszerű - gazdaságok 

közötti - értékesítésére. 
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A kisegítő gazdaságok közvetlen vezetésének és irányításának 
néhány gyakorlati problémája 

A kisegítő gazdaságok hatékonyságát alapvetően befolyásolják a he
lyi adottságok. Véleményem szerint, azonban a befolyásoló tényezők 
rangsorolásánál első helyen a vezetést és irányítást kell említeni. 

A bonyolult gazdasági feladatok helyes értelmezése, az űj módszerek 
bevezetése csak űgy valósulhat meg, ha a gazdasági vezetők a követel
ményeknek megfelelő képzettséggel és adottsággal rendelkeznek. Ismerői 
a gazdasági célkitűzéseknek és nemcsak a kiadott rendelkezések mecha-· 
nikus végrehajtására képesek, hanem a felmerülő lehetőségeket is vilá
gosan látják. Széles körben aikalmazzák a korszerű gazdaságok jól be
vált módszereit, mernek kezdeményezni és az ésszerűség határain belül 
még kísérleteznek is. 

Helytelen gazdasági szemléletre vall viszont, amikor a gazdasági ve
zető olyan területen kísérletezik, mely már tudományosan megalapozott, 
gyakorlatban kiművelt, széles körben alkalmazott. A gazdálkodás haté
konyságát csökkenti tehát a helytelenül értelmezett önálló eiképzelés és 
kisérletezés jogának minden áron való kierőszakolása. Káros törekvés 
például az is, amikor - a tájjelleg figyelmen kívül hagyásával - az 
adott területen alacsony hozamú kultúrnövények termesztését kívánják 
meghonosítani, vagy olyan állatfajokat akarnak tenyészteni, melyekhez 
a szükséges objektív és szubjektív feltételek nem biztosítottak. 

Az ílyen, és ehhez hasonló kísérletek soha nem vezetnek eredményre. 
Az új profilok kialakítása és meghonosítása viszont szükségessé teszi 

a tájjelleg és a lehetőségek tanulmányozását, az itt tevékenykedő állami 
gazdaságok, termelő szövetkezetek tapasztalatainak - eljárási módsze
reinek - széles körű felhasználását. A gazdaságok hatékonyságát csak 
az a gazdasági vezető képes tervszerűen fokozni, aki messzemenően a fel
halmozott tudományos ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra támasz
kodik. E néikül nem lehet kockázatmentes gazdáikodást folytatni. 

Helytelen gazdálkodásra vall - de gyakori jelenség - az is, amikor 
a gazdasági vezető a tervezett mutatókat zömében az év utolsó negyedé
ben akarja teljesittetni. · 

Gyakorlati tapasztalatok alapján célszerű, ha a gazdáikodó egység 
- a magasabbegység által meghatározott - évi mutatót havi bontásban 
realizálja úgy, hogy egész éven át folyamatában érvényesüljön. A tet
vezésnek alapját a gazdaság várható tiszta jövedelme képezze. A terve-
zésnél célszerű egy évre, egy főre eső átlaggal számolni. A továbbiakban 
megfelelő differenciáltság megvalósitásával - mely az évszaki és igény
bevételi sajátosságok figyelembevételével érhető el - kell a havi bon
tásokat eszközölni. 

A bevétel tervszerű felhasználása mellett az előleg törlesztésében is 
érvényesüljön a tervszerűség. A gazdálkodás tudatosságát nélkülözi az a 
törekvés, amikor helytelenül csak a felvett előleg törlesztésére törek
szünk. Gazdálkodásunk tervszerűen kialakított mechanizmusát nem za
varhatja az előleg tartozás nagysága, ha stabil vagyoni helyzetet alakí
tottunk ki, és a tervszerű előleg törlesztés, v~lamint az élelmezés feljaví-· 
tására fordított érték között megfelelő az összhang. 
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Arra kell törekedni, hogy az előleg visszatérítése tervszerűen és 
folyamatosan havi arányosság kialakításával kerüljön teljesítésre. Ennek 
kihatása nem érződhet, és nem idézhet elő tervszerűtlen válto?ást, a sze
mélyi állomány étkezésének feljavítására fordított összeg alakulásában. 

A hozzáértő tervező munka kizárja, hogy a két póluson aránytalan
ság következzen be. A tervszerűség, a tudatos irányítás, a gazdálkodás
ban megnyilvánuló káros, spontán jelenségek és tendenciák ellenére ered
ményesen. érvényesül, ugyanakkor meghatározó szerepet tölt be a sze
mélyi állomány ellátásának további javításában. 

A kisegítő gazdaságok előtt álló alapvető feladatok sorában - az 
Utasításban meghatározottak mellett - kiemelkedő jelentőségű a helyi 
mezőgazdasági üzemekkel, termelőszövetkezetekkel való szoros kapcsolat 
kiépítése. Vétek, például a termelőszövetkezet agronómusi tapasztalatai
nak kihasználatlanul hagyása, a vetőmag, apa- és anyaállatok nyújtotta 
segítségnek, a kisegítő gazdaságok érdekében történő felhasználásának 
elhanyagolása. 

E rövid cikkben nem törekedhettem arra, hogy a kisegítő gazdasá
gok helyét és szerepét minden oldalról megvilágítsam. Célom. az volt, 
hogy az elmondottak az önálló gazdálkodást folyt a tó egységek gazdasági 
vezetőiben gondolatokat ébresszenek. A személyi állomány ellátottságá
nak gyorsabb javítása érdekében komoly jelentőségű a tervszerű, tuda
tos irányítás, az elért gazdasági eredmények továbbfokozása. A kisegítő 

gazdaságok fejlesztési lehetőségei korántsem kimerítettek - jövőt ille
tően pedig egyre növekednek. 
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