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A CSAPATGAZDÁLKODÁS ELMÉLETE, 
ELLÁTÁS,GAZDÁLKOSÁS,KATONAIKÖZLEKEDÉS 

Az. ellátó központok (középirányító szervek), 
központi raktárak, bázisok helye, szerepe 

és feladatai a gazdálkodás eredményességében 

Az A1N Hadtápfőnökség szerzői kollektívtija 

Az MN hadtápbiztosítási rendszerében 1973-ban az MN hadtápfónökség közvetlen alárendelt
ségében megalakultak az ellátó központok. Ezek létrehozásának alapvető célja volt - a seregtestek -
csapatok és a központhadtáp szervek kapcsolatának egyszerűsítése, a gazdálkodási tevékenység 
hatékonyságának növelése, a csapatok ellátásának további javítása, valamint a gépi adatfeldolgozá
son alapulo egységes számviteli rend bevezetésének elősegítése. 

Az ellato közpo111ok - mi11t az MN hadtáp középirti11;itó szm:ú - rmdelmére a HKSZ-szel és .M "-me/, 
a központhadtáp szemi erkölcsi-politikai állapotáial, ftlké.rzüérétel, a gazdálkodással, a műszaki fejlesz/érrel 
kapc.rolatos feladatok dgrehajtárdnak biztosítJsa és bizo11;os fokú összekötő kapocs szerepének betöltése a termelő 
iizemek, a közpo11thadtáp és a [.fapatok köz/fii. 

Feladataikat az MN illetékes szolgálatfőnökének közvetlen alárendeltségében végzik. 

Alapiető feladataik: 
- a HKSZ és "M"-mel kapcsolatos tervek kidolgozása, az alárendeltségükben levő szervezetek 

magas szintű HKSZ és „M" készségének a biztosítása; 

- a csapatok és HM-közvetlen szervek HKSZ és „M" feladatai anyagi ellátásának tervezésében, 
végrehajtásában való közreműködés; 

- saját, valamint alárendelt szervezetei magas fokú erkölcsi és politikai állapotának biztosítása, 
fenntartása; 

- a gazdálkodás szervezése és végzése, ellátási, beszerzési tervek kidolgozása; az anyagi-techni
kai eszközök beszerzése, minőségi átvétele és rendszeresítésükben való közreműködés; a technikai 
és műszaki f<-1 lesztés és bonyolítása; a technikai eszközök javításának szervezése; javítása, az anyagi 
készletek tárolásának, megőrzésének, nyilvántartásának, kiadásának bonyolítása; a gazdálkodással 
kapcsolatos pénzügyi műveletek rendezése; az anyagok rendeltetésszerű felhasználásának ellenőr

zése; elszámoltatás; 

- az alárendeltek vezetése, azok részére a feladatok rendszeres megszabása, a végrehajtás elle
nőrzése, segítése és azok végrehajtásáról a parancsnokok rendszeres beszámoltatása. 

Napjainkban különösen fontos és aktuális feladatukká vált a hatékony, takarékos gazdálkodás 
megvalósítása, ebből is kiemelve az energiával való takarékosságot. A gazdaságirányítási rendszer 
továbbfejlesztése kapcsán szükséges, hogy az ellátó központok aktívan, kezdeményezőtn tényked
ienek a HDS ellátásának érdekvédelme, a gazdálkodás szabályzóinak korszerűsítése, a piaci és ter· 
melői kapacitások kedvező tendenciáinak igénybevétele érdekében . 
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Az ellátó központok feladataik végrehajtására általában az alábbi szervezettel rendelkeznek: 

- parancsnokság; 

- anyagi és áruforgalmi osztály; 

- átvételi osztály; 

- fejlesztési osztály; 

- ellenőrző és számviteli osztály; 

- pénzügyi alosztály; 

- egyéb, a működéshez szükséges szervezetek. 

Az ellátó központ alárendeltségében külonbifző rende!tetés1í raktárak (vegyes, központi, terület) és szak
csapatok tartoznak. Ezek rendeltetése az MN csapatai anyagi-technikai eszközökkel való ellátása, 
béke, "M" és hadászati készletek tárolása, nyilvántartása, azok csapatok részére történő gyors kiadá
sának, széttelepítésének megtervezése, előkészítése. Ezen túlmenően biztosítják saját szervezetük 
magas fokú erkölcsi-politikai állapotot, HKSZ és „M" készséget; felkészülnek a háborús körülmé
nyek közötti működésre. 

Az ellátó központok rendeltetése, feladatai az alárendeltségi viszony függvényében eg; sor sajátossággal egé
szül ki. A továbbiakban ezekről néhány szót. 

Az MN Katonai Szállítási Főigazgatóság 

Rendeltetése az MN szervezetei csapat-, anyagi és technikai eszköz szállításainak, - a külön
böző szállítási ágazatok komplex felhasználásával - az ország területén történő végrehajtásának ter
vezése, szervezése és irányítása. Ezen kíviil: 

- a nemzetközi szállítások végrehajtása, a szállítási, a rakodási tevékenység korszerűsítése; 

- a speciális szállítmányok kísérésének szervezése, a végrehajtás irányítása; 

- az MNK közlekedési hálózatának, a műtárgyaknak, berendezéseknek és azok teljesítménya-
datainak nyilvántartása; 

- a közutak katonai járművek által történő igénybevételének irányítása, ellenőrzese; 

- a népgazdasági beruházásoknál, felújításoknál és a korszerűsítéseknél az MN igények meg-
valósítása; 

- középirányítói szinten a közlekedési szakanyagellátás szervezése, végrehajtása, az eszközök 
felhasználásának, javításának szervezése, irányítása; 

- az alárendeltségébe tartozó közlekedési és szállító katonai szervezetek ("M" törzsek) HKSZ 
és „M" készségének magas szinten tartása, a személyi állomány politikai, katonai és szakmai felkészí
tése, tevékenységük irányítása; 

- az alárendelt katonai szervezetek, "M" .törzsek vezetése. 

Alapvető feladatai: 

- kidolgozza az MN KSZFI harckészültségi, mozgósítási terveit, elkészíti az alárendelt szervek 
összesített harckészültségi tervét; 

- felkészíti az alárendelteket a háborús feladataik magas színvonalú végrehajtására; 

- rendszeres irányítással, egyeztetéssel és ellenőrzéssel biztosítja az alárendeltek harckészült-
ségi terveinek követelményszintű naprakészségét, valamint a tervekben foglaltak végrahajtását; 

- végrehajtja a harckészültségi és „M" feladatok begyakoroltatását, az MN KSZFI jóváhagyásá
val komplex HKSZ ellenőrzéseket hajt végre az alárendelteknél. "M" összekovácsolási gyakorlato
kat tervez, készít elő és vezet le az alárendeltekre vonatkozóan az elöljáró intézkedésének megHe
lően; 

- tervezi, szervezi és irányítja a mozgósítás anyagi-technikai biztosítását, MN szinten vég~e
hajtja a közlekedési szakanyagok és szaktechnikai eszközök „M" tervezését; 
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- hatáskorénck mcgfeklócn felJolgozza az .\H\ "M" szállítási iglnycit, d6készíti és naprakész 
áll.1potban tartJJ az .M" szállítási terveket, 

- tervCLi, s1crve1i, •ranptja az alárcnJdt • .\f" szenuc;ck személyi ,íllományán,1k felkészítését 
a szcrvczetLk mozgósítas folpmatahan torténó megalak1t.1sára cs hatékony alkalmazására; 

- tcm:zi é, vegreh 1jtja .1z i\HKSZ idciszakáhJn meglevő személyi állom,íny politikai, k.1ton:1i 
és sz 1km:11 kikepzését, fclkévítcsét a bekc cs h,íborus fel 1Jataik magas színvonalú cllátásáw. irá· 
n) uja és ellcnórz1 az ,111rcnJeltek ez1rfoyú tc:vékcnységlt; 

- tervezi, szen ez1 es 1Iám 1tja az .\1:-;' Hcmely·, an) ,ig· és belföldi oapats7állítá-.ok és ezekkel 
k 1pcsolatos rakoJas-glpcsítls rs kont<'.-neriz,iuó, a szállttm:'inykísérési fd,1Jatokat, a speciális szálh· 
tasokat. \'egrehaJtp a kulfoldi { nemzetközi) sz.íllíthok előkészítését, megszen·czését é:s végrc:hajtá· 
s;Ít az,\!\; KSZl'-ség vc:zetesc'.-vcl; 

- rendszeresen tanulmámyozza e, fig}elemmel kíséri 1 polgári közlekeJési és szállítási \állal.t· 
tok renJdcteit cs JíJsZ 1has.11t Jt\,tslatot Jolgoz k1 a katonai sz.íllitásokat énntó Jíjszabásokra és 
egycb rcnddkczbckre, 

- sz tkmaí segítsegc:t nyúJt a o:1patok kozlckcdés1 és szillít:ísi kiképzésének mcgszervezcséhcz; 
- pvaslatot dolgoz ki a szálhtá,1 fol>3m,1tok m1Jszercs vizsg.ílata cs elemzése alapján a sz.illít:i-

sok végrch.1jtas.mak kor,zerús1téstr<:, 1 gazdas.ígossag fokozására, a közlekeJés snktechnikai esz
kozok fojk,ztéscrc; 

- ir:'tll} ttja <:s ellcnorti az .\IN k,>zlckcdés1 sz.1ktcchntka1 cs,közokkel törtcnó ellátása érJekc:
ben ezen cszkozök bcszcrzcsét. jav1tas.1t, nyilvántartását az .\fN KSZF·ség követelményei szerint, 

- \Cgrch.11qa .1 biztosított hitelekkel torteno gazdálkod.íst ,1 takarekoss.ígi intézkedcsck sze· 
nnt, 

- ellcncmi 1 kozlckcJés ,uktcchnibi cszkozok és hitelek ,úmviteli fc:hJatainak végrchajta· 
,át, az M:-.: KÖAR szakmai tevékcnpégct. Rendelkezik .11 é\'t:s kciltscgvetc:sbcn jóváh:i.gyott clói· 
rán) zatt 1, 

- az \f:,,.. Kv:i:1 ·s alárcnJcltjc:i pénzugyi clőir:in}zat:ínak kezelése, a gazdálkodási tevékenr· 
scg \ egzcst. a r- zd:1 odas takarekos, ten·,zcrú telhaszn.ilását elemzi; 

- rc'.-szt vesz .1 közkke<lcsi szolgtl.it tcvéktnyst':gét s,ab:ilyozó főnökségi kiadványok, segédle
tek, ut.tsitasok, parancsok és intézkedések tervezetének kidolgoósáh.m; 

- vegrchaJlJ,t és ellenóm a közutak, közúti ls ~asut1 átjárók, .1 lánctalpas J,Írművck részére ki]<. 

!olt és hd)·órségi lámtalpas ut,1k 1genybcvttelét, rozt \esz a sz.ibílyozo inrókeJés<:kben .tz .\1'\ 
KSZFI rlszcrc mc:gh.tt.irozott fdad:1tok vt':gn:haJt:lsában, 

- ll}th,mtartja az ~!:-.:K kozkkeJcsi h.1lózatának, r-akodó-, szállíto· és rnntatási eszközeinek, 
valamint ,1 helyrc:állíta,hoz szukséges gépek ls ,111} 1gklszktek teljesítményi .1Jatait; 

- renJszcresen ellenóm a H.\! ipanagányok műszaki álbpotát, az üztmeltttfa feltételeinek 
b1ztosítas,ít; 

- én·cn} re JUttatja a homeJelmi kövuclmc'. nyckct a közkkc<lési beruhát.í.sok, fr:lújít.hok és 
korszerús1tc'.-sek során; 

- mcgszcn·czi és 1rán} ítja az ~1'\ érdekű kózlckedesi építési feh<latobt; 
- vezeti, iranyítj:1 .12 al:írcndcltc:k tevlkenységét, követelményt támaszt .1 szab:ílyzat szerinti 

ékt fcnntartás:íra és rendszeresen dknőrli az alárendeltek munkáját; 
- cgyuttműkoJik a seregtestek és m:1gasabbcgységtk közlekedési szerveivel, valamint a K.\1 

kfüé'pirán} 1tó stem:kkd a szállítások és közlekedt':si biztosítás fclaJat.ii végrchaJt.'ÍS:l érdekében 

,\z ,\IN Ilator.rz.íf,Í ligi,zréf,11g;1 i\l,ik11/.1tuk /~11'd11,11Jr,k,.1g.i 

A Hatorsúg1 l.:gésrn'.:gügy1 Abkul:1tok P.1rantsnoksága {lfrAP) az .\f'\ Lgészségügyi Szolg.i
latfónökség kÖl\Ctl<:n .iI:1renJclt középszintű végrdujtó, 1r:myító szervezete. Alapvc:tó rendeltetésl' 
.1z .\1~ \,11.imcnn)i szm czcte béke és .~1· cgészségügyi-anragi és egészségügyi-tedrnikai eszköz 

51 



ellátásának szervezése és végrehajtása, valamint a közpond1adcáp egészségügyi intézetei harcké· 
szültségének, háborús felkészítésének tervezése, szervezése és irányítása. 

A HEAP - alaprendeltetéséből adódóan - a köretkező fő feladatokat kiiteles megoldam: 
a) A költségvetésből rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával biztosítani a köz· 

ponthadtáp egészségügyi intézetei fenntartásával {üzemeltetésével) kapcsolatos egészségügyi·tech· 
nikai eszközök beszerzését, tárolását és elosztását. 

b) Az MN csapatainál és szerveinél működő .segélyhelyek (rendelők) folyamatos ellátása 
gyógyszerekkel, kötszerekkel, vegyszerekkel és orvosi műszerekkel. 

c) Az MN valamennyi szervezetének .M" egészségügyi-anyagi és egészségügyi-technikai ellá· 
tása. 

d) A központhadtáp egészségügyi intézetei harckészültségének és háborús felkészítésének irá· 
nyítása. 

e) Szervezni és koordinálni az .M" egészségügyi anyagok és egészségügyi-technikai eszközök 
fejlesztését, korszerűsítését. 

f) Ellenőrizni az egészségügyi anyagok és egészségügyi-technikai eszközök felhasználását, 
tárolását, karbantartását és hadrafoghatóságát. 

Az MN Üzemanyag·elldtó Központ 

Az MN Üzemanyag-ellátó Központ {a továbbiakban: MN ÜEK) az MN központhadtáp 
részeként, az MN Üzemanyag Szolgálatfőnökség közvetlen alárendelt középszintű végrehajtó, irá· 
nyító szervezete. 

Az MN ÜEK alaprendeltetése a szakanyag-gazdálkodási tevékenység {beszerzés, elosztás, 
szolgáltatás stb.) szervezésével, irányításával, végrehajtásával az MN katonai szervezetei üzemanyag 
és üzemanyag-technikai eszköz szükségleteinek időbeni mennyiségi és minőségi kielégítése. Az 
MN üzemanyag·tárolói, kiszolgáló szakberendezései javítása, mennyiségi-minőségi fejlesztése. 

Az MN hadtápbiztosítás rendszerében az MN ÜEK kiemelt politikai és szakmai felelősséget 
visel az MN harckészültségének, háborús tevékenységének, az AHKSZ időszak kiképzési és Sh!Íllí· 
tási feladatai szakanyag-biztosításának maradéktalan végrehajtásáért, az ehhez szükséges minden 
oldalú feltételek biztosításáért és fejlesztéséért. Az MN ÜEK és alárendeltjeinél folytatott politikai, 
katonai és szakmai tevékenység tartalmát, célját és irányát a fentiekben megfogalmazott felelősség 
határozza meg. 

Az ÜEK alapvető fel,1Jatai fő tartalma e:r ezek zégrehajtd.rdnak rdzlatos rendje: 
a) Az MN ÜEK és alárendeltjei HKSZ és .M" készségének magas szinten tartása. Alapvető cél 

a háborús feladatokra történő felkészítés, az .M" szervezetre történő áttérés, a tábori üzemanyag· 
szervezetek létrehozásának és a szakanyagellátás feltételeinek biztosítása. Ehhez rendelkezésre áll az 
alárendeltek és az MN ÜEK összesített, naprakész HKSZ és .M" terve. Mindezek kapcsán biztosí· 
tott: a béke· és tartalékos hadköteles állomány felkészítése, átképzése, egy központhadtáp üzem· 
anyag·raktár, a KHEL kötelékébe tartozó TÜZAR és ellátó század létrehozása, három üzemanyag· 
szállító zászlóalj, folyószámos katonai szervezetek szakanyagának tárolása, kiadása, a népgazdasági 
bázisain tárolt hadászati és EFE üzemanyag-készletek átvétele, kiadása, széttelepítése. 

b) Központi költségvetési gazdálkodás szervezése és végrehajtása területén alapvető cél: a 
szakanyagellátás, fejlesztés, fenntartás anyagi és technikai feltételeinek biztosítása, a jóváhagyott 
pénzeszközök takarékos és hatékony felhasználása, a korszerű haditecnika kiszolgálási igényeinek 
kielégítése. A központi költségvetési gazdálkodás magába foglalja a tervezést, a beszerzést, mennyi· 
ségi·minőségi átvételt, az elosztást, a központi szállítást, a felfrissítést, a nyilvántartást stb. Az MN 
ÜEK átruházott jogkörben a jóváhagyott határok között önálló központi költségvetési eazdáLo· 
<lást folytat, a változó követelményeknek megfelelően beszerzési tervmódosításokat eszközöl, vagy 
javasolja azokat. Szerződéses viszonyban jelentős számú gyártó·, szolgáltató·, kül· és belkereske· 
delmi 
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vállalatnál, azokkal harmonikus együttműködésben érvényesíti a honvédelmi érdeket. A beszer
zendő mennyiségek nagyságrendje meghatározásának alapját a következő gazdálkodási tényezők képe
zik: 

- az MN éves fogyasztási szükséglete (fenntartás), több év gazdálkodási eredményének elem
zett adata; 

- a tartalékképzés, fejlesztés elrendelt nagyságrendje (fejlesztés); 

- a gazdasági év kezdetén a várható fenntartási készletek mennyisége, az eszközök műszaki 
állaga. 

A végrehajtás alapvető okmányai: a jóváhagyott központi beszerzési terv, a féléves átvételi ( tel
jesítési) és térségi biztosítási terv. 

c) Az MN katonai szervezeteinek üzemanyag és üzemanyag-technikai eszköz biztosítása terü
letén alapvető cél az MN katonai szervezetei minden oldalú üzemanyag-szükségleteinek mennyi
ségben, időben, jó minőségben történő kielégítése, a szakeszközök állagmegóvásának és fejlesztésé
nek biztosítása. A tevékenység magában foglalja: a tervezést, a nyilvántartást, az elszámolást, az 
igénylést, a vételezést, a kiszolgálást. ' 

A gazdálkodás módszerei - természetbeni normagazdálkodás (ez a jelentős hányad) - pénz
gazdálkodás. 

A gazdálkodás szervezeti keretei: laktanyagazdálkodás az ott települt katonai szervezetek 
részére - önálló egységgazdálkodás. Mindkét változathoz kapcsolódhat önállóan gazdálkodó, 
üzemanyag-ellátásra utalt katonai szervezet. 

A biztosítás rendszere: központi - szükség szerint folyamatosan módosított - utaltsági rende
let szabályozza, hogy az adott ( ellátó, vagy önálló) katonai szervezet mely térségben települt üzem
anyag-raktárhoz van ellátásra utalva. 

Hajtóanyag-ellátás a katonai szervezetek igénylése alapján az MN ÜEK központi szervezésé
ben vasúti tartályvagonban kerül kiszállításra a határátrakó-helyról, a gyártó vállalattól közvetlenül, 
vagy az ellátó üzemanyag-raktártól. A kenó- és karbantartó, vegyi anyagokat a katonai szervezetek a 
kijelölt ellátó raktárakból üzemanyag-csekk alapján negyedéves rendszerben - a számukra kijelölt 
napokon - vételezik, a kiszállítás zömében vasúton vagy gépkocsival történik. A kis fogyasztású és 
kijelölt katonai szervezetek a szükségletük egészét, vagy kis hányadát ÁFOR üzemanyag-jegyben 
vételezhetik. Az ÁFOR-jegy ellátást az :MN ÜEK központilag végzi. Továbbá a pénzgazdálkodásba 
bevont cikkeket a katonai szervezetek önállóan szerzik be. 

Az ?,! \T Elelmezési Ellátó Közpo111 

Az MN Élelmezési Szolgálatfőnökség közvetlen alárendelt középszintű irányító, végrehajtó 
szervezet. 

Az MN ÉEK rendeltetése a központ HKSZ és "M" terveinek kidolgozása, az alárendelt élelme
zési és vegyesraktárak ezirányú feladatainak irányítisa, ellenőrzése, a háborús alkalmazás begyakor
lása és begyakoroltatása. Az állomány erkölcsi-politikai állapotának magas szinten tartása. A köz
ponti készletek tárolása, MN-re kiterjedően a központi ellátásba tartozó szakanyagok beszerzése, 
gyártásközi ellenőrzése, átvétele. A csapatok romlandó élelmiszer beszerzésének irányítása, a szak
technikai eszközök szervizelésének és javításának szervezése, meghatározott körben és mérvben 
való végrehajtása, a szakanyagok fejlesztése. A HM-közvetlen katonai szervezetek szakmai irányí
tása, helyszíni ellenőrzése és elszámoltatása. Az élelmezési és vegyesraktárak pénzügyi, számviteli 
tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a központi kifizetések végrehajtása. 

Az MN ÉEK a központhadtáp szerves részeként - a többi szolgálattal összhangban - az 
MNHF és MN ÉSZF elvtársak terveiben, parancsaiban és intézkedéseiben meghatározottak alapján 
végzi feladatát. 
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Az MN ÉSZI irányelvei és Jtasításai, a rendelkezésre bocs:ított költségvetési előirányzat cs for· 
góalap alapJan szervezi és végrehajtja a szakanyag·szukséglet terYezését, beszerzését és j:1vít:1sát, a fel· 

merulő költségek kit:gyenlítését cs ebúmolását. 

I?t'.rzlttúbm: 

- beszerzési tnvet készít - figyelembe véve a g,1zd:1s:ígo, bcszerLési, ,av1tasi és szolgáltatási for· 

dsokat; 
- a tervutasítás és a beszerzési terv alap,an onállo jogi személyként kotelnettséget valLtl cs 

jogokat szerez, 
- dbírálja az alárendelt raktárak szakanyag igényeit és intézkedik nok kielégítésére, 

- nplvántartj.1 .1 megn:ndelescket és ·1zok teljesítését; 
- végzi a bem;m:sek és szolgáltatások pmziig> i bonyolítását, clszámo:ás:tt, árte\ ékenységct 

folytat; 
- megszervezi és végn:haJtja a központi beszerzésű élelmezési szakan) agok gyártásközi ellen· 

őrzését és minőségi átvételét. Megtervezi a tcchnibi eszkiizök, gépek b, nyagok rakt:írak közottl 

elosztását; 
- szerveZI és irányítja a csapatok ellátás.ít, a központi készlctgazdálkodast és a fnssite, crdcké· 

ben snibéges :itcsoportositásokat; 
- összeállítja és csom:1golja a különböző meglntározott élelmiszer komplcttekct; 

- szabályozza a raktírak dl:ítási, raktárgazd ílkodási és sz.ímviteh tt:vckenységét; 

- megszcrvt:zi a szaktt:chnibi eszközök, gfpek és felszerclcsek közép- és nagyjavítás:tt, 1dosza· 
kos szerviz-ellenőrzéstt, biztosít,a a csapatjavít:íshoz s7ükséges alkatrészeket és tartozékokat,\ egzi ,1 

központi lutáskörbe tartozó anyagok selC)tezését, ir,ínyítja i:s koordinálja a ja\ÍtÚ oszt:íly és alosztál)' 

munkáját. 
Az \11\. Í:SZl· :ilt:11 jóv:íhagyott követelmtnyek, v:11:!mint a távhti és éves műszaki fejlesztési 

terv alappn - :1z érintett szervekkel egyi.ittrnűkiidvc - végrehaJtp a szolg:ílat anyagi technikai eszkö· 
zcinek fejlesztését, komerűsítését. Megszervezi és irányítja az ÚJ eszközök mintapéklánpin.1k 
legyártását és csapatprób:ÍJ:Ít, elkészíti a rt:ndm:resítésükhö7 szükséges dokumentánókat. Kidol· 
gozza az új eszközük műsz:1k1 dokumentációJ:it, az átvt:teli utas1tást, az :ilkalmazási ts üzt:meltetési 

utasításokat. 

Az \!\.' R11hiz.11i E!ld!O Kr,zpo11/ 

Az :--1'.'. Ruh.ízati Elláto Központ a Ruh:íz:1ti Swlg:ílatfőnokség közvetlen alárendelt kózl:p· 
sz111tu \t:grdiaJtÚ, irányító szerve Al.tprt:ndcltetése a néphadsereg mhá7:!ti, felszerdesi, 11} ornt:1t· 
vány· és nyomdai anyag elLításának beszerzése, a műszaki. gudas,1gi feladatok, .1z cllenőrz1\t:k vég· 
rehajtása, az elhasználódott készletek kivonasa i:s ,tz ,11.írcndclt intézetek vezetése. 

Ft!.1d<1t.1i: 

- Kiilii11 szerz!íd1 rd ,dd/lJJII gr,11do.1kodik a BJ\f l Iut,mirr~~- B,\1 Kor111<111)órrtg. a Vdm· ú PinZlif,')tÍr· 

r(~ ir a \!AIEV sz,111i!)i til/1,111d11J<1 részére rendszeresített mhúzati és felszerelési cikkek fejlesztéséről, 
beszerzéséről és forgalmazásáról, valamint,, M1111k,1.11írrq.;, ,\1 I !SZ és a Khzr<1kt.íruúri Kiizpo11/ ruházati 

cikkc111ek minőségi átvételéról-minőségvédclméróL 
- Az ellátó központ a központi szabályozás és a rendelkezésre álló kereteken belül önállóan_ 

tcrvc21, szervezi a katon,u szer\'CZCtek é, a tartalékos hadköteles állomány ruhftnti ellát:ísát 

- A központi sz:ibályozás és a rendclkczc:src .ílló kereteken belül önállóan tervezi, szervezi a 

katonai szervezetek és a tart:1lékos h:1dkötcles állomány ruh:ízatt ellátását. 
- Vegrehajt,a az ezzel összefüggő fcjlesztt:st, áruforgalmi, atveteli, számviteli és pénzügyi fel

adatokat Irányítja az .11:írcndclt t:írintézetek és az M:'\í Ruházati Szolgáltató f zem munkáját. Az MN 
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Textiltisztító és Javító Üzemben működő üzemi átvevői hálózata útján érdekvédelmi tevékenységet 
folytat, ellenőrzi a textiltisztítási és javítási szolgáltatás minőségét. Az üzemegységeknél települt 
átvevők útján kivonja a rendszerből az elhasználódott készletek többségét. 

- Ellenőrzi a HM-közvetlen katonai szervezetek ruházati gazdálkodását. Végrehajtja a harcké
szültségi, mozgósítási és igazgatási feladatokat. 

- Végrehajtja az ezzel összefüggő fejlesztési, áruforgalmi, átvételi, számviteli és pénzügyi fel
adatokat. Irányítja az alárendelt tárintézetek és az MN Ruházati Szolgáltató Üzem munkáját. Az MN 
Textiltisztító és Javító Üzemben működő üzemi átvevői hálózata útján érdekvédelmi tevékenységet 
folytat, ellenőrzi a textiltisztítási és javítási szolgáltatás minőségét. Az üzemegységeknél települt 
átvevők útján kivonja a rendszerből az elhasználódott készletek többségét. 

- Az anyagbiztosítási rendszeren belül a szakágnak megfelelően összekötő kapocs az iparválla
latok és a katonai szervezetek között. Feladatköréből fakadóan végrehajtja a szükségletek tervezését, 
az iparnál megrendel, szállítási szerződést köt, az ipari gyártás folyamatát és a készterméket ellenőrzi, 
az anyagokat átveszi, tárolja és kiadja. A bolthálózaton keresztül kiskereskedelmi tevékenységet 
folytatva ellátja a tiszt- és tiszthelyettes állományt ruházati cikkekkel, valamint ellenőrzi a szolgáltatá
sok ( cipész és szabó) minőségét. 

- Folyamatosan végzi a ruházat és felszerelési cikkek alapanyag és forma fejlesztését. Végre
hajtja az elhasznált készletek MN rendszeréből történő kivonását. Feladatköréből fakadóan folya
matosan tervezi, szervezi és végrehajtja az MN tartalékos hadköteleseinek hadiruházati ellátását és 
cseréjét, a központi készletek tárolását, frissítését, az .M" tartalékok megalakítását, képzését. 

- Szakmai felügyeletet gyakorol a HM-közvetlen katonai szervezetek ruházati szolgálatai irá
nyában, melynek keretén belül alapvetően a felkészítés, szakmai irányítás és az ellenőrzés funkcióit 
gyakorolja. 

- Feldolgozza az MN ruházati készletjelentéseit. Naprakészen tartja az árdokumentációt, a 
cikklistát és a szakvezetés informálását szolgáló statisztikai adattárat.Nyilván tarja a központi készle
teket és a pénzforgalmat. 

Ezen kívül a ruházati szolgálat alárendeltségében működik még mint középirányító szerv az 
MN Textiltisztító és Javító Üzem, melynek alaprendeltetése a ruházati anyagok vegytisztítása, 
mosatás, a javítása és selejtítése. 

Az MN Szociális és Üdültetést Igazgatóság 

Az igazgatóság az MN hadtápfőnökének alárendelt szakirányító szerv. A hadtápbiztosítás 
rendszerén belül tevékenységében - feladatkörének megfelelően - vezető, illetve végrehajtó szerve
zet. Szakirányításra és vezetésre hivatott, ezért az MN hadtáp felső vezetése és a végrehajtó katonai 
szervezetek között helyezkedik el, míg alárendelt intézetei, intézményei kizárólag a szakfeladatokat 
hajtják végre. 

Az igazgatóság - a juttatások, az életkörülmények érdekében a néphadseregre meghatározott 
ilyen jellegű összes követelmény közül - alapvető feladatként három területen végzi munkáját: szervezi 
a hivatásos és továbbszolgáló, valamint polgári alkalmazotti állomány és ezek családtagjai üdültetési, 
a néphadsereg gyermekintézményeinek működtetését, az igényjogosultak foglalkoztatását. 

Alapvető feladatai: 

- szervezi a néphadsereg igényjogosultjai kiskorú gyermekeinek néphadseregi, illetve MN
tanácsi együttes üzemeltetésű gyermekintézményeiben történő felvételét; biztosítja a férőhelyek tel
jes kihasználását; fejleszti a gondozó, a nevelő, az oktató munkát és annak feltételeit; szerződést köt 
MN-tanácsi együttes üzemeltetésre; 

- részt vesz - alapvetően a kis és távoli helyőrségekben szolgálatot teljesítő állományt érintő -
a felmerülő foglalkoztatási igények és problémák megoldásában, ellátja a katona hozzátartozók 
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érdekvédelmét, felügyeletet gyakorol a helyőrség-parancsnokságnak átadott üzem (munkahely) irá
nyítása felett; 

- szervezi a néphadsereg igényjogosultjainak hatáskörébe tartozó belföldi és külföldi üdülteté
sét, kiadja a beutalólapokat az üdültetési bizottságok részére, biztosítja az üdültetési intézmények 
férőhelyeinek optimális felhasználását, a központi intézkedésnek megfelelően szerződést köt bel
földi és külföldi csereférőhelyek, bérlemények igénybevételére; 

- irányítja az üdültetési bizottságok munkáját, meghatározza részükre a követelményeket, 
végzi a csapatpihenőhelyek szakmai felügyeletét; 

- javaslatot dolgoz ki új intézmények létrehozására, üdülői és gyermekintézményi férőhelyek 
létesítésére, korrekciójára; 

- tervezi, szervezi az anyagi-technikai és pénzeszközökkel történő ellátást és az egészségügyi 
ellátást. A gyermekintézmények ellátási feladatainak végrehajtását operatívan közvetlenül, az üdü
lők gazdálkodását középirányítói módszerrel irányítja. Részt vesz az ellátási normák, normatívák 
térítési díjak kidolgozásában; javaslataival hozzájárul az építményállomány állagmegóvásához, kor
szerűsítéséhez, feilesztéséhez. 

Az igazgatóság az alapvető feladatokat a felső vezetés által jóváhagyott rendben végzi. 

Vezetésirányítás rendje: 

Az ellátó központok (középirányító szervek) feladataikat a vonatkozó utasítások alapján vég
zik. A szolgálatok főnökei az MNHF követelményei alapján évente meghatározzák feladataikat. A 
feladatok végrehajtásának segítése, felügyelete, a tapasztalatok általánosítása negyedéves koordiná
ciós értekezleteken történik. Az illetékes főnök az év végén az ellátó központ parancsnokát beszá
moltatja a meghatározott feladatok végrehajtásáról és tevékenységüket értékeli. 

Az ellátó központok tevékenységében még meghatározóak azok az intézkedések, amelyeket az 
MNHF és a TÖF, valamint a politikai osztályvezető ad ki a szabályzat szerinti rend, erkölcsi-politi
kai állapot, a HKSZ-M és a felkészítéssel, kiképzéssel vagy egyéb területekkel kapcsolatosan. 

Az ellátó központok az éves tevékenységük tervezéséhez ismerik még az MN hadtáp és az 
adott szolgálat fejlesztésének középtávú célkitűzéseit. 

Az ellátó központok és alárendeltjeik a vezetési rendszer tekintetében minden tagozatban ren
delkeznek az egységes elvekre épülő alapvető vezetési okmányokkal. Ilyenek: a HKSZ és M tervek, 
a Szervezeti és Működési Szabályzat, a munkaköri leírások, a törzsgárda szabályzatok, a munkaver
seny-szabályzat, utasítás a munkahelyi demokrácia megvalósítására, az egységes tartalmi alapokon 
nyugvó és formátumú éves és havonkénti munka· és ellenőrzési tervek. Az éves beszerzési terv, a 
katonai igazságügyi szervekkel és népgazdasági intézményekkel kötött együttműködési tervek, szer· 
ződések stb. 

Az elöljáró követelményei és általános politikai, katonai, szabályok alapján naptári, gazdasági 
évre terveznek és a köretkezó rmdbt11 uzetnek: 

- Az alárendeltek és az ellátó központ előző évi tevékenységének részletes értékelése, a tárgyév 
feladatainak meghatározása. Ezzel egy időben éves parancs, munka· és ellenőrzési terv kiadása. 

- Havonként értekezlet az alárendeltek és az ellátó központ vezetői részére. Lényege: az elmúlt 
hónap feladatai végrehajtásának értékelése, a tárgyhónap feladatainak pontosítása, értelmezése, ki· 
egészítése, a tapasztalatok általánosítása. 

- Az alárendelt parancsnokok heti (hétfői) bejelentkezése. 
- Az alárendelt parancsnokok évenkénti és esetenkénti beszámoltatása a végzett munkáról: 
- Tervezett parancsnoki és felügyeleti ellenőrzések végrehajtása. 
- Különböző tevékenységi területeken váratlan ellenőrzések végrehajtása. 
- A vezetés hatékonyságát segítik az évenként rendszeresen összehívott fegyelmi értekezletek, 

az újítási és szocialista brigádvezetők tanácskozásai, a különböző ifjúsági fórumok. 
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Az alkalmazott módszereknél az írásbeliségen túl legfontosabb kérdés a végrehajtók közvetlen 
helyszíni segítése, a személyes kapcsolatok folyamatos fenntartása. Kiemelt jelentőségű a feladatok 
levitele és minden - elsősorban politikai, érzelmi - eszközök alkalmazásával történő megértése. Az 
alapvető döntések kialakításában nem nélkülözhető módszer a pártpolitikai hatáskörök, a munka
helyi demokrácia követelményeinek érvényesítése . 
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