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A honvédelemre előirányzott anyagi és pénzügyi erőforrások hatékony, célszerű felhasználá
sának biztosítása tulajdonképpen nem egyéb, mint a Szovjetunió Kommunista Pártja azon gazda
sági irányvonalának gyakorlati megvalósítása, amely a népgazdaság intenzív módszereinek alkal
mazására irányul. E probléma megoldása megköveteli a gazdasági, műszaki, szervezési és nevelési 
rendszabályok egész komplexumának foganatosítását. 

Sok tartalék van még rejtve a csapatgazdálkodásban, amely anyagi bázisát jelenti az egységek 
állandó harckészültségének. E tartalékok feltárása és felhasználása a harckészültség és harcképesség 
további fokozására, a katonaállományú személyek anyagi feltételeinek javítására nagy és államfon
tosságú feladatot jelent 

A csapatgazdálkodás hatékonyabbá tétele és az állami eszközök csapatoknál történő éssze
rűbb felhasználása feltételezi az intézkedésekre történő ráfordítások mélyreható közgazdasági 
indoklását, annak kötelező számvetését, hogy milyen áron történik az egyik vagy másik feladat 
megoldása. 

Következésképpen a különböző szintű parancsnokoknak és főnököknek körültekintő takaré
kosságról kell tanúbizonyságot tenniük, gondosan kell kiszámítaniuk és elemezniük a csapatok és 
flottaerők harckiképzésével, anyagi és technikai biztosításával kapcsolatos ráfordításokat. Hiszen a 
nagyvolumenű megtakarítás biztosítását mindig a harci munka igazán tudományos megszervezése, 
továbbá az a képesség jelenti, melynek birtokában gyors ütemben biztosítható a személyi állomány 
magas fokú szakkiképzése, a csapatok szabályzat szerinti élete, szolgálata és tevékenysége. 

A parancsnok (főnök) elhatározásai közgazdasági, illetve olyan indoklást, megalapozást igé
nyelnek, hogy hadigazdasági szempontból a legcélszerűbb útjait és módjait választhassa ki az 
anyagi és pénzeszközök felhasználásának. Az át nem gondolt és megalapozatlan elhatározjsok a 
legfőbb okát jelentik a nem gazdaságos tevékenységnek. De ahhoz, hogy megalapozottan jussunk 
ilyen vagy olyan elhatározásra, mindenekelőtt egységes kritérium- és mutatórendszerre van szük
ség az egységek és szolgálati ágak gazdaságilag hatékony tevékenységéhez, s meg kell tanítani a tisz
teket azok alkalmazására a gyakorlati munkában. 

Mit kell hát vennünk a csapatok gazdaságilag hatékony kritériumaként? Ezeket a kritériumo
kat azon parancsnoki direktívák, szabályzatok, utasítások és segédletek foglalják össze, amelyek az 
anyagi készletek és kiadások, a pénzügyi biztosítás normáinak betartásával kapcsolatosak. Ezek tar
talmazzák a csapatok szükségleteinek biztosítására irányuló alapvető utasításokat. Ezenkívül olyan 
általánosító és összegt:ző hatékonysági mut;i.tókat is alkalmazni kell, mint az egységek és 
magasabbegységek harckészültségbe helyezése tényleges idejének az előírthoz viszonyított aránya; 
a cél leküzdésére végrehajtott lövések (rakétai-ndítások) tényleges számának az előírthoz viszonyí
tott aránya stb. 

134 



• 

• 

• 

. 

• 

Mivel a csapatgazdálkodás eredményességét számos tényező befolyásolja, ezért az egységek és 
magasabbegységek gazdasági tevékenységének értékeléséhez - nézetünk szerint - a kapott ered
ménynek a ráfordításokhoz (az alkalmazott erőforrásokhoz) viszonyított arányaként vagy az ered
mények dinamikájaként kiszámított mutatók rendszerét kell alapul vennünk. Ilyen mutatók lehet
nek p1éldául az üzemanyag-fogya~ztásnak és a gépkocsik teherbíró képessége kihasználásának haté

konysági tényezői. 

A kisegítőgazdaság hatékonyságának értékelését mint az éves termelési értéknek az ellátottak 
átlagos évi számához viszonyított arányát számítják ki, a gazdasági munkában való részvétel ténye
zőjét pedig mint a szolgálati ág gazdasági éves összegének a katonai alakulat gazdaságának összegé

hez viszonyított arányát. 

A többi mutatót hasonlóképpen számítják ki. Az említett példákból kitűnik, hogy a katonai 
alakulatok, magasabbegységek és egyes szolgálati ágak által kifejtett gazdasági tevékenység haté
konysági kritériumainak és mutatóinak egységes rendszere megteremthető. 

A katonai szaksajtóban az utóbbi időben számos problémafeltáró cikk jelent meg a csapatok
nál végzett gazdasági munkával kapcsolatban. Sok szerző javasolja, hogy ki kellene dolgozni e 
munka értékelésének kritériumait. Ezt a feladatot sikerrel megoldani csupán a Katonai Hahdtáp és 
Közlekedési Akadémián, a Honvédelmi Minisztérium központi hadtáp-csoportfőnökségein dol
gozó kollektívák együttes erőfeszítéseivel, a Szovjetunió Fegyveres Erői hadtáptörzsének vezetésé
vel, a csapatok élenjáró tapasztalatainak figyelembevételével lehet. Úgy látszik, megérett a szüksé
gessége az adott probléma tudományos kutatómunkával történő kidolgozásának. Ellenkező eset
ben a csapatok és tlottaerők gazdasági tevékenységének intenzívebbé és hatékonyabbá tétele csak 
jóíkívánság marad . 

A gyakorló-harci feiadatok idejében jó minőségben történő végrehajtása és gazdasági rendsza
bályok foganatosítása szempontjából a parancsnoknak (főnöknek) csak olyan elhatározása lehet 
optimális, amely lehetővé teszi a cél gazdaságosabb elérését. Emellett szem előtt kell tartani a cél
szerűség, az optimális takarékosság elvét, amely nem csökkenti a csapatok harci lehetőségeit és 
nem okoz kárt az egységek és magasabbegységek anyagi biztosítása ügyének. 

E kérdések megoldása során a vezető beosztású katonai kádereknek és mindenekelőtt a had
táptiszteknek tökéletesen el kell sajátítaniuk a csapatok által folytatott gazdasági-pénzügyi tevé
kenység hadigazdasági elemző vizsgálatának útjait és módjait. Az elemző vizsgálatot oly módon 
kell végezni: meg kell határozni az elemző vizsgálat céljait, el kell késziteni annak programjait és 
vázlatait; meg kell valósítani a statisztikai anyagok kiválasztását és feldolgozását; analitikusan meg 
kell határozni és kutatni kell a különböző tényezők hatását a csapatok tevékenységének hatékony
ságára; következtetéseket kell levonni; ki kell dolgozni a gyakorlati megvalósításukkal kapcsolatos 

javaslatokat és intézkedéseket. 

Rendkívül fontos, hogy az egységeknél folyó gazdasági-pénzügyi tevékenység elemző vizsgá
latának tudományosan megalapozott módjait alkalmazzák, hogy feltátják a hiányosságokat és 
mulasztásokat, meghatározzák a kijavításukkal kapcsolatos intézkedéseket. 

Következésképpen nem hangzatos felhívásokra van szükség a hatékony gazdasági-pénzügyi 
tevékenységre; hanem konkrét intézkedésekre, amelyek arra irányulnak, hogy a hadtáptiszteket fel
vértezzék a szükséges ismeretekkel az ilyen munkához a közgazdasági képzés és nevelés gyakorla
tias tendenciájára történő áttéréshez, miként ezt a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi 
Bizottságának, a Szovjetunió Minisztertanácsának, a Szakszervezetek Országos Tanácsának és a 
lenini Komszomol Központi Bizottságának azon határozata követeli, amelyet „A dolgozók köz
gazdasági képzésének és nevelésének további javításáról" hoztak ( 1982. ). 

A szocialista építőmunka gyakorlata nap mint nap igazolja azt a lenini gondolatot, miszerint a 
társadalmi termelés irányításához szilárd ismeretekre van szükség. A közgazdasági propagandát és 
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nevelést - miként azt a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának júliusi (1983) plé
numa követelte - feltétlenül alá kell rendelni a népgazdaság fejlesztése érdekeinek, korszerű köz
gazdasági gondolkodást kell kialakítani a káderekben. 

Annak érdekében, hogy a hallgatók közgazdasági felkészültsége tovább gyarapodjék és hogy 
fel legyenek vértezve az elemző vizsgálat készségeivel és módszereivel, a Lenin-renddel kitüntetett 
Katonai Hadtáp és Közlekedési Akadémia új kiképzési programjaiba az egységek és magasabbegy
ségek által folytatott gazdasági és pénzügyi tevékenység hadigazdasági elemző értékelésével, acsa
patgazdálkodás hatékonysága értékelésének és ellenőrzésének módszereivel, a gazdasági tevékeny
ség és a közgazdasági tevékenység ellenőrzésével, az anyagi értékek hiánya, vesztesége és elvesztése 
okainak vizsgálatának, valamint a megelőzésük és megakadályozásuk érdekében foganatosított 
rendszabályok megszervezésével foglalkozó témákat iktatnak be. ,,A csapatgazdálkodás és a had

. tápszolgálati ágak gazdasága" tantárgyból a hallgatók évfolyam- és diplomamunkákat készítenek. 
'Az államvizsga programjában a csapatgazdálkodás gazdaságával kapcsolatos kérdéseket is beiktat
nak. Úgy tervezik, hogy a közeli években csapatgazdálkodással és a hadtáp szolgálati ágak gazdasá
gával foglalkozó tankönyveket adnak ki. 

Az élenjáró katonai alakulatoknál következetesen oldják meg az anyagi eszközök, az energia-, 
üzemanyag- és más tartalékok hatékonyabb felhasználásának feldatát a rendszabályok foganatosítá
sának tudományos megközelítése alapján. A csapatok gyakorlata azt bizonyítja, hogy csak ott érhe
tők el sikerek, ahol a harckiképzést, a technika üzemeltetését és a gazdasági tevékenységet átgon
doltan és közgazdaságilag megalapozottan tervezik és valósítják meg. 

Így a végrehajtott harcászati gyakorlatok azt mutatják, hogy egyes parancsnokok felületessége 
az elhatározások meghozatalában rendszerint az alegységek és egységek indokolatlan átcsoportosí-· 
tásaihoz, az üzemanyag- és üzemóratartalék többletfelhasználásához, a személyi állomány fizikai 
túlterheléséhez és a tábori kiképzési színvonalak csökkenéséhez vezet, és fordítva: a technika moz
gási útvonalának helyes és indokolt kivála,Sztása jelentős megtakarítást biztosít ezen a téren. Példa
ként említve, a harckocsi-zászlóaljra vonatkozóan a mozgási útvonalnak csupán 10 kilométerrel 
történő lerövidítése mintegy két tonna üzemanyag és körülbelül 40 üzemóra tartalék megtakarítá
sát teszi lehetővé, anélkül, hogy a feladat végrehajtása csorbát szenvedne. 

Fontos jelentőséggel bír a katona állományú személyek szakképzettségének szűntelen gyara
pítása, a fegyverzet, technika és hadianyagok fenntartásához, kiszolgálásához és javításához, s 
ennek révén az üzemidejük meghosszabbításához szükséges kedvező feltételek megteremtése. Ez 
pedig nemcsak hogy biztosítja a csapatok magas fokú harckészültségét, hanem nagy mennyiségű 
anyagi tartalékok megtakarítását is eredményezi, mivel lehetővé teszi a cél első lövéssel (sorozattal, 
indítással) történő leküzdé:3ét, valamint a feladatnak kisebb üzemóratartalék- és üzemanyag-ráfor
dításokkal való végrehajtását. Például a Lenin-renddel kitüntetett Leningrádi Katonai Körzet egyik 
katonai alakulatánál a technika üzemidejének meghosszabbításával az elmúlt évben több mint 32 
ezer rubel értékű megtakarítást értek el. Amennyiben a gép- és harcjárművezetók elsajátítják a jár
művek ésszerű üzemeltetésével kapcsolatos rendszabályok egész komplexumát, akkor ez mintegy 
20-25 százalékos üzenanyag-megtakarítást eredményez. 

Megtakarítás szempontjából komoly lehetőségeket biztosít a rakományok centralizált után
szállításának helyes megszervezése. Az egységcsomagoknak és konténereknek az anyagi eszközök 
szállításánál történő alkalmazása 10-15 százalékkal növeli a szállítóeszközök teherbíró képességét, 
a rakományok pótkocsin történő szállítása elősegíti a teherbíró-képesség kihasználási tényezőjének 
80-90 százalékkal történő növekedését, a speciális védőcsomagolás alkalmazása pedig - a lövedé
kek {rakéták) szállítására - mintegy 30 százalékkal csökkenti a szállítóeszköz-szükségletet. Egyes 
helyőrségekben a rakományok centralizált utánszállítása lehetővé teszi komoly mennyiségű üzem
óra-tartalék és üzemanyag megtakarítását. 
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A nagy gazdasági hatásfok az élelmiszerprogram keretében az ország élelmiszerrel és mező
gazdasági nyersanyaggal való megbízható ellátásával kapcsolatban a párt által megszabott feladat 
végrehajtása során biztosítja a kisegítőgazdaságok ésszerű alkalmazását. Ezek további komoly élel
miszertartalékokat biztosítanak hús- és tejtermékek, burgonya és zöldség formájában. Már most 
számos katonai alakulat 15-50 kg húst kap évente minden egyes ellátottra számítva, ami lehetővé 
teszi, hogy három vagy több hónapon át saját termelésű hússal táplálkozzanak. 

A csapatgazdálkodás hatékonyabbá tételében jelentős szerepet játszik az anyagi eszközök 
épségének biztosítása, a természetes veszteség csökkenése az előírt normákkal szemben. Ez nagy 
fontosságú probléma. A veszteségek, hiányok és elvesztések megakadályozása (megelőzése) fon
tos irányt jelent a felelős beosztású személyek, az egész hadsereg munkájában. Ez a munka attól 
kezdve vált aktívabbá, amikor elfogadták a katonák anyagi felelősségéről szóló új határozványt az 
államnak okozott kárt illetően, mely dokumentumot a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé
gének 1984. január 13-án kelt - a Szovjetunió honvédelmi minisztere által kihirdetett - törvény
erejű rendelete h,agyott jóvá. 

Ott, ahol az anyagi eszközök szabályos tárolását, karbantartását és nyilvántartását megszerv·ez
ték, rendszeresen folyik ezen eszközök ésszerű felhasználásának ellenőrzése, szocialista versenyt 
indítottak a „ Takarékos alegység" cím viselésének jogáért, s állandó jelleggel folyik a politikai neve
lőmunka a hadianyagok megtakarítása érdekében, ott rendszerint nincsenek veszteségek az anyagi 
eszközök terén . 

A takarékossági rezsim hatékonysága sok tekintetben függ az anyagi és pénzeszközök megta
karítása és ésszerű felhasználása, valamint a belső gazdaságossági tartalékok kijelölése és felhaszná
lása terén elért eredmények anyagi ösztönzési rendszerének tökéletesítésétől. Többek között a 
katonai alakulatok - kisegítőgazdaságok fejlesztésében való - érdekeltségének fokozása céljából 
célszerűnek tartjuk a katonai alakulatok kisegítőgazdaságokban foglalkoztatott dolgozóinak premi
zálására szolgáló keret növelését. 

Számunkra úgy tűnik, hogy a tudományos információ (tájékoztatás) lehetőségeit távolról sem 
használják ki maradéktalanul a csapatgazdálkodás hatékonyabbá tételére. Csapatszolgálatuk során 
az akadémia hallgatói és tanárai összegyűjtik, felhalmozzák, általánosítják, összegezik és értékelik 
az alakulatoknál végzett közgazdasági munkával kapcsolatos tényleges adatokat. Ezeket az anyago
kat elemzik, tanulmányozzák tudományos szakkörökben, megvitatják a hadtudományi konferen
ciákon, s felhasználják azokat a diploma- és évfolyammunkák készítésénél, a kiképzés (oktatás) 
folyamatában. Az említett anyagokkal kapcsolatban figyelemre méltó javaslatok és ajánlások azon
ban az akadémián belül maradnak és nem terjednek el széleskörűen. 

Az akadémián kiadták „A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXVI. kongresszusa a marxis
ta-leninista közgazdasági elmélet továbbfejlesztéséről" című cikkgyűjteményt azzal a céllal, hogy 
segítséget nyújtsanak a hallgatók és a tanári kar számára közgazdasági ismereteik gyarapításában. 
Ebben különös figyeLnet fordítanak a vizsgált problémák hadigazdasági szempontjainak elemző 
értékelésére, azon szerep bemutatására, amelyet a gazdasági rendszer fejlesztése játszik a Szovjet
unió Fegyveres Erőinek anyagi-technikai biztosítása szempontjából. 

Befejezésül meg kell jegyeznünk: a hatékony csapatgazdálkodáshoz szilárd közgazdasági 
ismeretek szükségesek, amelyek segítséget nyújtanak a tisztek számára abban, hogy helyesen köze-
1:tsék meg a közgazdaságilag széleskörűen megalapozott mindennapi feladatok megoldásának kér
clé'-&t. A közgazdasági műveltség, illetve felkészültség, a korszerű közgazdasági gondolkodás előse
gíti a lcgkülönhözőbb LTőforrások és tartalt.kok felhasználásának hatékonyabbá tételét. 
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