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A hadtápgazdálkodás főbb tapasztalatai és további 
fejlesztésének irányai* 

Dr. Z i mony i István ezredes, a hadtudományok kandidátusa 

A tájékoztató célja, hogy főbb vonalaiban áttekintést adjon az MN 
hadtáp területén folyó gazdálkodás helyzetéről és lényeges tapasztalatai
ról, továbbá általánosságában és egyes területein változatosan ismertesse 
azokat az elképzeléseket, amelyek gazdálkodásunk továbbfejlesztése 
érdekében folyó kidolgozó munka alapjául szolgál, elsősorban a csapat
gazdálkodás területeit érintően. 

Elöljáróban a nézetazonosság megteremtése érdekében néhány alap
vető gazdálkodással összefüggő fogalmat vázolok. 

Gazdálkodás alatt a néphadseregben a gazdasági műveletek céltuda
tos megszervezését, a rendelkezésre álló anyagi- és pénzeszközök ésszerű 
felhasználására irányuló tevékenységet értjük a néphadsereg béke és 
,,M" szükségleteinek minél teljesebb kielégítése érdekében. 

A Magyar Néphadsereg különböző tagozataiban folyó hadtápgazdál
kodás általános feladata, hogy a hadsereg sajátos viszonyai között a 
rendelkezésre álló keretek, a népgazdaság és más helyileg alkalmazható 
- források felhasználásával biztosítsa a szolgálat előtt álló „M" és béke 

ellátási, fejlesztési feladatok adott körülmények közötti maximális telje
sítését, a néphadsereg eszközeinek legoptimálisabb felhasználásával. 

Ezt a célt a gazdasági műveletek céltudatos megtervezésével, meg
szervezésével, rugalmas irányításával és folyamatos ellenőrzésével, a ta
pasztalatok általánosításával és a tevékenységet meghatározó szabályozók 
naprakészségével lehet elérni. 

A néphadsereg hadtápgazdálkodása felső-, középirányító és végre
hajtó szinteken (tagozatokban) valósul meg. Ennek megfelelően diffe
renciálódnak a gazdálkodás feladatai és módszerei. 

- A felső szintű gazdálkodó szerv az MNHF-ség, a költségvetésben 
rendelkezésre bocsátott keretek felhasználásával végzi a feladatába utalt 
mindennemű anyag, eszköz és költség béke és hadiszükségletének - a 
fejlesztés-fenntartás arányai optimális biztosítása mellett történő -

* Az MNHF továbbképző csoportjában 1973. január hóban elhangzott elő
adás rövidített változata. 
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megtervezését, a csapatok folyamatos ellátását, szakterülete speciális 
gazdálkodásainak meghatározását és koordinálását, a normák, normatí
vák kialakítását és karbantartását, a tevékenységek irányítását és ellen
őrzését. 

- A felső szintű gazdálkodás végrehajtó szervei az ellátás terüle
tén az ellátó központok. 

- Az MN hadtápgazdálkodás középirányító szervei a seregtestek és 
magasabbegységek hadtáp törzsei. Feladatuk a csapatok szükségleteinek 
tervezésében való részvétel, az MNHF-ség által biztosított anyagi- és 
pénzeszközökkel történő gazdálkodás közvetlen irányítása és ellenőrzése, 
megfelelő intézkedések foganatosítása és a képzett tartalékok felhasz
nálása útján biztosítani az ellátás zavartalanságát, a harckészültség, a 
kiképzés magas szintű hadtápbiztosítását, a helyszíni lehetőségek és tar
talékok feltárásával és kihasználásával elősegíteni a személyi állomány 
szolgálati-, munka- és életkörülményeinek folyamatos javítását. 

- A hadtápgazdálkodás végrehajtó tagozatában az MN egységei
nél és szerveinél valósul meg a csapatgazdálkodás, mely magába foglalja 
az alakulat (szerv) fenntartásához szükséges hatáp anyagi, technikai, 
pénzügyi eszközök és szolgáltatások megtervezésével (megszervezésével, 
igénylésével, beszerzésével, szállításával), valamint nyilvántartásával és 
elszámolásával kapcsolatos tevékenységek összességét. 

A csapatgazdálkodás szélesebb fogalmába tartozik valamennyi anyagi 
szolgálat és a pénzügyi szolgálat csapatoknál folyó tevékenysége. 

Az MN hadtáp tevékenységének helyét, szerepét és jelentőségét az 
MN anyagi-technikai ellátásában - közgazdasági oldalról nézve - jel
lemzi az MN költségvetésében való jelentős részesedése, és az a több 
milliárd forint értékű vagyon, amely kezelésére van bízva. 

A párt és kormány által az MN hadtápja a rendelkezésére és keze
lésére bocsátott anyagi- és pénzeszközökkel való gazdálkodás hatékony
ságától jelentős mértékben függ az MN ellátásának színvonala, kihatása 
a harckészültség, a kiképzés és nem utolsósorban a személyi állomány 
élet- és munkakörülményeire, mely naponta érezhető, illetve nagyobb 
részt egzakt módon mérhető, kiváltja a vezetés és az egész személyi 
állomány elismerését, vagy elmarasztalását. Ez a tény magyarázza azt 
a fokozott figyelmet, mely a hadtápgazdálkodást kíséri, ez húzza alá 
a hadtáphelyettesek fokozott felelősségét. 

* 
Az MN hadtáp gazdálkodási rendszere továbbfejlesztésére a néphad

sereg egészét érintő intézkedések keretében került sor. Így 1968-ban az 
első időszak feladatát képezte, hogy az új népgazdasági mechanizmus 
körülményei között biztosítsa az elveiben, rendszerében és szervezetében 
egységes gazdálkodás kialakításának megkezdését, létrejöjjenek a fel
tételei a hadtápszolgálatban az integrált gazdasági vezetés és irányítás 
perspektivikus megteremtésének. 
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Az eltelt évek tapasztalatait vizsgálva a hadtápszolgálat gazdálko
dási rends-zere korszerűsítése terén tett intézkedések összhatásukat te
kintve - mint azt a gazdálkodó, valamint az irányító szervek tapaszta
latai bizonyítják - helyesek voltak, időtállóak és perspektívában is 
alkalmasak az MN hadtáp gazdálkodásának szabályozására. 

* 
A következőkben a hadtápgazdálkodás kialakult helyzetét, tapasz

taltait és fejlesztésének irányait egyes főbb tevékenységi területei szerint 
vázolom, azokon belül is néhány időszerű kérdésre összpontosítva. 

Tervezés 
A tervgazdálkodás fejlődésével a társadalmi-gazdasági élet minden 

területén - a megalapozottabb tevékenység érdekében előtérbe került, 
gyakorlattá vált a tervezési időszakok megnövelése, amely egy sor terü
leten a távlati tervezésben nyilvánul meg. (KGST komplex programja.) 

A gazdálkodás felső tagozatában ez egyértelműen megvalósítható 
(2 éves rulirozott, 5 éves és távlati tervezés) nem jelent azonban prob
léma mentes feladatot a csapattagozatban, ahol két ellentétes követel
mény összeegyeztetését kell végrehajtani, mint a 8 hónapos kiképzési 
periódusok igénye és egyidejűleg a tervezés időszakának meghosszab-
bítása. Mint ismeretes az eddigi kutatások és tapasztalatok azt mutatják, 
hogy helyes a csapathadtápban folyó tervezési munka periódusának 2 
évre való felemelése (1. számű kimutatás), mely - bár bizonyos komp
romisszummal -, de képes az ellentétes követelmények befogadására. 

A 2 éves tervezésnek lényeges feltétele a tervezési időszak főbb fel
adatainak megfelelő mélységű ismerete, mely seregtest és magasabbegy
ség szinten rendezett, így azokat az egyes alárendelteket érintő mér
tékben az egység hadtápok részére biztosítani lehet. 

A 2 éves tervezési rendszer másik alapfeltétele, hogy a csapatok 
megfelelő készletekkel rendelkezzenek az egyes anyagokból, mellyel ru
galmasan át tudják hidalni a ciklusos kiképzésből eredő - de egyéb 
előre teljes pontossággal nem belátható - feladatok anyagi biztosítását 
is. Ez a feltétel, figyelemmel az érvényben levő készletgazdálkodási 
elvekre, alapvetően adott és ki is állja a gyakorlati élet próbáját. 

A rendszer gyakorlata egyértelműen bizonyítja előnyeit a korábbi 
tervezési módszerekkel szemben: 

- a lehetséges mértékben megszüntette az egyes szolgálati ágak 
nem indokolt tervezési időszakokban tapasztalható eltéréseit; 

- lehetővé teszi a kiképzés 3 időszakos felépítése és a gazdálkodás 
eves rendszere érdekeinek összeegyeztetését; 

- az ellátás hosszabb időre való tervezése jobb körülményeket biz
tosít az anyagi- és pénzeszközökkel való hatékonyabb gazdálkodásra; 

- lehetővé teszi az elszámolási periódusok további növelését, ezzel 
•. az ügyvitel egyszerűsítését; 

- hozzájárul a tervező szervek előrelátásának fokozásához, a gazda
sági vezetés színvonalának emeléséhez. 
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Ami a tervezés terén a továbbfejlesztés irányát illeti, véleményem 
szerint azt az elvet célszerű érvényesíteni, hogy tovább növelni a- lehet
séges fs irídokolt területen a tervezési időszakot. Ennek szellemében 
kerül sor pl.: a ruházati gazdálkodásban a hosszabb kihordási idejű 
anyagoknál 7 cikkre kiterjedően a 6 éves tervezés bevezetésére (kimenő
ruházat, ágynemű, hálózsák stb.). 

Ugyanakkor feladat - éppen a csapat-tapasztalatokra támasz
kodva - tökéletesíteni a tervezés módszereit, másrészt foglalkozunk a 
jelenlegi nagyszámú normák helyett a lehetséges területen a normatív 
tervezés bevezetésével a tervezőmunka egyszerűsítésére. 

Beszerzés 

A csapatgazdálkodás kiszélesítésével lineárisan növekedett a csapat
beszerzésbe utalt anyagok köre. Azt az elvet követjük, hogy a csapat
beszerzést mindazon cikkeknél alkalmazzuk, amelyekből azt a keres
kedelem árutérítése - a lakosság fogyasztását nem befolyásolva - lehe
tővé teszi. Kiszélesítésében nagyjelentőségű a 75. számú MNHF utasítás, 
amely elsősorban a személyi állomány munka- és életkörülményeit javító 
anyagok beszerzésének körét bővítette. 

A csapatbeszerzések tapasztalatait vizsgálva megállapítható, hogy a 
kereskedelem kínálata időszakonként, körzetenként nem egyenletes. 
Egyes cikkekből átmenetileg készlethiány áll elő, ami esetenként nehe
zíti a csapatok beszerzését, hosszas utánjárást, felesleges szállításokat 
eredményez. A probléma megoldására több lehetőség van, egyrészt a 
beszerzések megtervezése és időbeni - nagykereskedelem útján való -
végrehajtása, másrészt az áruforgalmi osztályok piackutató tevékeny
ségének igénybevétele. Tapasztalataink szerint a csapatok mindinkább 
élnek ezzel a lehetőséggel. Elsősorban az Élelmezési Aruforgalmi Osz
tállyal alakultak ki ilyen kapcsolatok, de a többieknél is mindinkább 
gyakorlattá válik. 

A csapatok beszerzési gondjain kívánt segíteni az év folyamán az 
MNHF elvtárs döntésének megfelelően kezdeményezett, a Belkereske
delmi Minisztérium és az érintett vállalatok által szervezett árubemutató 
megtartása, amelyet megtekintett a hadtáphelyettesek és szolgálatiág-ve
zetők zöme. 

őná!Zó költségvetési gazdálkodás 

Az önálló költségvetési gazdálkodás 1972. január !-éve) került álta
lánosan bevezetésre az MN-ben. Bár az 1968-ban életbelépett csapatgaz
dálkodási rendszerrel szemben csak annyi változást hozott, hogy ezután 
az érintett pénzeszközöket a pénzügyi szolgálat egycsatornáján kapja 
meg a csapat, mégsem lehet erre leegyszerűsíteni. 

A 2. számú melléklet több következtetésre ad lehetőséget: 
- az MN hadtáp több mint felét biztosítja az ÖKG-ba bevont pénz

eszközöknek; 
- a terveknek megfelelően 1973. január l-től az MN hadtáp költ

ségvetésének nagyobb részét a csapatok használják fel saját ter-
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veik szerint, tehát a hadtápellátás minőségében döntő szerep jut a 
csapathadtáp törzseknek; 

- a szolgálat felső vezetése egy sor területen elsősorban mindinkább 
gazdasági szabályozókkal biztosítja a gazdálkodás hatékonyságát, a köz
ponti akarat érvényesítését; 

- az egyes szolgálatok ellátási sajátosságaiból fakadóan eltérő az 
ÖKG-ba bevont összegek aránya, melyet a gazdálkodásban célszerű fi
gyelembe venni. 

Az elmúlt év önálló költségvetési gazdálkodásának általános tapasz
talait a következőkben lehet összefoglalni: 

- a rendszer kielégíti azt a korábbi jogos igényt, hogy a parancs
nokok anyagi vonatkozásban nagyobb önállósággal és hatáskörrel ren
delkezzenek a meghatározott területen; 

- kedvező irányba befolyásolta a csapatok gazdálkodási akitivitását 
éppen anyagi ösztönző erejének hatására; 

- a helyi problémák jelentős része mindinkább azon a szinten 
oldódik meg, ahol azok keletkeznek; 

- lehetővé teszi a csapatgazdálkodásban egy sor területen a tételes 
előírások helyett a közgazdasági szabályozók szélesebb körben való al
kalmazását; 

- tartalékos és hatékony döntésekre ösztönöz, mert a csapatok köz
vetlenül pénzben és az ellátás minőségében érzékelik gazdálkodásuk 
eredményét ; 

- közvetlenül érdekeltté teszi a csapatok a helyes készletgazdálko
dásban, ezen keresztül segíti közvetve a raktárak optimális kihasználá
sát is; 

- a parancsnokok a legtöbb helyen, elsősorban HTPH-eikre támasz
kodnak gazdasági vezető tevékenységük során. 

További következtetések levonását teszi lehetővé a 3. sz. kimutatás, 
amely a csapatok átcsoportosítási tevékenységét mutatja: 

- lényegében az évvégi pénzmaradványok elosztása is a jelentett 
célokra összpontosul, ami alapvetően kedvezőnek ítélhető meg; 

- ha viszont az elvonások területeit elemezzük, megállapítható, hogy 
olyan átcsoportosítások is történnek, amelyek az ún. alapszükségeteket 
veszélyeztetik, pl.: a mosatást. Itt idézek az egyik magasabbegység tör
zsében készült jelentésből „jellemzővé vált, hogy a mosatási hitelről 

jelentős összegeket vonnak el, ugyanakkor a katonák fehérneműjét 

75-80°/o-ban cserélik le, illetve piszkos a katonák ruházata"; 
- a tapasztalatok alapján fokozni kell a hitelátcsoportosítások terv

szerűségét és meg kell akadályozni a helyenkénti luxus igények kielégí
tésére való törekvéseket. Elsősorban az irodabútorok és az irodaszer 
ellátásban; 

- miután a megtakarítások az egyes alakulatoknál eltérően jelent
keznek, olyan torzulásokhoz vezet a gazdálkodásban, hogy pi,: míg az 
elmúlt évben a csapatoknál az energia tételről MN szinten összesen 3 
millió forintot csoportosítottak át más célra, hasonló összeget kellett az 
MNHF -ségnek póthitelként biztosítani ezen tételen olyan alakulatoknak, 
amelyek viszont túllépték a biztosított kereteket a fogyasztás növeke-
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désére hivatkozva. Hasonló helyzet alakult ki az elműlt évben a szál
lítási költségeknél is. A gazdálkodási fegyelem betartása érdekében ér
vényt kell szerezni az önálló költségvetési gazdálkodást szabályozó 7/1972. 
számú intézkedésben foglaltaknak, miszerint „A feladat növekedéséből 
eredő előirányzat módosítást az elöljáró szervek elsősorban a képzett tar
talék terhére kötelesek megoldani." 

Az MN gazdálkodásának jelenlegi fegyvernemenkénti és szolgálati 
szerinti megosztottságának hiányosságai az ÖKG rendszerben különösen 
érezhetővé váltak. Az egységes vezetés indokoltsága valamennyi anyagi 
szolgálat területén bár már elvileg nem vitatott követelmény, megvaló
sítása csak fokozatosan hajtható végre. A probléma áthidalása irányáb8. 
hatnak azok a lépések, amelyek elsősorban a koordinációban rejlő lehe
tőségekre támaszkodnak. Ennek egyik hatékony formája lehet a csapa
toknál egyes helyeken létrehozott „Csapatgazdálkodási Bizottság", ame
lyek tagjai a PK HTPH vezetésével az egység anyagi-pénzügyi szolgála
tának vezetői, továbbá a parancsnoki állomány képviselői. 

N ormagazdálkodás 

Befejeződéséhez közeledik az a folyamat, amelynek eredményeként 
a korábbi kötött gazdálkodással összefüggő természetbeni normákat a 
különböző fajtájú pénznormák váltják fel ( 4. sz. melléklet). Az áttérés 
szakaszosságát a népgazdasági háttér egyenletesen növekvő teljesítőké
pessége (árukínálat bővülése) és a gazdálkodás fejlesztésében tudatosan 
érvényesített fokozatosság indokolta. 

Valamennyi szolgálati ág területén tapasztalható a pénzgazdálkodás 
további kiszélesítése, illetve a fejlettebb formára való áttérés, vagy a ko
rábbi kísérletek alapján annak véglegesítése. 

A terveknek megfelelően elsőként 1973. január 1-vel megvalósult 
a szállítási költségkeret gazdálkodás leadása a csapatokhoz, a legénységí 
ruházati ellátásban a tényleges pénzforgalmon alapuló gazdálkodás be
vezetése, a tűzoltó eszközök csapathitelből történő javíttatása, a 7. EFÜ 
terület~n levő egységek teljes körű tüzelőanyag gazdálkodása, a későb
biek során az élelmezési felszerelések beszerzésének korszerűsítése. 

Az intézkedések lényege a következő: 
- az alakulatoknál az elhelyezési szolgálat által kezelt tűzoltókészü

lékek javításának költségtervezése és elszámolása - amely eddig az 
EFÜ-k feladata volt - 1973. január 1-ével csapatgazdálkodási hatás
körbe került; 

- elsőképpen a kaposvári EFÜ körzetében kerül sor jövő évtől a 
teljes körű pénzgazdálkodás kísérleti bevezetésére, amikor a tüzelőanya
gokat a csapatok a helyi TÜZÉP vállalatokkal és AFOR telepekkel köz
vetlenül kötött szerződés keretében szerzik be; 

- a lefolytatott kísérletek alapján kerül sor a tervek szerint a 
pénzgazdálkodás korszerűsítésére és egyben végleges bevezetésére az 
élelmezési anyageliátásban, mely egyben egyszerűsíti a nyilvántartást és 
elszámolást is; 
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- a csapatok gazdasági önállóságának növelésében 1973. január l
ével végrehajtásra került MN szinten a szállítási költségek csapatoknál 
történő kezelése és kifizetése ; 

- kihatásában és volumenében a legjelentősebb a teljes körű pénz
gazdálkodás bevezetése a sorállomány ruházati ellátásában. Mit várunk 
tőle: azonos költségvetésen belül - a tisztítás és javítás feltételeinek 
megjavításával - minőségi változást elérni a katonák öltözeti megjele
nésében. Egyidejűleg rendezésre kerül a vezénylések és áthelyezések 
anyagmozgásának elszámolása, amelyre az érintett alakulatok között 
évente egyszer kerül sor. 

A pénzgazdálkodást vizsgálva megállapítható, hogy azok előnyeit a 
gyakorlat egyértelműen bizonyítja, alkalmazhatóságának rugalmasságát 
a csapatok jól használják ki. Mindinkább problémát okoz azonban, hogy 
normáink zöme az 1950-es évek fogyasztási szerkezetét és az 1968-as 
árszintet tükrözik, így egyre érezhetőbb gondot jelent az időközben beállt 
változások, ármozgások követése. Ezekre figyelemmel - a lehetőségek
nek megfelelően - elsőképpen az élelmezési pénznorma korszerűsítése 
történt meg. Előkészítő munkák folynak ugyanakkor ruházati és az in
gatlanfenntartási normák, továbbá az egészségügyi normatívák korszerű
sítése érdekében. 

A pénzgazdálkodás uralkodóvá válásával, a csapatgazdálkodásban 
tervezett minőségi változás egy lényeges feltétele valósul meg, mely le
hetővé teszi a gazdálkodás továbbfejlesztésének olyan célkitűzéseit, mint 
az értéknyilvántartással párosuló számvitel, a ráfordítások mérése, a gaz
dálkodás szintetikus mutatóinak alkalmazása a vezetésben. 

Szolgáltatás 

Ezzel a fogalommal mind gyakrabban találkozunk annak kapcsán, 
hogy a hadseregben egy sor olyan változás következett be, vagy van 
folyamatban; amelyek a katonák szolgálati-, munka- és életkörülmé
nyeire jelentős kihatással vannak. Ezt csak erősítik a népgazdaság 
hasonló jelenségei. 

A követelmény forrását elsősorban a technikai felszereltség ugrás
szerű növekedésében és az ennek nyomán folyamatosan változó kikép
zésben, igénybevételben lehet megtalálni. Néhány jellemző adat: - pl.: 
egy gl. hadosztályban minden 3,5 főre jut egy harci gép vagy gépjármű, 
minden negyedik katona gépjárművezető, egy főre átlag 35 LE és 1,1 
tonna megmunkált acél jut. 

A következőkben elsősorban a ruházati ellátás szolgáltatási oldalára 
térek ki, a mosatásra, vegytisztításra, utánszínezésre és javításra. 

Az elgondolás szerint - a fokozott szennyeződés miatt - a ruházat 
tisztításában a „szükséglet szerinti" mosás, vegytisztítás és a párhuzamos 
javítás elvét célszerű érvényesíteni, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy 

... az anyagi és pénzügyí feltételek, továbbá kapacitások létrejöttének üte
mében fokozatosan a viselők kategóriájának megfelelően differenciáltan 
növekedik a szolgáltatás gyakorisága. 

: 
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A komplex szolgáltatás végzésének igénye a csapatok és intézmé
nyek részére történő, az ezzel összefüggő szállítás megszervezését is szük
ségessé teszik. 

A szállítás tervezett formája konténeres megoldás, olyan szállító 
gépkocsik alkalmazásával, melyek önrakodást végeznek. A konténerek 
az üzemi feldolgozás gépesítésének egyik alapvető eszközévé válnak 
azáltal, hogy a mosás, illetve vegytisztítás megkezdéséig a szennyes ru
házat benne tárolódik, majd fertőtlenítés után mint tisztaruha állványok 
a ruházat gyűjtésére, illetve a visszaszállítására egyaránt alkalmasak. 

A kator.ák számára ruházatuk és személyi felszerelésük karbantar
tása érdekében kezdeményezések történtek karbantartó blokkok létesí
tésére részben meglevő épületek átalakításával, illetve új létesítmények 
építésével, ezévben két laktanyában, a tervidőszak végéig összesen 5 
helyen. 

A személyi higiénia mellett a felső ruházat és a fehérnemű tisztán
tartására, az állomány tisztálkodási feltételeinek javítására is kihat 
- mint szolgáltatás - a körletek melegvízellátása, melynek aránya 
1970-ről 1972-re 12°/0-kal nőtt és elérte a 30°/o-ot, vagyis 2°/o-kal meg
haladta a tervidőszak végére tervezettet. 

A szolgáltatások további javítása tehát több szolgálatot érintő 

komplex feladat, mely a szolgálat valamennyi tagozatában fokozott erő
feszítéseket követel, hogy a csapatoknál tovább javuljanak a tisztálkodás 
feltételei és az általános öltözeti képben - a parancsnoki követelmény
támasztással párosuló - gyökeres változás következzen be. 

Vezetés 

A hadtápban mindinkább megvalósuló egységes gazdálkodási rend
szer, amikor áttekinthetőbbé teszi a szolgálati ágak tevékenységét, ugyan
akkor a gazdálkodás fejlettebb módszerei minőségi változást feltételez
nek, a PK HTPH-ek és a hadtáp törzsek vezetési stílusában, felkészült
ségében is fokozottabb követelményeket támasztanak. Ezt a tendenciát 
aláhúzza az is, hogy a jövőben fel kell készülni néhány területen - ki
lépve a szűkebben értelmezett hadtáp területéről - a csapat valamennyi 
anyagi-technikai szolgálatát érintő kérdések koordinálására is. 

„A csapatgazdálkodás komplex feladatai közül az anyagi-technikai 
eszközök tárolása, málházása, az anyagmozgatás gépesítése, a gazdasági 
számvitel és információ szervezése, valamint a hadtápbiztosításban részt 
vevő szolgálati ágak, alegységek felkészítése, együttműködési és csapat
gyakorlatainak megszervezése és vezetése terén - a többi szolgálati ág 
tekintetében - koordináló hatáskörrel rendelkezik" - mondja ki az új 
Szolgálati Szabályzat tervezet. 

A jelzett feladatok közül kiemelném a következőket: 

1. Az MN hadtáp anyagi-technikai biztosítási alrendszerének komplex 
rendszer szervezése 

Ez évben megkezdődött (az MN hadtáp anyagi-technikai biztosítási 
alrendszerének komplex rendszerszervezése. A rendszerszervezés fő cél-
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kitűzése: kialakítani az anyagi-technikai biztosítás egységes folyamatát 
annak legfontosabb területein (beszerzés, elosztás, nyilvántartás, adat
szolgáltatás, elszámolás stb.), hogy ezen tevékenységek végrehajtásánál 
célszerűen alkalmazhatók legyenek a korszerű számítástechnikai eszk:ö
zök, az anyagi-technikai biztosítás hatékonyságának növelése és a jelen
leg még uralkodó manuális munka lényeges csökkentése érdekében. 

A rendszerszervezést két ütemben hajtjuk végre. Az első ütemben 
felmérjük az anyagi-technikai biztosítás alrendszerét, kidolgozzuk az al
rendszer továbbfejlesztését célzó nagybani rendszerjavaslatot és az annak 
realizálására vonatkozó rendszerszervezési feladattervet. 

A második ütemben - 1975-ig - kívánjuk elérni, hogy az anyagi
technikai biztosítás alapfolyamatában az anyagbeszerzés tervezését, a 
beszerzést, ellátást, selejtezést és értékesítést magában foglaló „készlet
gazdálkodási" fő folyamatban a gépi adatfeldolgozást széles körben al
kalmazni lehessen. 

Az eddig eltelt időszakban a rendszerszervezői felmérés előkészítése 
történt meg. 

Várhatóan 1976-tól kezdődően el tudjuk érni, hogy a legfontosabb 
szakanyagcsoportok vonatkozásában a beszerzési szükségletek, adatok 
kiszámításában, az anyagi helyzetjelentések feldolgozásában, az elosztási 
tervek kidolgozásában, az anyagmozgások és a pénzügyi keretek nyilván
tartásában egységes programok alapján kialakított gépi adatfeldolgozási 
rendszert tudunk bevezetni. 

Ez a rendszer a továbbiakban fokozatosan tovább bővíthető lesz 
mindadclig, amíg valamennyi anyagi-technikai biztosítási tevékenységge] 
kapcsolatos adatok feldolgozása egy közös adatbankba beépíthetővé vá
lik. A iovábbfejlesztésben figyelembe tervezzük venni a csapatvezetés 
automatizálásában megjelenő új, mobil adatfeldolgozó gépeket, szerve
zetet (hadtáp számviteli és adatfeldolgozó pont), amelyek a háborús veze
tés igényeinek maradéktalan teljesítését is lehetővé teszik. 

Az egységes gépi adatfeldolgozó rendszer bevezetésének egyik alap
vető feltétele az MN egységes anyagkódjának kialakítása. Az erre vonat
kozó munkálatok előkészítése ugyancsak. megkezdődött. 

2. Tárolási feladatok 

A HTPH-ek koordinációs feladatai közé sorolnak a jövőben a tárolás 
kérdései is össz-szolgálati szinten. 

Az előzményről rövedin: a vonatkozó VK intézkedés irányította rá 
a figyelmet a probléma rendezésére, majd a folyamatos szervező munka 
szükségességére. Ennek keretében hajtotta végre az MNHF-ség irányítá
sával a HM Tárolási Bizottság a tárolótér felmérését és szabadított fel 
több ezer négyzetméter tárolóteret, melynek eredményeképpen új épü
letek létesítése nélkül jelentősen emelkedett a HKSZ anyagok helyszíni 
tárolása. 

A tárolással kapcsolatos feladatok megszervezésének és végrehajtá-
sának egységes szabályozására az MNHF -ség elkészítette az „MN Egy
séges Tárolási Utasítás''-ának tervezetét. 
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Az utasításban foglaltak elvi jellegűek, határozványai a fegyverne
mek és szolgálati ágak, valamint az ellátás tagozatainak megfelelően az 
összes katonai szervezetre érvényesek. 

Az utasítás meghatározza: 
- a tárolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának felső szintű 

valamennyi fegyvernemre és szolgálati ágra vonatkozó - irányítása 
és szabályozása a Magyar Néphadsereg hadtápfőnökének hatáskörébe 
tartozik; 

- a tárolási folyamat és feltételek szervezése, korszerűsítése és to
vábbfejlesztése érdekében az elvi kidolgozó munkát a fegyvernemek és 
szolgálati ágak képviselőiből létrehozott néphadseregi szakbizottság foly
tassa. Az egyeztetés (szervezés) feladatait - az utasítás és a néphad
seregi szakbizottság ajánlásai alapján - a Magyar Néphadsereg Hadtáp 
Törzse végezze ; 

- a katonai szervezetek tárolótér-gazdálkodása része a csapatgazdál
kodási tevékenységnek. 

A seregtest (magasabbegység) parancsnoka felelős a seregtest (ma
gasabbegység) azon laktanyáinak (objektumainak) tárolótér-gazdálkodá
sáért, amelyekben alárendelt katonai szervezetei végzik a laktanya (ob
jektum) parancsnoki feladatokat. Felelős ezen laktanyákban (objetumok
ban) elhelyezett és felállításra kerülő valamennyi, bármely tagozathoz 
é~ elöljáróhoz tartozó békében élő ós mozgósításkor megalakításra kerülő 
katonai szervezet tárolásí helyzetének ellenőrzéséért (anyagi eszközei 
helyi tárolásának biztosításáért, azok megőrzéséért), a szükséges intéz
kedések megtételéért. A felelősséghez kapcsolódó feladatok végrehajtását 
hadtáp helyettese szervezze és irányítsa. 

Az utasítás két részből áll, az I. Rész tartalmazza az általános alap
elveket, a II. Rész a tárolás technológiáját, benne a tárolási normákat is. 

A tárolás helyét a hadtápbiztosítás rendszerében a 4. számú vázla't 
mutatja. 

3. Csapathadtáp Szolgálati Utasítás 

Az MNHF elvtárs elrendelte a hadtápszolgálat készenléti (béke) idő
szakra szóló alapszabályzatának átdolgozását a következő irányelvek 
alapján: 

- a csapathadtáp tevékenységének szabályozására alapvetően egy
séges elveken nyugvó, a szolgálat valamennyi területét magába foglaló 
komplex jellegű utasítás kerüljön kidolgozásra; 

- a szabályozás egységes szintű legyen, ugyanakkor kiterjesztve a 
szabályozást a magasabbegységek, seregtest és az érintett központi szer
vek a csapatok ellátásval, a csapatgazdálkodás irányításával és ellen
őrzésével kapcsolatos feladataira, hatáskörére; 

- a szabályozás huzamosabb időre határozza meg a csapathadtáp 
tevékenységét, az anyagi-egészségügyi ellátás rendjét. Elsősorban állandó 
jellegű szabályozásokat tartalmazzon, az időszakonkénti változásokat, a 
,,cserélhető" melléklet formájában. 
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Az utasítás kidolgozását - a jóváhagyott szimpoz1s alapján - a 
kijelölt munkabizottság megkezdte, a tervezet csapatpróbára adásával 
1974 végén lehet reálisan számolni. 

4. Ellenőrzés 

A hadtápellenőrzés helyzete valamennyiünk előtt ismeretes. A hiá
nyosságok megszüntetésének egyik oldalát képezi annak az ellentmon
dásnak a feloldás, amely abból fakad, hogy lényegében ma is az 1961. 
évben kiadott Szolgálati Szabályzat követelményei alapján áll, az elmúlt 
egy évtized változásai túlhaladták előírásait. 

Az új Szolgálati Szabályzat tervezet számunkra lehetővé teszi a reg1 
merev előírások helyett az ellenőrzés rugalmas szabályozását, melynek 
kidolgozásánál még meghatározó lesz - a kiadásra tervezett - az ellen
örzést tárcaszinten szabályozó HM utasítás is. 

Figyelemmel a szóban forgó keretszabályozásokra az MN hadtáp 
ellenőrzési rendszerét a következő elvek alapján tervezzük felépíteni: 

- az ellenőrzés, mint a vezetés egyik funkciója, a parancsnoki tevé
kenység szerves része, a Magyar Néphadseregben az egyszemélyi pa
rancsnoki vezetés és az ágazati irányítás rendszerében valósul meg. Ennek 
megfelelően a szolgálati elöljárók alárendeltjeiket a katonai élet minden 
területén, az ágazati funkcionális szervek veztői hatáskörüknek megfelelő 
szakterületeken kötelesek ellenőrizni; 

- az ellenőrzés, a vezető és vezetett szervek, elöljárók és alárendel
tek kapcsolatának fontos eleme, magában foglal minden olyan tevékeny
séget, amely a célkitűzések és a tényleges eredmények, valamint a felada
tok végrehajtásának előírt és a gyakorlatban megvalósuló folyamatának 
összevetésére, az eltérések mértékének és okainak megállapítására 
irányul; 

- az ellenőrzések biztosítsák az alárendeltek tevékenységének, hely
zetének megismerését, a parancsnok, direktívák, utasítások végrehajtá
sának számonkérését, az előírások, követelmények gyakorlati helyességé
nek lemérésén keresztül a vezetés önkontrollját; 

- az elöljáró által megszabott feladatok, követelmények teljesíté
sét a munkafolyamatba beépített személyes ellenőrzés hivatott elsősor
ban biztosítani és elősegíteni. Ezen keresztül lehet a legmegbízhatóbb 
képet kapni a kialakult helyzetről, a feladatok végrehajtásának állásáról 
és megalapozott intézkedéseket tenni az alárendeltek tevékenységének 
elősegítésére; 

- az ellenőrzés mindenkor a föfeladatok végrehajtására összponto
suljon és szolgálja az alárendeltek segítését, a feladatok helyes értelme
zését, a feltételek megteremtését, a végrehajtásra való aktivizálását, a 
hibák, torzulások megelőzését és megszüntetését, növelje és szilárdítsa a 
katonai rendet és fegyelmet, a társadalmi tulajdon fokozott védelmét; 
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- az ellenőrzési kötelmek alapját direktívákban, szabályzatokban, 
szervi határozványokban előírt általános, valamint az elöljárók által 
parancsban, utasításokban megszabott konkrét feladatok képezzék, me
lyek végrehajtása érdekében szükséges ellenőrzéseket - külön előírá~ok 
nélkül is - minden szolgálati személy köteles végrehajtani és hatás
körének megfelelő intézkedéseket megtenni, vagy azok megtételét kez
deményezni; 

- kötelezően elő kell írni a kormányrendeletekben, jogszabályok
ban meghatározott, ellenőrzési feladatok végrehajtását. Ezeket - az 
egyszemélyi parancsnok, ágazati vezetők személyére szóló és át nem 
ruházható kötelmek kivételével - vezetési szintekre, szervekre differen
ciáltan, mind az ellenőrzések minimumát kell meghatározni, kihangsú
lyozva, hogy nem az ellenőrzések számszerű megtartásáért, hanem a fel
adatok végrehajtásáért kell felelni; 

- az elöljárók ellenőrzései elsősorban a közvetlen alárendeltekre, 
hatáskörüknek megfelelően azonban a vezetés alsóbb szintjeire irányulnak, 
de minden esetben vizsgálniuk kell a közbeeső szervek tevékenységének 
hatását, 

- a részletes anyagi-pénzügyi ellenőrzést a gazdálkodó szervezetek
nél kell megvalósítani, kihangsúlyozva ezzel is a szervezetek parancs
nokainak közvetlen felelősségét; 

- a központilag kötelezően előírt ellenőrzési kötelmek legyenek 
összhangban a végrehajtók mindenoldalú igénybevételével. 

Az ellenőrzési rendszer eredményes működése érdekében össze kell 
hangolni: 

- a különböző szintű ágazati és funkcionális, valamint területi fel
ügyeleti szervek szakellenőrzéseit; 

- az ellenőrzések, beszámoltatások és jelentések rendsÍerét; 
- az egyes vezetési szinteken, szerveken belül az ellenőrzési felada-

tok elosztását. 

A fentiekkel összhangban a hadtáp ellenőrzési rendszerének terve
zetét a 6. számú táblázat vázolja. 

* 
A népgazdaság irányítási rendszerének reformja, valamint a néphad

sereg fejlesztéséből fakadó követelmények kapcsán a hadtápgozdálkodás 
korszerűsítése érdekében végzett munka átfogó jellemzése alapján a ki
alakult helyzetet úgy lehet jellemezni, hogy az elért eredmények bizo
nyítják a tervidőszakra meghatározott gazdasági célkitűzések helyességét. 

A t~rvezés módszerét a munka során tovább kell javítani, összhang
ban a nepgazdasággal erősíteni a közgazdasági tevékenységet. A növekvő 
követelmények és a pénzügyi lehetőségek közötti eltérést - az optimális 
határokon belül - új formák és módszerek feltárásával kell áthidalni. 
Erre _:e~intettel továbbra is a legnagyobb tartalékot, folytatni a helyszíni 
lehetosegek folyamatos feltárását, kihasználását. 

A hadtápszolgálat középirányító szerveinek vezető irányító és ellen
őrző tevékenységét, közvetlen ráhatását a csapatok gazdálkodásra tovább 
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kell növelni, erősítve a gazdálkodási fegyelmet, a felelősségérzetet. Olyan 
irányban célszerű vezetési mechanizmusunkat és lehetőségeinket fejlesz
teni, hogy képesek legyenek az ellátási problémák jelentős részeinek saját 
szintjük keretein belüli megoldására. 

A csapathadtáp tagozatban fő célkitűzés a parancsnokok és hadtáp
helyettesek önálló gazdaságirányító tevékenységének további szélesítése, 
az anyagi- és pénzeszközök még koncentráltabb és rugalmasabb felhasz
nálási lehetőségének biztosítása. 

A szolgálatiág-vezetők munkájában a korszerű vezetési módszerek 
és az ügyvitelgépesítés fokozatos alkalmazásával az érdemi irányításra 
és ellenőrzésre fordítható időalap növelése, mindezek útján a csapatoK 
minden oldalú hadtáp biztosítása színvonalának adott anyagi és pénzügyi 
keretek közötti további emelése. 

* 
A tervezett feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapját 

és feltételét képezi a hadtápszolgálat káderállományának szakmai felké
szültsége, különösen pedig azon képességük, hogy erkölcsi-politikai álla
potát a magasabb szintű feladtokhoz mérten tovább növeljük. A vázolt 
kérdések fokozottabb követelményeket támasztanak a káderállomány 
kiképzésében, továbbképzésében a tanintézeteknél, valamint a csapatok
nál a különböző szintű vezetőkkel szemben egyaránt. 

(Mellékletek a tartalomjegyzék után találhatók.) 
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