
A hadtápszolgálat integrált gazdálkodási rendszere 
kialakításának néhány kérdése 

K. T ó t h L a j o s alezredes 

A katonai gazdálkodás sajátos gazdasági tevékenység, amely lénye
gében a fegyveres erők rendeltetéséből, alapvető funkciójából fakad. 
Feladata a fegyveres erők fejlesztési, harckészültségi, kiképzési és fenn
tartási követelményeinek megfelelően megtervezni az anyagi és pénz
ügyi szükségleteket, biztosítani a rendelkezésre álló anyagi-pénzügyi esz
közök felhasználásának optimális hatékonyságát, a fegyveres erők kor
szerű fegyverzettel, haditechnikai és anyagi eszközökkel való folyamatos 
ellátását, a hadászati és hadműveleti tartalékok, mozgósítási készletek 
J.étrehozását, állandó szinten tartását, a katonai objektumok építését, 
fenntartását, a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakörülmé
nyeinek a fejlődő általános társadalmi-kulturális igényeknek megfelelő 
színvonalon tartását. 

A fegyveres erők gazdaságának bázisát, forrását az ország gazda
sága képezi, mint speciális fogyasztó és felhasználó azzal szoros kölcsön
hatásban áll. A katonai gazdálkodás feladatait sajátos módszerekkel oldja 
meg, de messzemenően alkalmazkodik a gazdasági mechanizmus követel
ményeihez és felhasználja a fejlett közgazdasági módszerek bizonyos 
elemeit is. A katonai gazdálkodás rendszerének kialakítását, fejlesztési 
frányát számos tényező motiválja. Legfontosabbak ezek közül: 

- a nemzetközi katonapolitikai helyzet, 

- a fegyveres erők építésének, mennyiségi és minőségi fejlesztésé-
Eek, fenntartásának elvei, követelményei, a fegyveres erők szervezeti 
struktúrája, 

- az ország társadalmi rendszerének jellege, gazdasági erőforrásai, 
fejlettsége, teherbíró képessége, nemzeti jövedelmének nagysága, gazda
ságpolitikája. gazdaságirányitási rendszere, 

a szövetséges államok fegyveres erői hadtápbiztosítási elvei, 
- a fegyveres erők kiképzési rendszere, 

- a fegyveres erők gazdasági szakkáder-állományának felkészült-
sége, jártassága. 
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A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszerének fejlődési szakaszaft 
tttekintve, megfigyelhetők a fenti tényezők érvényesülési tendenciájának 
hatása. 

Az 1950-es években a csapatok ellátása - a hadtápszolgálat ágazati 
tagoltságának megfelelő rendszerben - ,,természetbeni normagazdálko
dás"-on alapult. 

A természetbeni normagazdálkodás elvén alapuló ellátási re:.1dszert 
a túlzott centralizáció, a minden részletre kiterjedő adminisztratív sza
bályozás jellemezte, mely az anyagi eszközökkel való gazdálkodást 
- minden szinten - lényegében azok mechanikus felhasználására kor
látozta. Nem nyújtott kellő lehetőséget a gazdasági hatékonyság fokozá
sára, a szükségletek - fegyvernemi sajátosságoknak, a csapatok helyi 
körülményeinek, a fejlődő általános társadalmi igényeknek megfelelő -
differenciált kielégítésére. Nem biztosította kellően a szükségletek folya
matos ,a felmerült helyi igények gyors, rugalmas kielégítését. A tervezés 
centralizmusa és a merev természetbeni normákon alapuló ellátás el
fekvő készletek felhalmozódásához vezetett. A csapatok nem voltak ér
dekelve a takarékos anyagfelhasználásban, a helyi lehetőségek inten
zívebb kihasználásában. 

A természetbeni normagazdálkodási rendszer a néphadsereg fejlődé
sének első évtizedében objektív szükségszerűség volt. Alapját mindenek
előtt a néphadsereg építésének kezdeti éveiben a feszült katonapolitikai 
helyzet, a néphadsereg nagyarányú mennyiségi fejlesztése, a gazdaság
irányítás tervutasításos rendszere, a hadseregépítés tapasztalatlanságai, 
a káderállomány még nem kellő színvonalú közgazdasági felkészültsége 
képezte. 

Az 1950-es évek második felében - összefüggésben a hazánkban 
bekövetkezett változásokkal, a gazdaság- és katonapolitikai irányvonal 
fejlődésével - egyre inkább kiütköztek a gazdálkodás negatívumai, a 
fokozódó követelmények és a gazdálkodás korlátozott lehetőségeiből 
fakadó ellentmondások, feszültségek. Egyre nagyobb jelentőségűvé vált 
a belső tartalékok feltárásának, a rendelkezésre álló eszközökkel való 
tervszerű, előrelátó, takarékos gazdálkodás szükségessége. Mindez az 
egyes felső szakvezetést rugalmasabb, hatékonyabb gazdálkodási feltéte
leket és lehetőségeket nyújtó rendszer kialakítására inspriálta. 

Az 1960-as években a szolgálati ágak gazdálkodási rendszerének fej
leSztése a „pénzgazdálkodás" irányába haladt. Az ellátás szabályozásában 
- az adminisztratív intézkedések mellett - fokozatosan tért nyertek a 
közgazdasági módszerek, melyek nagyobb lehetős.éget nyújtottak a szük
ségletek fegyvernemi követelményeknek, helyi sajátosságoknak és a fej
lődő társadalmi-kulturális igényeknek megfelelő biztosítására, ennek 
alapján az ellátási színvonal javítására. Az anyagi és pénzeszközökkel 
való tudatos és tervszerű gazdálkodás igénye minden szinten fokozódott. 
Erősödött a közgazdasági szemlélet. gyakorlattá vált a gazdaságosság, a 
rendelkezésre álló eszközök célszerűbb felhasználási lehetőségeinek vizs
gálatára és megvalósítására való törekvés a katonai feladatok megoldá
sában, összefüggésében a hadművészet és a csapatok harckészültségi kö
Yetelményeivel. 
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A pénzgazdálkodás rendszere kialakításának, fejlesztésének és foko
zatos szélesítésének bázisát a kedvező katonapolitikai helyzet, a dina
mikusan fejh5dő és egyre nagyobb lehetőségeket nyújtó népgazdaság, vala
mint a hadtápszolgálat káderállományának magasabb szintű feladatokra 
való felkészültsége, érettsége képezte. 

A szakanyag-gazdálkodás fejlesztésének alapvető helyes iránya mel-
lett a törekvések és az eredmények hatékonyságát, a lehetőségek telje
sebb kiaknázását azonban n~ég több objektív tényező korlátozta, melyek 
alapvetően a néphadsereg, ezen belül a hadtápszolgálat gazdálkodásának 
ágazati tagoltságával, illetve az ebből fakadó kötöttségekkel függtek össze. 
A problémák egy részének megoldásához az 1960-as évek második felé
ben a gazdaságirányítási rendszer átfogó reformja nyújtott kedvező lehet
tőséget. Ennek kapcsán a néphadsereg gazdálkodási rendszerének több 
területén olyan átfogó rendszabályok bevezetése történhetett meg, melyek 
az ágazati tagoltságnak bizonyos mérvű feloldása irányába hatottak. 
Megindult egy olyan fejlesztési, korszerűsítési folyamat, amely a prob
lémákat komplex módon, valamennyi kapcsolódó területen, teljes körűen 
kívánta megoldani. 

Néphadseregünk jelenlegi intenzív fejlesztési szakaszában - a gaz
dasági hatékonyság további fokozása érdekében - méginkább előtérbe 
került a katonai gazdálkodás rendszerének minden eddiginél erőteljesebb 
ütemű, átfogó, komplex korszerűsítésének kérdése. 

* 
A hadtápszolgálat a néphadsereg gazdaságának jelentős szakterületeit 

öleli fel. Az egyes szakterületek (élelmezés, ruházat, üzemanyag stb.} 
egymástól független, önálló zárt egységet képező, szakanyag-gazdálkodási 
rendszerek. A szakágazat keretében bonyolódik a szükségletek tervezé
sétől, a felhasználáson keresztül az elszámolásig minden gazdasági tevé
kenység. 

A gazdálkodás szakterületeként elkülönült, zárt rendszere ma már 
több problémát vet fel: 

- nehezíti az erők és eszközök - fő feladatok érdekében történő -
koncentrált felhasználását, a gazdasági hatékonyság további fokozását; 

- nem biztosítja kellően a gazdálkodásban az egységes elvek és 
követelmények érvényesítését, valamennyi szakterületen - elkerülhetet
lenül - a sajátos megoldások, módszerek dominálnak; 

- egyes, a fejlődés kapcsán jelentkező feladatok ágazatokba illesz
tése nem oldható meg, ugyanakkor az ágazatok profilja több vonatko
zásban átfedi egymást; 

- nem nyújt további megfelelő lehetőséget a gazdálkodásban kor
szerű munkaszervezési módszerek alkalmazására, ezáltal az ezen a téren 
meglevő párhuzamosságok, feszültségek felszámolására; 

- nehezíti a szakágazatok egységes vezetését, irányítását, fejleszté
sük összhangjának biztosítását, az egyszemélyi vezetés követehnényeinek 
maradéktalan érvényesítését. 
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Az ágazati tagoltságú gazdálkodási rendszer objektív velejárója, 
hogy a gazdálkodás viszonylagos optimális hatékonysága alapvetően az 
ágazati keretek között érvényesülhet. A gazdálkodás ágazati hatékony
sága azonban - az egyes ágazatok irányába ható egységes gazdasági 
vezetés és koordináció nélkül - nem minden vonatkozásban jelent össz
hadtáp viszonylatban is hasonló hatékonyságot. A rendelkezésre álló 
anyagi eszközök - az állandóan növekvő, reális igényekhez viszonyítva -
általában mindig korlátozottak. Ilyen körülmények között rendkívül éle
sen vetődik fel azok lehető legcélszerűbb felhasználásának biztosítása. 
Több szakterületet átfogó vezetés általában az összfeladatok fontossági sor 
rendjének ismeretében - összefüggésben a hadsereg előtt álló feladatok
kal, célkitűzésekkel - nagyobb hatékonyság elérését tudja biztosítani, 
mint elkülönülten az egyes szakágazat. 

A szakágazatok, a feladatok megoldásához egyre több fajta, más 
ágazatokban is használatos anyagot használnak fel, így a profilok ma 
már több vonatkozásban átfedik egymást. Ez a körülmény nem kívánatos 
párhuzamosságokat hoz létre a tervezés, a beszerzés, az ellátás, a tárolás, 
a szállítás, a nyilvántartás és elszámolás terén. Különösen csapatoknál 
okoz problémát, hogy azonos fajtájú anyagot több szolgálati ág szerez 
be, tárol és tart nyilván, hogy az anyagok nemcsak azok fajtái, hanem 
még azon belül szolgálati ágak szerint is megoszlanak. Egységes szerve
zetben azonos anyagok ágazati tagozódás és az ágazatok egymástól elkü
lönült merev gazdálkodási rendje, az anyagok felhasználására meghatá
rozott kötöttségek, s mindebből fakadó ágazat-centrikus szemléleti mód 
gyakran indokolatlanul hátráltatja a feladatok gyors, rugalmas megoldá
sát. A feladatok elaprózása gazdaságtalansághoz vezet és növeli a sze
mélyi állomány leterheltségét, ugyanakkor az azonos anyagok szakági 
elkülönültsége zavarólag hat a csapatgazdálkodásra, az anyagi fegye
lemre is. 

A probléma megoldása megítélésem szerint nem egyszerűen profil
tisztítási kérdés, a megoldás lehetőségeit szélesebb körben szükséges 
vizsgálni. 

A szakágazati vezetés - megfelelő koordináció hiányában - min
den szakfeladatot (fejlesztés, korszerűsítés stb.) elsősorban saját igényei
nek, követelményeinek megfelelően old meg és ütemez. Ennek követ
kezménye többek között a szolgálati ágak sajátos, különböző színvonalú 
és fejlettségű gazdálkodási rendszere, vagy az anyagi-technikai eszközök 
fejlesztési eredményeiben mutatkozó különbségek, esetleges párhuzamos
ságok. Emellett az ágazati tagoltság határt szab a szakmai vezetési fej
lesztési törekvéseknek, mert egyes feladatok, korszerű elképzelések meg
valósításához az ágazati keretek nem nyújtanak további megfelelő fel
tételeket. Ilyen probléma például többek között a belső gazdasági ellen
őrzés, Yalamint a gazdasági számvitel korszerűsítésének, gépesítésének 
kérdése a csapatoknál. 

A gazdálkodási és a számviteli tevékenységnek szakágazaton belüli 
összefonódása - megfelelő ellenőrzés hiányában - kedvező feltételeket 
teremt a szabálytalanságok. visszaélések elkövetésére. Lényegében ugyap
az a személy, aki a szakanyag-gazdálkodást szervezi, irányítja_. bonyo-
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lítja - intézkedik az anyagok besz2rzsére (illetve beszerzi, átveszi az 
anyagokat) az anyagok kiadására, felhasználására stb. - végzi a gazda
sági műveletek (anyagbevétel, -kiadás, -felhasználás) számvitelét, az anya
gok nyilvántartását, elszámolását. A szolgálatiág-vezetőknek ma már 
komoly hatáskörük van. A csapatgazdálkodásban uralkodóvá vált a pénz
gazdálkodás, az ellátás jeleatős részben tényleges pénzforgalom útján 
bonyolódik. Ez a körülmény fokozott jelentőséget ad a hatékony ellen
őrzés biztosításának a szolgálati ágak gazdálkodási tevékenysége felett, 
melyet a szolgálati ágakon kívül álló - tőlük független - személynek 
kellene elvégezni . 

.I elenkg a szolgálati ágak gazdasági ellenőrzése kizárólag a parancs
nok hadtáphelyettesrc hárul. Közismert, hogy a parancsnok hadtáphe
lyettesek ennek a kötelezettségnek ~ személyükre háruló megnövekedett 
feladatok mellett - nem tudnak a kívánalomnak megfelelően eleget 
tenni. A gazdálkodás nagy bizonylat forgalom útján bonyolódik, amelyek 
száma nagyobb egységeknél szolgálati áganként évi átlagban eléri a 
3-3.5 ezret, a négy szolgálati ág viszonylatában a 12-14 ezret. Irreális 
követelmény lenne a parancsnok hadtáphelyettesektöl ennek a bizonylat 
tömc:gnek teljes körű érdemi ellenőrzé3ét elvárni. Ennél fogva a gazdál
kodás hatékony belső ellenőrzése a csapatoknál nincs megnyugtatóan 
megoldva. Ennek tudható be, hogy az anyagi, számviteli fegyelem a 
csapatoknál még nem éri el a megfelelő színvonalat. Sok a szabálytalan
s8.g, gyakoriak a visszaélések, s az ellenőrzés hiányosságai miatt fel
tehetően még több szabálytalanság nem ís kerül feltárásra. 

A számvitelnek ágazati rendszerben történt fejlesztése indokolatlan 
eltéréseket és színvonal különbségeket hozott létre a számviteli folya
matokban, módszerekben, a nyilvántartások formáiban, vezetési szabá
lyaiban az egyes szolgálati ágaknál, ugyanakkor - a gazdálkodási rend
szer korszerűsítésével együtt - általában növekedett az adminisztráció 
(bonyolultabb tervezési és elszámolási módszerek). Emellett a korszerű 

gazdálkodás - a döntések megalapozottságának biztosítása érdekében -
megnövelte a vezetők, elöljáró szervek információs igényeit is. Feszítőleg 
hat egyfelől a követelmények ilyen vonatkozású fokozódása, másfelől a 
feladatra rendelkezésre álló kevés állomány és a számviteli munka ela
vult (manuális) módszere között meglevő ellentmondás. A szolgálatiág
vezetőknek, a harckészültség anyagi biztosítása, a gazdálkodás tervezése, 
szervezése, irányításe. és ellenőrzése terén megnövekedett feladataik és 
felelősségük mellett komoly megterhelést és gondot okoz, hogy olyan 
adminisztrációs (nyilvántartási) feladatokkal is le vannak terhelve, ame
lyek elvonják figyelmüket és idejüket a személyükre háruló érdemi 
munkától. A számviteli munkából a szolgá1atiág-vezetők részére az az 
információ a fontos. amely alapját képezi a gazdálkodás tervezésének, 
szervezésének. Nem feltétlenül szükséges, hogy ezeket az adatokat sze
mélyes munkával szerezzék meg, viszont fontos szempont, hogy a munka
időn belül növekedjen az érdemi munkára fordítható idő aránya, A prob
léma megoldását sürgeti az a körü1mény is, hogy a csapatok jelentős 
részé:1él nincs minden szolgálatiág-vezetőnek nyilvántartója. Ahol van, 
azok felhasználása. leterhelése sem arányos. Az ügyvitelgépesítés terén 
elért eredmények kínálkozó lehetőséget nyújtanak a csapatok gazdasági 
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számvitelének gépesítésére is, amelynek megvalósítása az ezen a téren 
fennálló nehézségek felszámolásának, valamint a számviteli módszerek 
korszerűsítésének kulcskérdése. A könyvelöautomaták katonai alkalma
zásának azonban az ágazati tagoltságú, szakmai sajátosságok szerint folyó 
számvitel nem felel meg. 

A vázolt problémák átfogó képet adnak az ágazati tagoltságú gazdál
kodási rendszer főbb fogyatékosságairól, egyben utalnak a megoldási le
hetőségek vizsgálatának irányára, módszerére is. Korántsem arról van 
szó, hogy ami eddig a szakanyag-gazdálkodás fejlesztése terén történt az 
rossz, félre kell dobni és valami egészen más utakat kell keresni. Véle
ményem szerint elsősorban a szemléleten, a probléma megoldás mód
szerén kell változtatni, elveinket - a megváltozott tartalomnak meg
felelően - a fejlődő követelményekhez kell alkotó módon igazítani. 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszerének lényegét a képező szak
területek gazdálkodása általában korszerű, illetve a fejlődés mindenütt 
jó irányban halad. A problémák alapvető indítéka, hogy a szakágazatok 
az elmúlt években túlságosan magukra maradtak, megfelelő egységes 
követelmény, irányítás, koordináció szakterületük vonatkozásában nem 
érvényesült, így lényegében nem marasztalhatók el, hogy gazdálkodásuk 
egymástól eltérő színvonalú. illetve sok vonatkozásban indokaltlanul sa
játos rendszerű. 

Ma már szakkörökben is többé-kevésbé elismert tényt, hogy a tovább
fejlődés a korábbi módon, elszigetelt, zárt egységet képező ágazati gazdál
kodási rendszerben - a követelményeknek megfelelően - nem biztosí
tott. Altalában igénylik és szükségesnek tartják, hogy szaktevékenységük 
felett fokozottabb koordináció érvényesüljön, korszerű és általánosítható 
fejlesztési elgondolásaik ne csak szakáguknál. hanem szélesebb körbeYi 
valósuljanak meg, melytől saját problémájuk gyorsabb megoldásának 
elősegítését is várják. 

Következésképpen a hadtápszolgálat gazdálkodási rendszeré tovább
fejlesztési irinyának, módszerének meghatározásához maga a gyakorlati 
élet ad meJ·feielő alapot. Az objektív törvényszerűségek érvényesülési 
tendenciájának felismerésével előttünk álló feladat: azok szellemében és 
követelményeinek megfelelően cselekedni. 

* 
A vázolt problémákat, a kialakult helyzetet és az egyenes vonat

kozásokban tapasztalható kezdeti törekvéseket figyelembe véve a fejlesz
tés alapvető irányát - perspektívában - egy egységes elvi alapokon 
nyugvó, integrált gazdálkodási rendszer kialakításában lehetne meghatá
rozni, amely az állandó készenlét időszakában egységes rendszerben, az 
elérhető optimális hatékonysággal biztosítja - a hadtápszolgálathoz tar
tozó szakterületek vonatkozásában - az MN harckészültségének meg
felelő szinten tartásához, a csapatok ellátásához, a személyi állomány 
szolgálati, élet- és munkakörülményeinek fokozatos javításához szüksé
ges anyagi javakat, figyelembe véve a háborús ellátási rendszerre való 
gyors és zökkenőmentes áttérés követelményeit. 
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A hadtápszolgálat integrált gazdálkodási rendszerének 
tartalma 

Az integráció általános értelemben a gazdaság különböző ágazatai
nak, részeinek, egységeinek együttműködése, egyesülése, összeolvadása, 
amely kiterjedhet a termelőerők, a tulajdon vagy mindkettő összponto
sulására.1 

Az integráció a hadtápszolgálatban a különböző szakágazatok műkö
désének, szabályozásának egységes elvi alapokra helyezését, irányításának 
egységét; a gazdasági és információs folyamatok szakterületen belüli és 
szakterületek közötti koordinációját, lehetséges és célszerű összevonását; 
az erők és eszközök célszerű koncentrálását; a szakágazatok közötti szer
vezett együttműködés feltételeinek megteremtését; továbbá a kors.zerű 
vezetés és működés követelményeinek megfelelő egységes szervezeti 
struktúra kialakítását jelenti. 

Az integrációs folyamat összhadtáp és szakágazati jellegű lehet, 
amely kiterjed: 

a gazdasági folyamatokra, tevékenységekre, 
anyagi és pénzügyi eszközökre, 
a szervezetekre, 
a szabályozás, irányítás módszereire. 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszerének integrációja nem je
lenti a szakágazatok, illetve a gazdasági irányítás szakosítottságának 
megszüntetését, a szakágazatoknak a csapatok anyagellátásá biztosításá
ban elfoglalt helyük és szerepük csökkentését. Feltételezi azonban minden 
szolgálati ágra vonatkozó általános érvényű, egységes elvek és követel
mények elsődlegességét, valamint az ágazati és az általános gazdasági 
elvek, módszerek összhangját, koordináltságát. 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszerét jelenleg még alapvetően 
az egyes szakágazatok elkülönült gazdálkodási rendszere alkotja. Folya
matban vannak azonban olyan rendszabályok megvalósítása, amelyek a 
gazdasági intgeráció erősítése irányába hatnak. A gazdasági integráció 
további elmélyítésével olyan egységes és komplex gazdálkodási rendszer 
jöhet létre, amelyben a szakanyag-gazdálkodás - egységes irányítás 
mellett - egységes elveken és módszereken nyugvó rendszerben bonyo
lódik, s az ágazati differenciáltság kimondottan csak a szakmai sajátos
ságokra korlátozódik. 

A fejlesztés jelenlegi szakaszában a hadtápszolgálat integrált gazdál-
kodási rendszere további szilárdításának legfontosabb kérdéseit; 

a pénzgazdálkodás tovább szélesítése és teljes körűvé tétele, 
az egységes készletgazdálkodás, valamint 
a laktanyagazdálkodás megvalósítása, 
az ellátás és anyagszállítás rendszerének továbbfejlesztése, 

- a gazdasági számvjtel korszerűsítése, gépesítése, 
- a gazdasági ellenőrzés egységes, zárt rendszerének kialakítása, 

valamint 

1 Közgadasági Kislexikon 
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- az egységes gazdasági vezetés és irányítás szervezeti feltételei
nek további tökéletesítése képezi. 

A pénzgazdálkodás a csapatok ellátásának, a csapatgazdálkodás bo
nyolításának korszerű módszere. Alapját a pénzértékben meghatározott 
tervezési normák, normatívák képezik, melyek a közgazdasági szabályozó 
szerepét töltik be. 

A pénzgazdálkodás lehetőséget nyújt a markó- és mikrökonómiai ér
dekek összhangjának biztosítására, a végrehajtók gazdasági érdekeltsé
gének fokozottabb érvényre juttatására, a gazdálkodás hatékonyságának 
5avítására. További belső tartalékok feltárására inspirál. Bizonyos keretek 
között - az ellátás rugalma~ságának további fokozására - ún. áruhitel 
gazdálkodás valósítható meg. 

A pénzgazdálkodás rendszerében a csapatok ellátása tényleges pénz
forgalom mellett bonyolódik. A csapatok az érvényben levő pénznormák 
alapján felszámítják illetményeiket, megtervezik költségvetési előirány

zat-szükségleteiket. A felszámítási alapok évközi változásától függően 
pótilletmény, illetve költségvetési előirányzat felszámítására jogosultak. 
Az anyagi szükségletek tervezésének és biztosításának kerteit a jóváha
gyott költségvetési előirányzat képezi. A szükségletek beszerzése - az 
anyagok fajtáitól, a népgazdasági lehetőségektől, a decentralizált beszer
zés célszerüségétől függően - történhet: 

a központ hadtáp ellátó-raktáraitól, 
a szabad kereskedelemből, 
más alakulattól. 

A pénzgazdálkodás további kiszélesítése és a csapatgazdálkodás egy
séges alapjává tétele az ágazati keretek között jelentkező pozitívumokat 
még tovább növeli. Mindenekelőtt erősíti a csapatgazdálkodás egységét 
és a csapatok előtt álló feladatok megoldásának gazdasági bázisát. Fel
oldja azt a feszültséget, amely az ágazatok egymástól eltérő gazdálkodás! 
rendszeréből az ágazati gazdálkodás kötöttségeiből fakad és módot nyújt 
az egyszemélyi parai:icsnok hatáskörének további bővítésére. Megteremti 
a feltételét a komplex költségtervezés, az egységes értéknyilvántartáson 
alapuló elszámolás megvalósításának. 

Az egységes készletgazdálkodás tartalma: a csapatok különböző ren
deltetésű (harckészültségi, mozgósítási, fenntartási) anyagi készleteinek 
- elsősorban tervezés, számvitel és elszámolás szempontjából - egységes 
készletként való felfogása és kezelése, mely az állandó készenlét idő
szakában alapját képezi 

- a csapatok harckészültsége (mozgósítása) hadtápbiztositásának, 
- a kiképzési feladatok végrehajtásának, a hadsereg működésének, 

a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakörülményei megfelelő 
színvonalon tartásának. 

Az egységes készlet elvileg megoszlik : 
- nem csökkenthető készletre és 
- fenntartási készletre. 
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A „nem csökkenthető készlet" -be azon anyagi es technikai eszközök 
tartoznak, amelyek az egységek hadiállománytábla szerinti - az ér
vényben levő utasítások (hadinormák) - alapján elrendelt - szükség
letét képezik. Ide tartoznak: 

- a mozgó- és kiegészítő készletek. 
- az „M" napokra megalakított készletek, 
- a személyi állomány hadifelszerelésének, a hadtáp alegységek 

működéséhez, a technika kiszolgálásához szükséges hadianyagok és esz
közök, 

- egyéb elrendelt készletek. 

A fenntartási készletbe tartozik a „nem csökkenthető készletn-en 
felüli anyagmennyiség, amely a kiképzési, napi ellátási feladatok meg
oldását szolgálja. 

Az egységes készletgazdálkodás feltételezi az anyagi-technikai eszkö
zök egységes nómenklatúráját, tervezés, beszerzés, ellátás és elszámolás 
szerinti hovatartozásának egységét, a csapatok „B" és „M" szükségletei 
tervezésének összhangját, koordináltságát. 

Az egységes készletgazdálkodás lehtőséget nyújt az ellátási rendszer 
korábban kialakult kettősségből (,.B'' és „M") fakadó párhuzamosságok 
megszüntetésére, a készletek további optimatizálására. Létrejönnek a fel
tételei a fenntartási és hadiszükségletek biztosításával kapcsolatos ellá
tási és szállítási feladatok koordinált végrehajtásának, az egységes szám
viteli és anyagelszámolási rendszer kialakításának. 

A !aktanyagazdá!kodás az egy laktanyában (objektumban) elhelyezett 
önálló egységek centralizált ellátási és gazdálkodási formája az állandó 
harckészültség időszakában. 

A laktanyagazdálkodás szervezete: a laktanyahadtáp. 
A laktanyahadtáp a laktanyában elhelyezett önálló egységek ellátá

sát, a laktanyagazdálkodást szervező és végző egységes szervezet. 

A laktanyahadtáp kialakításának módszere történhet: 
- a laktanyában elhelyezett egységek hadtáp személyi állományá

nak helyi összevonásával tartósabb időszakra, 
- a kiszolgálandó egységek figyelembevételével és hadtáp állomá

nyának felhasználásával, ebből a célból létrehozott, állománytáblában 
realizált szervezettel. 

A laktanyahadtáp szervezetét annak figyelembevételével kell kiala
kítani, hogy biztosítva legyen a bevont alakulatok harckészültsége (moz
gósítása) hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok önálló, követelmé
nyeknek megfelelő végrehajtása, adott esetben a gyors és zökkenőmentes 
anyagi különválás feltétele. 

Ennek érdekében a laktanyahadtápba alapvetően a csapatgazdálkodás 
békejellegű feladataink végrehajtásához szükséges erők és eszközök 
kerülhetnek bevonásra. 

A laktanyagazdálkodás alapvető célja: kedvezőbb feltételeket terem
teni a csapatoknál az erők és eszközök célirányosabb, gazdaságosabb fel
használására, az ellátási színvonal további javítására. Megvalósításával 
megszűnnek a laktanyán belüli párhuzamos gazdasági folyamatok, a had-

80 
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táp személyi állomány aránytalan megterheléséből, a tároló, szolgáltató 
kapacitás megosztottságából fakadó problémák, gazdaságtalanságok, belső 
erőforrások szabadíthatók fel. 

A laktanyahadtáp működése elveiben az önálló gazdálkodást folytató 
egységhadtápéval megegyező, a laktanyában elhelyezett valamennyi ala
kulatra kiterjedő feladat és hatáskörrel. Ennek megfelelően az alakulatok 
anyagi-pénzügyi szükségleteinek biztosítására egységes tervet készít, 
igénylést küld, beszerzést végez, szállítást bonyolít. Koordináltan végzi 
a csapatgazdálkodás belső munkáit. Egységes számvitelt folytat és el
számolást készít a laktanya hadtáp anyagi készleteiről és annak felhasz
nálásáról. Az anyagi és hadtáp technikai eszközök tárolására, karbantar
tására, javítására a különböző szolgáltatások végzésére egységes gazda
sági blokkot alakít ki. 

Az ellátás rendszere - szűkebb értelemben - az ellátást irányító 
és végrehajtó központ;. (területi) szervek, valamint a csapatok (ellátandók) 
közötti ellátási, utaltsági kapcsolatok olyan mechanizmusa, amely a kész
letek elosztására (átcsoportosítására), illetve a szükségletek folyamatos 
biztosítására, elrendelt készletek létrehozására irányul. 

Az ellátás rendszerén belüli integrációs folyamatok: 

- a körzetek (főbb tájegységek) szerinti ellátás megvalósítására, s 
ennek megfelelő utaltsági rendszer kialakítására; 

- az „M" anyagellátásnak a „B'' anyagellátás rendszerébe való 
beillesztésére, illetve a kettő közelítésére; 

- a kétéves időszakra szóló egységes, komplex csapattervezési rend
szer kialakítására ; 

- a szakszolgálati ágak profiljainak rendezésére; 
- egység készletek, komplettek univerzális felhasználási tulajdon-

sággal rendelkező anyagfajták kialakítására; 
- az ellátással összefüggő szállítások centralizált szervezésére, irá

nyítására és bonyolítására; 
- a szolgáltatások komplexitására irányulnak. 

Az ellátó körzeteket célszerű képessé tenni az alapvető anyagfajták 
vonatkozásában a körzeten belül diszlokáló csapatok ellátásának bonyo
lítására központi irányítás mellett. A központi irányítást az Ellátó Köz
pontok valósítják meg. Az ellátás a körzetek anyagforgalmától füg
gően tiszta vagy vegyes profilú raktárak útján történhet. 

Az ellátás bonyolítását célszerű a csapatok és a területi ellátó szer
vek közvetlen kapcsolatára építeni. A csapatok középirányító szerveit (a 
magasabbegység hadtáp törzseket) indokolt tehermentesíteni az ezzel kap
csolatos végrehajtó jellegű munkától (vételezések bonyolítása). A csapa
tok anyagi utaltságát a területi ellátás elvének megfelelően szükséges 
rendezni. 

Az ellátással összefüggő anyagszállításokat - terjedelmüktől füg
gően - vasúton vagy közúti szállítóeszközökön, alapvetően a felülről
lefelé történő szállítás elvének megfelelően központi szervezés és irányí
tás mellett - a gazdaságossági követelményeket figyelembe véve - első
sorban központi erőkkel és eszközökkel célszerű végezni. 

6 
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A ,.B" és „M" anyagellátás rendjének közelítése, illetve egységének 
megteremtése kedvezőbb feltételeket nyújt az „M" szükség~etek - vál
tozó követelményeknek megfelelő - állandó szinten tartására, a külön
b3ző célú szükségletek biztosításával kapcsolatos feladatok koordinált 
végrehajtására. Ehhez indokolt közelíteni egymáshoz a „B" és „M" 
anyagtervezés rendjét; növelni a csapatok és a közvetlen elöljáró szervek 
hatáskörét az „lvl" készletek megalakításában; kialakítani az egységes 
nyilvántartási és elszámolási rendet. Az „M" anyagellátás alapvetően 

beilleszthető a pénzgazdálkodás rendszerébe, ezáltal létrejön az ellátás 
bonyolításának egységes módszere. 

A kiképzés ciklusos jellege és két évet átfogó egységes rendszere 
szükségessé teszi, az ellátás megalapozottságának, a rendelkezésre álló 
eszközök arányos, a feladatokkal összefüggő tervszerű, hatékony felhasz
nálásának biztosításához szükséges feltételek megteremtése indokolja 
csapatszinten is a több, legalább két évre szóló tervezési rendszer egy
séges megvalósítását. A pénzgazdálkodás rendszere kedvező lehetőséget 
nyújt ahhoz, hogy az ellátás felső szintű szabályozása alapvetően közgaz
dasági módszerekkel (pénznormákkal, illetménykeretekkel, áruhitellel, 
elvi jellegű szabályozó rendelkezésekkel stb.) történjen. Megszüntethető 
2.z anyagi tervek korábbi hagyományos ellenőrzbése (egyeztető, tervtárgya
lásos módszere) az elöljáró szervek által. Illetmény (költségvetési elő

irányzat) kereteik terhére a csapatok önállóan, a fegyvernemi és helyi 
követelményeknek, sajátosságaiknak megfelelően tervezhetnek, illetve 
szerezhetnek be anyagi eszközöket közvetlenül a területileg illetékes el
látó szervektől. Az ellátás folyamatosságának, a helyi igények szerint 
változó, volumenében differenciáltan jelentkező anyagi szükségletek za
váratlan biztosítása céljából megfelelő központi forgó készlet (forgóalap, 
törzs készlet) kialakítása indokolt. 

A szolgáltatások komplexitásának teljesebbé tétele javítja azok haté
konyságát, csökkenti a végrehajtó állomány leterheltségét. Ilyen komplex 
összetételű szolgáltatás kialakítása van folyamatban a ruházati anyagok 
vonatkozásában, melyben egységes rendszerben valósul meg a vezetés, 
vegytisztítás, utánszínezés, javítás, az elhasználódott anyagok kivonása, 
valamint az ezekkel összefüggő szállítások bonyolítása. Hasonló módon 
kiszállítással bővíthető az élelmiszer ellátó kereskedelmi szervek szolgál
tatásai is. 

A gazdasági számvitel alapját az anyaggazdálkodás rendszere képezi. 
Ez határozza meg továbbfejlesztésének lehetőségeit, célszerű irányát. 
A számvitel fejlettségi színvonala ugyanakkor visszahat a gazdálkodásra, 
fontos szerepet játszik a pontos tervezésben, az ellátás folyamatos bizto
sításában, a gazdasági hatékonyság, gazdaságosság szilárdításában, a tár
sadalmi tulajdon védelmében. 

A katonai gazdálkodás számviteli rendszerét olyan követelmények 
alapján indokolt korszerűsíteni, hogy minden szinten létrejöjjenek a fel
tételek: 

- a költségkihatások komplex mérésére, a gazdálkodás hatékonysá
gának átfogó vizsgálatára, elemzésére, 
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- a számvitelnek - munkafolyamatba beépülő - folyamatos, téte-
les, érdemi és számszaki ellenőrzésére, 

- az adatfeldolgozás gépesítésére. 
E követelményeknek megfelelően célszerű: 
- a gazdasági számvitel ágazati tagoltságát, megszüntetni és annak 

végzését szolgálati ágaktól független - a parancsnok hadtáphelyettes 
alárendeltségében létrehozandó - a szervezetbe integrálni, 

- a pénzgazdálkodás fokozatos kiterjesztésének ütemében ágazaton
ként, majd annak teljes körűvé válását követően fokozatosan komplex 
módon - a katonai gazdálkodás sajátosságainak, igényeinek figyelembe
\·ételével - kettős könyvvitel módszerén alapuló számviteli rendszert 
alakítani ki, 

- az adatfeldolgozásra korszerű könyvelőautomatákat alkalmazni. 
Egységes vezetés és irányítás alatt működő, korszerű adatfeldolgozó 

gépekkel ellátott szervezet megfelelő feltételeket nyújt a gazdálkodás és 
a számvitel korszerű közgazdasági módszerek felhasználásával történő 

perspektivikus továbbfejlesztésére. Megoldja a gazdasági számvitel belső 
ellenőrzése terén fennálló problémákat. Tehermentesíti a vezető álfo
mányt a számvitellel kapcsolatos, időigényes adminisztrációs munkától, 
ezáltal nagyobb figyelmet tudnak fordítani a személyükre háruló érdemi 
munkára. Emellett kedvezőbbé válnak a lehetőségek a feladatok előnyös, 
gazdaságos, hatékony megoldásának több irányú vizsgálatára, elemzésére, 
n belső erőforrások intenzívebb kihasználására. 

A rendszer alapját képezheti a csapatszintű gazdasági adatbank há
lózat, valamint a tábori automatizált hadtápvezetési alrendszer kiépítésé
nek. A korszerű adatfeldolgozó eszközök mobilizálható változatainak ki
a]akításával - az elvonuló szárazföldi csapatoknál - a szervezet felké
szíthető a harckészültség, illetve a harc hadtápbiztosítását szolgáló ter
vek, számvetések, jelentések gépi úton történő elkészítésére az egység, 
magasabbegység hadtápvezetési ponton. 

A hadtápszolgálat ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztése terén 
jelentkező legfontosabb feladat a szabályozás elvi egységének, a gyakor
lati végrehajtás egységes, zárt rendszerének, komplexitásának biztosítá
sához, hatékonyságának növeléséhez szükséges feltételek megteremtése. 

Az ellenőrzés fajtáinak alapvető csoportosítása lehet: 
- a funkcionális és ágazati vezető (irányító) szervek által gyakorolt 

felügyeleti és szakfelügyeleti ellenőrzés, valamint 
- a végrehajtó szerveknél folyó belső ellenőrzés. 

A szakfelügyeleti ellenőrzés kiemelt fajtája: a gazdasági (pénzügyi) 
ellenőrzés. 

A hadtápvezetés ellenőrző funkcióján belül a gazdasági ellenőrzés 
helyét, szerepét, fontosságát a hadtápszolgálat alapvető feladata és tevé
kenységi köre különösen megnöveli. Szabályozására vonatkozó elgondolás 
kialakításánál - a katonai sajátosságok mellett - a vonatkozó kormány
rendeleteket is figyelembe kell venni. 

A különböző szintű vezető szerveket a gazdálkodás (szakfeladat) irá
nyításában betöltött szerepüknek, jog- és hatáskörüknek megfelelő enen
őrzésre célszerű kötelezni, összhangban a szervezeti feltételekkel. 
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A magasabbegység és seregtest hadtáptörzseket - alapvető - fel
adataikat figyelembe véve - nem célszerű helyszíni gazdasági (pénzügyi) 
ellenőrzésre kötelezni. Ezt mindenekelőtt indokolja az a körülmény, hogy 
a csapatok ellátásában, a csapatgazdálkodás irányításában elsősorban ope
ratív jellegű feladatokat látnak el, jog- és hatáskörük korlátozott, a csa
patgazdálkodás helyzetéről nem bírnak teljes áttekintéssel, annak köve
telményeknek megfelelő ellenőrzé:,éhez nem rendelkeznek a szükséges 
adatokkal. Ilyen feladat ellátására szervezeti feltételeik sem kielégítők, 
mindemellett nem is lenne célszerű ez irányú fejlesztésük. 

Optimális megoldás lehet a gazdasági (pénzügyi) ellenőrzést a köz
ponti (területi) szakfeladatokat ellátó szervek (ellátó központok) feladat
körébe tenni, s ezúton biztosítani annak komplex, zárt rendszerét a 
hadtápszolgálatban. 

A belső gazdasági ellenőrzés rendszerét annak különböző ágai és a 
belső ellenőrzés szervezete alkotják. A végrehajtás szintjén (a csapatok
nál) alapvetően a vezetők által gyakorolt és a munkafolyamatokba beépí
tett ellenőrzés működésére indokolt építeni. A vezetők tehermentesítése. 
a belső ellenőrzés hatékonyságának fokozása érdekében erősíteni kell a 
munkafolyamatokba beépülő ellenőrzéseket. Mindenütt, ahol lehetséges, 
előnybe kell részesíteni a kényszerpályályás megoldásokat: a folyamat az 
ellenőrzési pont megkerülésével nem folytatható. Ezt a célt kiválóan 
szolgálhatja a gazdasági számvitel területén a csapathadtáp számviteli 
rendszerének - vázolt elgondolás szerinti - korszerűsítése, melytől a 
belső ellenőrzés terén napjainkban fennálló legalapvetöbb problémakör 
megoldása várható. 

Új módon szükséges szabályozni a csapathadtápban a vezetői ellen
őrzés rendjét, követelményeit is. A szabályozásnak tükröznie kell a 
c3apatgazdálkodásban bekövetkezett változásokat, mindenekelőtt azt, 
hogy e téren nagymértékben megnőtt a csapatok önállósága. a pc1-
rancsnokok (vezetők) gazdasági hatásköre, ezzel együtt felelőssége is. 
Ennek megfelelően a belső ellenőrzés feladatainak meghatározásában, 
végrehajtásában célszerű növelni a helyi vezetés szerepét, hatáskörét és 
felelősségét. Az ellenőrzés szervezettségének, hatékonyságának biztosí
tása érdekében ezen a téren is az egyszemélyi felelősség elvét indokolt 
érvényesíteni. A felesleges párhuzamosságokat küszöböli ki, ha a belső 

ellenőrzés központi követelményei nem a szolgálati személyekre, hanem 
a szervezet egészére kerülnek meghatározásra, melynek személyi bázisát 
a hadtápszolgálat tiszti és tiszthelyettesi állománya képezi a parancsnok 
hadtáphelyettes irányítása mellett. 

Következésképpen olyan elvi kereteket célszerű adni a helyi vezetés 
számára, amely megfelelő lehtöséget nyújt arra, hogy a belső ellenőrzés 

feladatait, követelményeit - mindenkor az egység előtt álló feladatok, a 
helyi körülmények, az anyagi fegyelem állapotát figyelembe véve - a 
reá háruló felelősség alapján saját hatáskörben határozza meg és tapasz
talatait tudatosan használja fel a vezetés előtt álló feladatok tervezésénél, 
döntések előkészítésénél. 

Az integrált gazdálkodási rendszer egységes gazdasági vezetést, irá
nyítás és ennek megfelelő szervezeti struktúrát feltételez. 
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A vezetési és a szervezeti struktúra fejlesztésének alapját mindenek
eJőtt a háborús követelmények képezik, a hadtápszolgálat összfeladatá
nak megfelelően. Az állandó készenlét időszakában azonban nem hagy
hatók figyelmen kívül a népgazdaság rendszerébe beilleszkedés, a had
~ereg fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos gazdasági feladatok ellá
tásának fontosabb követelményei, lehetőségei. 

A gazdasági vezetés és irányítás egységének, komplexitásának szilár
dítását pozitívan segíti felső szinten a funkcionális szervek létrehozása, a 
vezető és végrehajtó funkciók. szétválasztása, a központi feladatokat ellátó 
~zervek szakági integrációja. Ez a törekvés kedvezőbb feltételeket teremt 
a gazdaságpolitikai célok összehangoltságának, koordináltságának, a fej
lEsztés-fenntartás optimálisabb arányainak, összetételének, az erőforrások 
koncentrált, hatékony felhasználásának biztosításához, a központ had~áp 
(:3 a népgazdaság szervei kapcsolatának kialakításához az új gazdaság
irányítási rendszer követelményeinek megfelelően. A továbbiakban indo
kolt vizsgálni a jelenleg szakáganként folyó gazdasági tevékenységek 
(költségvetési gazdálkodás, beszerzés, ellátás, műszaki fejlesztés, javítás, 
pénzügyi !Jonyolítás) funkcionális jellegük szerinti integrálásának, a te
rületi (körzet) elven alapuló ellátási rendszer szervezeti kialakításának 
lehetőségeit. 

A seregtest és magasabbegység tagozatok szerepe a gazdálkodás bo
nyolításában lényegesen szűkebb körű és szakágazatonként differenciált. 
A gazdasági vezetésben, irányításban a transzmisszió szerepét töltik be. 
Korlátozott jog- és hatáskörben bizonyos operatív jellegű feladatokat 
látnak el. Kiterjedtebb a funkciójuk a csapatok költségvetési gazdálko
dása, a harckészültség anyagi biztosítása terén. Békeszervezetük alap
Yetően a háborús felkészítés és a harckészültség meghatározott követel
ményei szerint differenciált, más irányú fejlesztésük nem is lenne cél
szerű. Ebből kiindulva tovább indokolt csökkenteni a gazdálkodás bo
nyolításával kapcsolatos olyan mérvű megterhelésüket, amely nincs 
arányban szervezeti feltételeikkel, s elvonja figyelmüket a háborús fel
készítést, a harckészültség hadtápbiztositásának szervezését, a csapatok 
hadtáp vezetését szolgáló feladatoktól. 

Az egységtagozat a csapatgazdálkodás legalsó, önálló szervezeti egy
ségét képező szintje. Rendelkezik mindazon anyagi-szervezeti feltételek
kel, mely a harckészültség hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok 
ellátása mellett az egység harcfeladatokra való felkészítéséhez, folyama
tos működéséhez, fenntartásához szükséges. A csapatgazdálkodás egysé
gének szilárdítását szolgálja a számviteli és adatfeldolgozó pontok, a 
laktanyahadtápok kialakításával kapcsolatos szervezeti integrálódás, 
valamint az egységes elveken alapuló szabályozás. 
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