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~A csapatga!Zdálkodás megter.;e!Z~Se . 

Anyagi szolgál~tunk folyamatos korsz.erűsHése kapcsárr 
katonai szótárunk és tudásunk egy új fogalommal: a „c s apa t-
g a z d á 1 k o dá s" fogalmával . bővült. · . . . . · . . · 

. A csapatgazdálkodás fogalmát a „Techminimuin a hadtáp~ 
:szolgálat számára" c. µj szabályzatunk az alábbiak szerint hiatá-
rozza meg: · · · 

,,A csapatgazdálkodás fogalmába tartozik: 
. - az igénylés, átvétel, nyilvántartás, tárolás, kiadás, f~l
h~sználás; karbanúartás, javítás folyamatainak megszervezése és, . 
. az anyag karbantartása, . . 
. · - a honvédek, tiszthelyettesek és tisztek élelmezése és-
'anyagellátásának megszervezése, 
· · · ;, ~ a pénz és hadianyag · felhasználásának mind~nrnapos, 
ellenorzese, . . . . . . 
, - a csapatok személyi állománynak egés~ségügyi, vala'.:
_mint a csapatok ló- és egyéb . állatállományának. állategészség'-
_ügyi ellátása." : 
. . . A fent felsoroltak keretében ia csapatgazdálkodás három, 

_ alapvető feladat végrehajtására hivatott: · · 
- a) a csapat minden anyagi és technikai szükségletének 

biztosítása, · ' 
b) a csapatok -és- seregtestek . személyi állománya minden 

szülks.égletének kielégítése, · 
c) iaz állam áltá.l a hadsereg rendelkezésére bocsátott min-

dennemű honvédségi anyag megőrzése. ' 
A csapatgazdálkodás képezi békében a csapatok és sereg

testek katonai és politikai kiképzésének, valamint mozgósítási 
felkészültségének anyagi alapját, - ·háborúban pedig alapjáuL 
szolgál ia csapatnak és a hadtápnak a harcterületen lezajló tény-
kedésének. · 

A fenti~kben foglalt?k fontosságából következik, hogy a: 
honvédség minden egyes tagjának a legelsőbbrenclű kötelessége 
arról való gondoskodás, hogy a csapatgazdálkodás mindenhol a 
legkiválóbb legyen. 

• A csapatgazdálkodás kiváló működésének legfontosabb és-
egyben a legdöntőbb alapféltételé a tervszerűség'. Csakis a, 
teryszerűségen keresztül lehet biztosítani, hogy á ' hadtápszolgáliat 
;,óramű pontossággel" működjön, hogy a as-apatg;azdiáfkodás á11an
dóan fejlődjön, hogy a csapat élete és · harci tevékenysége, va1á
minl minden egyes honvéd. egyéni jólété állandóan emelkedjen: · 
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A Szovjetúnió Fegyveres Erőinél · először az 1929 . . évben 
-vezettek be csapatgazdálkodási tervet. A scsapatok éves gazdálko
dási tervet készítettek, melynek jóváhagyása után a csapatgaz
,dálkodás minden egyes ágazatára kiterjedő részletes havi tervek 
készültek. Rövid idővel az új rendszer bevezetése után már meg
állapítható volt, hogy a csapatgazdálkodásban bevezetett terv-

:szerűségnek óriási gyakorlati jelentősége van. 
A csapatgazdálkodásban biztosított és végrehajtott terv

· szerűs.ég,nek óriási gyakorlati jelientősége röviden az alábbiak
'ban foglalható össze: 

- segít a gazdálkodás zökkenőmentes megszervezésében 
,és végrehajtásában, az idő, az erők és eszközök észszerű fel
használásában, 

- megadja a lehetőséget, · hogy a honvédelmi vagyont, a 
:szocialista tulajdont kíméljük, megőrizzük és helyesen használjuk 
fcl, . 

- lehetővé teszi a gazdálkodási műveletek (ténykedések) 
·operatív ellenőrzését , mely biztosítja 1azt, hogy az észlelt hiáinyos
:ságok idejében való kiküszöbölésére irányuló rendszabályokat a · 
kellő időben és formában hozhatjuk meg, v·agyis azt, hogy a csa
piatgazdálkodás minden területén „Idejében ,okooan javítani" (Le-

'Din) tudjunk. , 
- biztosítja végeredményben a felsőbb vezetés által a ka

'ionat és polittkat kiképzéssel kapcsolatban kitűzött feladatok vég
,rehajtását. 

A csapatgazdálkodási terv írásba foglalva rögzíti össze
sítve, ágazatonként külön-külön csoportosítva és időrendi sor
rendbe foglalva mindazon ténykedéseket, melyeket az alakulaton 
'belül a tervidőszak alatt - a csapatgazdálkodás fogalmi körébe 

· eső területen :_ végre kell hajtiani. Ez a, -terv az alakulat teljes 
.anyagi gazdálkodásának a pontos tükörképe, mégpedig egy olyan 
tükörképe, mely nemcsak azt tükrözi vissza, hogy az alakulatnál 
valóban 1tervszerű gazdálkodás folyik, hanem annak részletes. kiiér
tékelése során 1azt is meg lehet állapítani, hogy az a tervszerű 
gazdálkodás helyes-e. Ha a részletes kiértékelés azt eredményezi, 
,hogy a terv valóban reális ( a csapat életéhez és szükségletei
hez igazodó) alapokra van felépítve és az a végrehajtás · szem
_pontjából állandó ellenőrzés alatt áll, akkor ezt megnyugtató és 
igen fontos jelnek t,ekiinrt:hetjük arra, hogy ·a csap1atgazdálkodás • 
helyes és kiváló lesz, de egyben arra ie, hogy a c,sapat p,arancs
·noka és annak minden anya1gi !közege átérzi anruak a felelősségnek 
a súlyát, mely :reá bárul ,a szo.cialista tuliajdonnal való gazdálko
,dás terén. Ellenkezőleg, ha ilyen t,erv nincsen, vagy pedig nem 
felel meg a ooapat tényleges kövietelményeinek, ez biztús jel~ . a 
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a;apatgazdálkodás nem kielég:1tő vezetésének és végrehajtásának. 
Ez utóbbi a l,egszomorúbb bizo.nyítváin,y, amit iai alakulat pa
rancsnoka és halcltá,ppanancsnoka kiállíthatnak önmagukról. Az 
'ilyen parancsno'kok nem hajtották végre a „Techminimum" 1:rzon 
rnndelkezéS1ét, mely szerint: r 

„A csapat (egység) parancsnoka és hadtáppanancsnoka 
minden körülmények között meg kell követeljék a csapatgazdál
kodás tervszerű vitelét, a költségvetési és pénzügyi fegyelem 
1egszigorúbb szem előtt tartását. Az ő kötelességük határozottan 
meggátolni minden kísérletet, mely egyes személyek, vagy szol
gálati ágak részéről, a csapatgazdálkodás tervszerűségének és 
-törvényszerűségének megsértésére irányul." 

Nem lehet eléggé h?ngsúlyozni és éppen ezért ismétlem az 
€lőbb már rögzített azon megállapítást, hogy az összesítve, ille~ve 
ágazatonként külön-külön is megszerkesztett gazdálkodási és ter
melésii tervek biztosítják a felsőbb vezetés által a katonat és 
politikai kiképzéssel kapcsolatban kitűzött feladatok végre
Jwjiását. 

Ha az alakulatnál nincsenek összhangba ·hozott kiképzési 
,és gazdálkodási tervek, melyek a kiképzé3i és gazdálkodási fel
adatokat, va~amint azok végrehajtásának módját és idejét konkré
ien meghatározzák, akkor ez a tény irreálissá teszi a katonai ki
'képzés minden tervét. Ez a gyakorlati tapasztalatokon alapuló 
megállapítás 1a csapatgazdálkodás legalapvetőbb axiómája, azaz 
olyan tétele, mely bővebb bizonyításra nem szorul. Sajnos azon
ban kénytelen vagyunk megállapítani, hogy azt az axiómát még 
ezideig igen sok alakulat csapatgazdálkodását vezető közege nem 
·tette magáévá. 

A lega!1apvetőbb követelmény, melyet minden terv felé 
t ámasztanunk kell az, hogy: reális legyen. Reális lesz .a terv 
akkor, ha azt 

az elvégzendő kiképzési feladatok, 
a helyi viszonyiok, 
az adott helyzet, 
a •tényleges szüksé:glet, 
a megálbapított illetmény, · 
a rendelkezésre álló anyagi eszközök és források, sze, 

mélyzet, idő, szál.lító,eszközök stb., stb. figyelembevélE-lével és 
-a f els,orojt alkotó elemek leghelyiesehb és legcélsz,erűbb össze
haI11giolásával szerkesztjük meg. Az a terv, melyet az említett.ek 
"figyelmen kívül hagyásával szerkesztettünk meg, nem · lehet 

· ,életképes . . A terv reális -voltát maga a konkrét élő munka, a 
végrehajtás során jelentkező eredmények ellenőrzik. 



s ·zab·ály'zatu·nk re·ndelkezése értelmében: ·. ;.á . hadtáppa:... 
rancsnok köteles évt anyagellátási tervet összeállítani,' mely fel
öleli a csapatgazdálkodás valamennyi · ágát és az évi terv alap
ján megszerkeszteni a negyedéves és havt munkaterveket.'' 

Az évi csapatgazdálkodási terv összesített gazdáiÍrndási 
tervként jelentkezik minden egyes szolg'álati ág számara, bele
értve a parancsnoknak közvetlenül alárendelt különleges szolgá
lati ágak: - tüzérségi, műszaki, híradó, egészségügyi és állat
egészségúgyi szolgálatok - év_es gazdálkodási tervét is. 

Az éves csap1atgazdálkodási tervet január l -től december 
31-éig terjedő időre szerkesztjük meg. · · 

A 1tervben előj~gyzésbe v,esszük (bedolgozwk) mind,q~okat 
a fontos _:__ a csapat katonai és politikai kiképzésével kapcsola
tos - intézkedés~ket (parancsokat, rendeleteket), melyek végre::.. 
hajtásában az anyagi szolgál1atnak is közre kell működnie, vagyis 
melyek: . . ' 

munka és anyagi eszközök ieih.'.lsználásával, 
honvédségi anyag igénylésével, azok felvételezésével, ki

adásával, felhas"ználásával és iavításáva.1, tovabbá 
a ·CS1apat általános jólétének fokozását er:edményező mun·-

kálkodással járnak. · · . 
Fentieknek megfel_elően az -éves gazdálkodási tervbe fel~ 

tétlen felvesszük (bedolgoz:zuk): _ ,· 
· , - a csapat és egyes honvédszemélyek szükségletének ki
elégít<ését biztos.Hó anyagi eszközök felvételeúsénex: ~,endj~t 1az 
~!látó szervektől, . 

- a biztosított (rendelkezésre álló) anyagi eszközökből mi~ 
kor, mennyit adunk ki az alakulat századainak, zászlóaljainak és 
egyes honvédszemélyeinek, 

-'- az élelmezéssel kapcsolatos műveletek ( ételek elkészí
tése, beszerzése, az élelem és takarmány tárolása, felfrissítése 
stb.) mikor és hogyan kerülnek végrehajtásra, . 

- a honvédségi anyagok, lakt1anya, lakás és raktárépüle
tek, táborok stb. kímélésére mikor, milyen intézkedéseket teszünk, 

- élelem, takarmány, üzemanyag és egyéb anyag tárolá
sának és felhasználásának módját és azok mennyiségét mikor és 
hol (ezred raktárban, ai egyés századoknál stb.) ellenőrizzük. 

A tervben fel kell tüntetni minden egyes gazdálkodási 
művelet felelős végrehajtóját, viagyis azt a személyt, aki a terv
feladatot a megjelölt időben és 'módon végrehajta_ni köteles s aki 
felel is azért, hogy azt valóban végre is hajtja. . 

. Az éves .csapal:gazdálkodási terv · a · m'egszerkesztési 
munka elvégzési ideje szempontjából két szakaszra oszlik: 
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a) a meg;:;zerke~ztés előkészületi id6sza-ka,, 
b) a megszerkesztés ( a megszerkesztéssel járó munkák 

elvégzésének, végrehajtásának) idéíszaka. 
A megszerkesztés előkészületi ideje alatt a tervbe fel 

~eendő csapatg azdálkodási ténykedésekre vonatkózó adatok, 
rendelkezések, in tézkedések, parancsok stb. összep;yiijtése; az ösz
szegyüjtött anyag helyességének az ellenőrzése , az elmúlt évi 
terv végreha jtása ,során s.z,erz,ett tapasztalatiok kiérteu~Iése, az 
alakulat ágazatvezető ivel, valamint az előJjáró ágazatvezetőkkel 
való előzetes tá rgyalás folyik. 
· A ,;,,,egszerkesztés (végrehajtás) időszaka magában fog
lalja a szükséges konkrét számvetések megejtéséhez, az anyag 
teljes feldolg-ozásához, a terv átnézéséhez és jóváhagyásához 
szükséges időt. . 

Magának a tervnek a megszerkesztése a;z alábbi ütemezés-
ben történik: · · 

a) a hadtápparancsnok, fegyvernemi anyagi parancsnók, 
1 valamint a panancsnoknak 'közvetlenül alárendelt eg'yéb anyagi 
szolgál-?ti ág vezetők előzetes tervet készítenek, melyben rögzí
tik elgondolásaikat, s azt előadják a panancsnokn ak., 

b ) - a parancsnok az előadások meghallgatása után közli 
észrevételeit. az elg.ondqlásokkal kapcsolatban, egyben közli uta
sításait az éves ter,v különleges kérdés~ivel kapcsolatban, 

c) az a) alpont alatt említett parancsnokok (szolgálati ág 
vezetők) értekezletre hívják össze az alosztályok parancsnokait 
és beosztott "közegeit, ahol kiadják nekik az utasításokat a csa
patg.azdá,lkodás minden ágazatának (feladatkörének) megtervezé
sére, 

d) a tervjavaslatoknak egy meghatározott időre történő 
elkészülte után az alakulat parancsnoka értekezletet hív egybe, 
melyen résztvesznek az alakulat összes tisztjei. Ezen az .értekez
leten: 

.:_ megtárgyalják az előző éyben vé&_r,ehájtoH csapatga'l
dálkodás i t,erv eredm.é,nyeit, 

' · _:__ részletesen megbeszélik az elkövetkező tervévre szer-
kesztett tervjavas11atokat, , . 

- megbeszétések al~pján véglegesen rögzítik az egész évi 
tervet, 

· e) az értekezleten hozott döntéseknek megfelelőe_n kiegé
szítik, illetve kiigazítják a ler\ijiivaslatokat, melyeket aztán jóvá
l!agyásra · Jelter jesztenek ,az alakulat parartcsnbkához. 

A parancsnoki jóváhagyás után az évi terv írott paranccsá 
-ált, melyben J o.gtaltak. végrehajtása ·,mindenki szá.mára kötelező. 
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Az éves gazdálkodási tervek megszerkesztésébe f eltétlenüJ 
bele kell vonni a hadosztályok, a hadtest hadtápszerveit és közegeiL 
A hadosztály hadtáppiarancsnoknak kötelessége megfelelő utasí
tást adni az alárendelt anyagi szakközegeknek a csapatgazdálko-
dási tervek összeállítá_sa tekintetében. Ugyancsak köteles ellen- · 
őrizni a jóváhagyott csapatgazdálkodási tervek végrehiajtását is_ 

Az éves csapatgazdálkodási terv legfontosabb feladata -
amint ezt már kétízben is kihangsúlyoztam .--:- az alakulat kato
ruai és politikai kiképzésének biztosítása. Lássuk most már azt„ 
hogy milyen adatokra van szükiség ahhoz, hegy '{alóban f'gy 
olyan terv legyen megszerkeszthető, mely . tényleg biztosítani. 
-tudja anyagi vonalon az alakulat katonai és politikai kiképzésé
nek sikerét? 

A csiapatgazdálkodási terv szerkesztőinek rendelkezniök 
kell: 

a) az alakulat pontos létszámkimutatásáva1 az alábbi 
részletezéssel: . 
· rendszeresHett szervezetű állomány, 

_ lésre, 

mikor, ·mily létszámmal vonulniak be újoncok, 
,mikor, hány fő 6'zer1el le, 
mikor hány fő kerül az alakulattól tanfolyamra vezény-

milkor, hány fő tanfolyamra vezényelt kerül ,az alakul1athoz„ 
_ mily létszáma lesz az a!Jakulatnak kiképzési összevonások 
és gyakorlatok a·liatt, 

általában mily létszárnhullárnzásokkal lehet még szárnolnií 
· a 1ervidő,szak alatt; 

b) olyan kirnutatásokkial, melyek időrendi csoportosításban, 
:tartalmazzák azt, hogy az ·alakulat . a terv időszak alatt milyen
'címen milyen összegű hitelkeretekkel és milyen anyagokból milyen, 
_ mennyiség kiut,alásával számolhat; 

c) számvetésekkel és nyilvántartási kimutiatásokkal az ala
kulat szükségleteiről és ellátottságáról _::.. az előírt normák és. 
illetménytáblázatok figyelembevételével. 

Ha a csapatgazd'álkodási terv szerkesztői az előzőekben, 
említett adatoknak már a birtokában vannak, akkor tanulmányoz
niok kell és meg kell állapítianiok: 

- ia helyi beszerzési lehetőségeket és módját, 
- a csapat javítóműhelyekben elvégezhető javításokat,. 

az ott kivitele.zhető termelési munkákat, 
- polgári javítóműhelyekben elvégezhető javításokat és 

·termelési munkákat, 
- igénybevehető polgári szállítóeszközöket, 
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esetleges polgári munkaerők igénybevételének lehető
ségeit, 

a felsoroltak végrehajtásának a helyi viszonyoknak a 
legjobban megfelelő és legcélszerűbb módját. 

Magától értetődik, hogy minden tervben szem előtt kell 
tartani a felsőbb szervek és parancsnokságok utasításait, a 
szemlélőközegek javaslatait, az alosztályparancsnokok és szol
gálati ág vezetők, elképzeléseit és tgényelt; továbbá az elmúlt 
esztendő tervei végrehajtása során nyert er.edményeket. , 

A csapatgazdálkodás megtervezésével kapcsolatban súlyos 
és felelősségteljes kötelesség hárul a H. M. megfelelő ellátó szer„ 
veire . . ők kötelesek: 

- a csapatnak megadni a szükséges utasításokiat és útba
igazításokat az éves csapatgazdá!kodási tervek elkészítéséhez, 

- még a tervév megkezdése előtt a csapatot értesíteni 
iarról, hogy az elkövetkezendő tervesztendőben az alakulat mily 
összegű és mily rendeltetésű hitelkeretekkel és mily anyagkiuta
láwkkal számolhat, 
. - pontos, vagy tájékozt~tó időpontokat közölni a csapat-
tal a kiutalásra kerülő anyagok kiszállításáról. 

A csiapatgazdálkodási terveknek é).Z előzőekben már ismer
tett fontosságából következik az, hogy a tervek megszerkesztését 
nem szabad attól függővé tenni, hogy a minisztériumból vagy az 
egyéb E>lőljáró magasabb parancsnokságoktól megérkeznek-e .a 
szükség.es tájékoztató ad1atok vagy sem. A csapatnak akkor is 
meg k.ell szerkesztenie az éves csapatgazdálkodási tervét, ha az 
elöljáró ellátó szervektől egyáltalában nem kap, vagf csak hiá
nyos értesüléseket kap az elkövetkező tervévben bekövetkező pénz
és anyagkiutalásokról, Ily esetben az éves gazdálkodási tervet az 
alakulatnál az elmúlt esztendők során történt tény1eges felhaszná
lás, az előzetes évre megállapított normák é-s hitelkeretek alapján 
szerkesztjük meg. Ha ezután az illetékes ellátó szervtől vagy szer
vektől megkapjuk a szükséges adatokat, illetve utasításokat, akkor 
tervünket ezeknek megf elelöen l}elyesbítjük. 

A csapatgazdálkodási terv elméleti kérdéseinek letárgya
lása, után, lássuk most megszerkesztésének módszerét. 

A terv külalakját táblázat formájában oldjuk meg. A. táb-
lázat az alábbi rovatokat tartalmazza: 

1. folyószám, 
2. az elvégzendő feladatok (munká'k) megnevezése, 
3. az elvégzendő feladatok (munkák) végrehiajtásának idő-

pontja, · 
4. a feladatok (munkák) felelős végrehajtói, 
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5. megjegyzés (ide jegyezzük be a feladat végrehajtására 
vonatkozó megjegyzéseket). 

A hadtápparancsnoki éves csapatgazdálkodási tervben .az 
ismertetett táblázat 2. (az elvégzendő feladatok, munkák megne
vezése) rovatában· az egyes feladatköröket az alábbi csoportosí
tásba vegyük fel: 

az ,ezredga,zdálkodás ált1a lános fe1adatai , 
- ébelmezőszolgálat, -
- ruházat - vonatanyag,sz,olgálat, 
- :gép járműszolgálat, 
- üz.emanyagszolgálat, 
- elhelyezési 6zolgálat, 
- szállító szaka,sz/század, 
___:_ kiképzés. 

Az elvégzendő feladatok (munkák) két nagy csoportra oszt-
hatók: · . 

a) olyan feladatok, melyek minden ágazatnál jelentkeznek 
(pl. anyagosztályozás, rovancsolás, felvételezés, kiadás, kiképzés 
S'tb., stb.) , 

b) olyan feladatok, melyek csiak egyes ágazatoknál fordul
nak elő (1a voruatkozó szakutas:tá.sokban meghatározott különJie
ges szakfeladatok). 

Azt , hogy melyek azok a feladatok, melyeket a csapa trnak 
a te rvidőszak alatt el kell végeznie, meghatározzák : 

Szolgálati Szabályzat, 
az ágazatra vonatkozó szakutasítás, 
előlj áró magasabb parancsnoksági rendeletek és uta 

sításiok; 
az elmúlt tervév alatt szerzett gyiakorlati tapasztalatok, 

illetve a csapatnál megállapított konkrét hiányosságok. 
Az ily módon megszerkesztett csapatgazdálkodási terv 

jóváhagyására az alakulat parancsnoka hivatott. Feltétlenül tia rt 
s uk ,szem ,előtt, hogy a terv átnéz:ése és jóváha,gyá1sa a fo lyó 1erv
év január hó 15-éig feltétlen megtörténjen. . 

A terv jóváhagyása után a tervszerkesztőkre három fon
tos feladat hárul: 

1a) gondoskodás arról, hogy a · tervben Joglaltak valóban 
végrehajtás ra is kerüljenek, 

b) ellenőrzése annak, hogy a végrehajtás kellő időben és 
helyesen történjen meg, 

e) a tervnek évközbeni folyamatos és időbeni kiegészítése 
s amennyiben szükséges módosítása. 

Feltétlenül kiegészíteni, illetve módosítani kell a tervet 
minden újabb negyedév kezdetére, az elmúló negyedév utolsó 
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hórnapjárnak 25-éig. A kiegészítés, illetve módosítás alap}át 
képezhetik: 

- újonnan beérkezett 1anyagkiutalási rendeletek, hitelkeret 
,eng,edélyezések, 

- a,z ellátó szervek értesítése az anyag és pénz kiutalása, 
metve kits,zállítása időpon1jának esetleges megváltozásáról, 

- az előre rögzített létszámhullámzásokban bekövetkező 
változáwk, 

- a szervezésben bekövetkező vál,tozások, 
- a kiképzési tervekben bekövetkező válfozások, 
- oly rendkívüli események bekövetkezése, melyek lehe-

tetlenné tették az előző negyedevre tervezett feladatok (munká
latok) elvé.g'zés,ét, 

- ha az elmúlt negyedévben szerzett tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a megszerkesztett terv nem reális alapokon 
nyugszik. • 

Az alakulat éves gazdálkodási terve alapján a szolgálati 
ágak vezetői megszerkesztik a saját munkaterületük havi ága
zati munkatervét. Az ágazatonkénti tervek külalakja általában 
megegyezik az előzőekben ismertetett éves csap1atgazdálkodási 
tervével. Az eltérés főleg abban nyilvánul meg, hogy míg az ala
kulat éves gazdálkodási tervében az előirányzott csapatgazdálko
dási intézkedések és mííveletek az egyes ágazatokra vonatkozó . 
fejezetekben csak összefoglaló főcímekben jelentkeznek, 1addig 
ugyanezen intézkedések és műveletek az ágazati havi munkater
vekben részletműveletekre széttagolva jelentkeznek. Az ágazati 
havi munkatervekben olyan intézkedések és munkálatok is helyt 
kapnak, melyek szükségessége már az éves csap1atgazdálkodási 
terv megszerkesztése után merül fel, vagy pedig melyeknek a 
tervbe történő beillesztését a helyi körülmények megkívánják. 
A végrehajtandó feladatokat hetenkéµt kell csoportosítani, vagyis 
meg kell határozni, hogy mely feladatok kerülnek végrehajtásra 
ia hónap első hetében, melyek a másodikban és így tovább. Ha a 
végrehajtás meghatározott naphoz vagy órához van kötve, akkor 
ennek a tervben ,kifejezésre kell jutnia. 

Az ágazat swlgálatvezetők további köt,el1essége, hogy a 
jóváhagyott éves csapatgazdálkodási terv alapján - a havi mun
kiatervükkel egyidőben - megszerkesszék, illetve összeállítsák: 

a) termelési tervüket, 
b) az egyes kiképzési időszakokra vonatkozó ellátási 

tervüket, 
e) ellenőrzési tervüket stb., stb. 
Az ágazatvezetőnek alárendelf csapatműhely termelési 

terve az alábbiakat tartalmazza: 
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- a munkák megnevezése, 
- a gyártásra, vagy javításra kerülő tárgyak mennyisége 

és megnevezése, ., • 
- ia szükséges 1anyagmennyiség, 
- a mun!rnerő-szükséglet, 
~ a munkák V'égrehajtfü,ára szükséges idő/ember/órában, 
- a végrehajtás időpontjai, 
- megjte,gyzés. 
A termelési terveket az ágazat iszolg-álatvezető közvetlen 

szolgálati elöljárója hagyja jóvá, vagyis a hadtápparancsnoknak 
alárendelt ágazatvezetők terveit ia hadtápparancsnok, az ezred
parancsnoknak • közvetlenül alárendelt ágazatvezetők termelési 
terveit az ezredparancsnok, a tüzérségi ellátásvezetőjét a tüzér·· 
parancsnok stb. · 

Az eddigiekben említett terveken kívül esetenként még kü
lönleges részletterveket is kell készíteni. Ily különleges részlet
tervet kell készíteni például: 

- a bevonuló újoncok fogadására és ellátására, 
- nagyobb kihelyezésre való előkészületi időre, 
- hadgyihkorl1at tartamára, 
- díszkivonulásra való f elkészülésr,e, 
- különböző szállítási feladatok végrehajtására stb., stb. 
A fenti példák közül kiragadom a szállítási tervet, melyet 

az alakulat költözköd,éisénél, vagy élelem és takarmány beszerzé
sénél, vagy központi raktárakból történő felvételezésnél stb. ese
tén kell készíteni. Ily esetekben a szállítási tervben az alábbi ada
tokat kell feltétlenül rögzíteni: 

- a szálEtáisra kerülő anyag me,gnevezésie és mennyiségf'. 
- a szállítás módja- (viasút, vizi, tehergépkocsi, fogatolt 

jármű), 
- a berakás és kirakás heiyiei, 
- szállítóeszközök számvetése (milyen szállítóeszközre 

van szükség: nyitott vagy zárt vasúti kocsi, 3 vagy & tonnás te
hergépkocsi, ons.zágos jármű vagy lapos kocsi stb.), 

- a szükséges · szállítóeszközök száma, 
- a szállítóestközökre rakandó 1anv1ag megnevezése, 
- ,az egy,es szállítóeszközök elindít:ísi sorr,endje, 
- az ianyagnak a vasúti (hajó) állomásra való eljuttatá-

sának meginevezése (szállítóe-szközök megrakása, elind:tása, 
berakása a vasúti kocs:ba [hajóba] stb.), ' 

- a szállítási okmányok kiállítása és a rakomány átadása 
.a vasúti (hajó) vállialat közegeinek, 

- az anyag kísérete és őrzése útközben. 
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Ha az anyagot gépkocsiszállításs·at, vagy fogatolt jármű
veken szállítjuk rendeltetési helyére, akkor a tervben külön tétel 
vagy rovat alatt feltüntetjük az anyiag berakásának és kirakásá; 
nak műveletét is. 

* 
Az előzőekben foglaltakban megismerkedtünk a csapat

gazdálkodás fogalmával, a csapatgazdálkodási tervek jelentősé
gével, ia csapatgazdálkodás keretében megszerkesztendő különféle 
tervek vállfajaival, valamint ezek megs'lerkeisztési módjával, a 

' megszerkesztésükkel szembeni követelményekkel. Az itt ismerte
tett szabályoknak, elveknek és tanácsoknak a pontos betartása 
egymagában csak azt biztosítja, hogy az ialakulat helyesen össze
zllított tervekkel rendelkezik. 

Ha arra is akarunk biztosítékot kapni, hogy maga a csa
patgazdálkodás is helyes és . kiváló lesz, akkor gondoskodnunk 
kell, hogy a tervekben fogLaltak pontosan, a leglelkiismereteseb
ben, kellő időben valóban végrehajtásra is kerüljenek. Ez a gon
doskodás a végrehajtásért felelős közegek részétől a szükséges 
intézkedések és parancsok idejében történő kiadásával, valamint 
a végrehajtás ellenőrzésével, az előljárók részéről pedig a végre
hajtás rendszeres és időbeni ellenőrzésével történjen meg. 

A tervek végrehajtásának 1dőben és rendszeresen történő 
ellenőrzésének óriási jelentősége van. A terv végrehajtását min
denekelőtt a kivitelezőknek kell ellenőrizniök. Személyesen köte
lesek megjelölni a tervben tervezett műveletek végrehajtásának 
menetét. 

Különösen fontos szerepük van az ellenőrzéssel kapcsolat
ban az előljáró p1anancsnokoknak és. szolgálati ágak viezető : nek. 

A hadosztály ,és csapatparanc.snokokinak fontos kötelessége, 
. hogy a csapatgazdálkodási terveket, a havi munkaterveket, ter

melési terveket, részletterv'eket stb. gondosan és személyesen f e
lülvizsgálják. Az ellenőrzés különösen arra terjedjen ki, hogy a 
terv reális-e? Minden ellenőrzés csak akkor eredményes, ha nem 
másodfokú közegek foglalkoznak vele, hanem maguk a vezető 
személyek, akik egyúttal kötelesek gyakorlati segítséget is nyuj
tani alárendeltjeiknek az eléjüi< tűzött feladatok megoldásában. 
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