
Az ANYAGI-TECHNIKAI tr!"IEGRÁCIÓ HELYZETE É§
FELADATAI A CSAPATOKNÁL

Hadósi Lódó|

Az 1970-es években teret nyert a katonai tevékenységek és szerve-
zetek szervezés-elméleti vixgálata. A kibemeükai rendszerszemlélet
alapján sor került a gazdálkodási, közelebbról az anyagi-technikai ellátási
rendszer felmérésére, folyamatrendjének tudatos me ghatátozásár a.

Rendszenzervezó megközelítésben az anyagi-technikai biztosítás
kategóriája mutatkozott olyan átfogó fogalomnalg amely alkalmas az
anyagi-technikal és pénzü5ri folyamatok átfogó rendszerezésére, erya-
ránt teret adva a katonai műszaki, technológiai és gazdálkodási követel-
ményeknek.

A szervezéselméleti megközelítés az anyagltechnikai biztosítást
olyan szervezeti erysé gnek,"fekete doboznak" tekinti, amelybe bekerüló
elemeknek (személyek, eszközök, anyagok, energia és információ) a
szervezeti struktúra elemeinek hatására végbement állapotváltoaásai so-
rán teljesül a kitúátt cél. Esetünkben a fejlesztés, a rendeltetésszerű
működés, a fenntartás anyagi-technikai és pénzügd feltételeinek rendel-
kezésre bocsátása.

Az anyagi-technikai biztosítás rendszerében irányító és irányított fo-
lyamatok működnek, melyek köaitt az információs folyamatok alkotnak
összekötteté§t.

Az irányító folyamatok általában tenezésl (döntés elókészítés, ezen
belül az elemzés, döntési variációk kialaKtása, döntés - a megfelelő va-
riációk kMlasztása), szenezési (szabályozás, utasítás, opeíatív irányítás)
és etlenórzés (visszacsatolá§) tevékenpégelre bonthatók
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Az irányított folyamatok fizikai tevéken5,ségeí az anyag és eszköz
tényleges útját logikai sorrendiségét fejezik ki. Ezek magasabb szinten a
haditechnikai eszköz, illetve hadfelszerelési és ellátási anyagok kifejlesz-
té§ét, gyártá§át jelentik. Erységszin ten az áWételt, az anyagmozgatást, a
tárolrást, a szállítást, az üzemeltetést, a felhasználiást, a technikai kiszol-
gálást és helyreállítást fejezik ki.

Akatonai gazdasági rendszerben lezajló folyamatok átfogó értelme-
zése megköveteli a közgazdasági és szervezéselméleti megközelítés
együttes kezelését. Az ilyen többoldalú vizsgálódás tette lehetővé az
anyagi-technikai biztosítiá§ komplex modelljének kialakítását.

A komplex folyamatok kialakításakor sikerült feltárni és megfogal-
mazni a külónféle ágazatokban egységesen realizálódó, a szakterületi sa-
játosságoktól elvonatkoztató gazdasági-műszaki tevékenpégsorokat;
megkeresni ezek legcélszerűbb és általánosítható iíányítási és végrehaj-
tási módszereit; alapot teremteni a működési és szervezeti integrációhoz,
valamint a gazdasági információ-rendszer konzerűsítéséhez; egységes
fogalmi rendszert alkotni a katonai, gazdasági és tendszerszervezői meg-
közelítések között, mindezek által elősegíteni a katonai gazdasági rend-
szer tudatos kezelését, hatékonyabb szewezÉsét és irányítását, ponto-
sabb szabályozását.

Az anyagi-technikai integráció számunkra nem volt ismeretlen, hi-
szen 1978_ban a 9. hadosztálynál, ezen belül a 26. Gépesített lövészez-
rednél megalakult az egyesített technikai szolgálat, majd 1985. március
1. fordulónappa| a Fegyverzeti és Technikai SzoIgálat.

Az anyagi-technikai Szolgálat a dandárnál 1991.június 0l-vel alakult
meg, és a haditechnikai, valamint a hadtápszolgálatot foglalja magába.

Ezen szervezeti változiáskor az egésxégüryi- és szállító szolgálat a
hadtápfőnök, a gazdálkodási főtiszt, a hadmúveleti és kiképző főtiszt,
valamint a hadműveleti ti§zt a haditechnikai fónök alárendeltsé gébőt az
anyagi-technikai fónök közvetlen irányítása alá került.

Sajnos dandár szinten a híradótechnikai szolgáIatfőnök nem a hadi-
technikai szotgálat áIlományába tartozik, íry munkájára közvetlen rálá-
tással nem bír.
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A gondok között látom azt is, hogl kerület (és annál magasabb szin-
ten) önálló beosztása van a baleset- és munkavédelmi, valamint a méré-
sügyi főtisztnek, erre dandár szinten is nary szükség lenne.

A parancsnok számára a dandár szervezésében bekövetkezett válto-
zások különbözó gondolatokat ébresztettek, természetszerűleg várako-
zá§sal tekintettünk az ATF-ség megalakulásával sz€mben. Alapvetó el-
várás a katonai \te?ftés íészéíől az volt, hogy a magasabb készenlétbe
helyezés és mozgósítás anyagi+echnikai feltételei, a kiképzés, az állo-
mánytól való gondoskodás valamennf feladata egt kézben, közvellen
alártndeltségben összpontosuljon. Uryanakkor az elöljárói elgondolá-
sok szerinti integráció véleményem szerint sem fejeződött be, és egyet-
értek azzal, hogy szakmákat nem lehet integrálni. Ezért a két jól elkülö-
nüló haditechnikai és hadtáp szakterület képüselőj ét a ,lezetői értekez,
let, a szolgálatiág-főnököket a parancsnoki értekezlet aktusokba bevon-
juk.

Ezze| a módszptrel biztosítjuk a parancsok lejuttatását, nem csorbít-
va természetesen az anyagi-technikai fónök szakmai irányító tevékeny-
ségét.

A döntés-elókészítés idószakában a parancsnoki munkát meg-
könnyíti, hogy a javaslatokat egy kézből az ATF{óI kapja a parancsnok.
Termázetesen magában hordozza ez a vazélyét is hiszen az NrF sz€-
mélyétől naryban függ, hory a szakágaktól megszerezte-e azon informá-
ciókat, amelyek a döntésekhez szükségesek.

I-eegyszerúsödöt t az egye-s feladatok teruezke, tervszerű előkészí-
tése, mivel részterületekkel a paíancsnoknak nem kell foglalkozni, több
idő marad az alegnégek vezeíésére, feladatszabásra, az ellenőrzésre.

Az aleg5négek irányítása szempontjából íendeződött az anyagi-tech-
nikai alegységek (av.szd., ello.szd., dd.SH) vezetésének kérdése, amely
íg5l egy kézben összponto§ult, nem csorbíWa a haditechnikai-, hadtáp- és
egésxégügyi szolgálat főnök szakmai irányítását.

A gazdálkodás irányításában könnyebbség a parancsnok számára az
is, hogy a dandár anyagi forrásai a bér- és az elhelyezés jellegű költség-
vetési tételeken kívül valamennyi az anyagi-technikai szolgálatnál jelenik
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meg, Átekinthetó, bizto§ított a felelősségi rendszer a költségvetési pén-
zek felhasználásában, elszámolásában.

Az anyagi-technikai szolgálat létsámát tekintve a dandár összlészá-
mának tiszt vona íkozásábal ?8,4 %o_a, tiszthelyette§elrrrlél 38,7 Vo -a, bka.
esetében pedig 52,8Vo-a,vagns a dandár meghatáro zó t&ze, úg szaklnai
felkészültségét, mint a munkavégásét tekinwe.

A csapatgazdálkodás a katonai gazdátkodás intézménl szintű tago-
zatát, mikro§zféráját képezi. A rendeltetásszerű feladatok érdekében sa-
ját hatáskörben vé gzett gazÁasáEi jellegű tevékenységet, azaz a tendel-
kezésre álló emberi eróforrások, valamint az anyagi_technikai és pénz-
ügyi eszköaik ésszerű gazdaságos felhasználására irányrrló műveletek
összességét soroljuk ehhez a tevékenységhez.

A csapatgazdálkodás élja, hory rendeltetésszerű feladatokat a kö-
vetelmények szerinti magas színvonalon, a szütséges legkisebb ráfordí-
trással oldjuk meg. Gondoskodjunk a szemé$ állomány élet_ és munka_
körülményeinek fejlesztéséről, biztosítsuk a kezelésünkben lévő vala_
mennf anyagi-technikai eszköz, építményszakzerű üzemeltetését, had-
rafogható állapotban tartását.

A csapatgazdálkodás hatásköre közvetlenül és alapvetően a fenntar-
tási (működési, felújítási) tevékenytégre terjed ki.

Napjainkban e5ne inkább elótérbe kerül az a követelmény, hogl
növekedjen a hatékonyság, állandósuljon az ésszerű takarékosság. Mind-
enrellett az érvényes harckészúltségi követelményeknek megfelelően
biztosítani kell a töré§mente§ átmenetet a békegazdálkodásról, az ellátrás
laktanyához kötött módjáíól - a hábonís, illewe tábori ellátásra, amely
alapvetó feladatokat a gazdálkodás alkalmazott módszerei, formái nem
gátolhatják.

. A csapatgazdálkodás szakfeladatait az anyagi-technikai szotgálati
ágak látják el, élükön a parancsnok anyagi-technikal he|yette§évil. A
gazdálkodás általános feladataiban azonban az eg&z alakutat, a teljes
szemé$ állomány ré§zt ve§z.

A kötelékben lévő aleglségek uryan nem folytatnak önálló gazdál-
kodást, sámukra a feladatok lebető legélszerübb végrehajtáiát, az
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anyagok rendeltetésszerú takarékos felhasmálását jelenti. Az ale5tség a
technikai eszközök alkalmazója is, hiszen ott valósul meg az üzemben-
tartás több fontos folyamata, tevéken}§ége. Ebből következik, hory hi-
bás lenne az alegységnél folyó tevékenységek gazdasági összetevőinek,
kihatásainak lebecsülése, elemzésének, ellenőrzésének elhanyagolása,
uryanis a gazdálkodás végső ráfordításai és eredményei nagyíészí 

^z
alegységek működésében realizálódnak.

Korunkban az irányítrásnak a társadalom számos területén, íg5l a hon-
védségnél isjelentós problémája az általános, átfogó irányítás és szakmai
tevéken}rségek specializációja fol1,tán egjrre jobban áEazatía tagoződó
funkcionális irányítás közötti helyes kapcsolatrendszer és élszerű össz-
hang kialakítása. Ez a feladat jelentkezik a csapatgazdálkodás helyi irá-
nyításában is.

A dandár gazdasági tevékenpégének szakirányítását a szakfunkció-
kért, szakanyagokért felelős szolgálatiág-főnökök végzik. A szakirányí-
tás sokféle, igen eltérő tevékenpégre irányul, ezért bizonyos mértékben
szükségszerűen széttagolt. A honvédség fejlódése során kialakult túlzott
szakmai-funkcionális tagozódás azonban megnehezíti a gazdálkodrás har-
monikus működését és összehangolt komplex irányítását, ezért is szük-
ségszerű az összevont szakmai §zervezetek és azok tevékenységének bi-
zonyos integrációja. Az integráció kedvező feltételeket teremt a gazdál_

kodás szabályzóinak egységesítésére, a többágú szakirányítás összehan-
golása vonatkozásában, anélkül, hogy rontaná az ágazati tevékenységek
szakszerűségét és hatékonyságát.

A szervezeti integrációnak a az ftányító szervek csökkentésének
azonban jól érzékelhető korlátai vannak. Ilyenek azon szakmai sajátos-
ságok, amelyek a főbb ágazatcsoportok - hadtáp-, haditechnika között
jelentkeznek. A koordináló, szervező tevékenpégben fontos szerep há-
rul a parancsnok anyagi-technikai helyettesre. Aszolgálati ágak általáno§
irányításáért ó a felelős, reá hárul az alaprendeltetés szerinti feladatok
és az ezeket biztosító gazdasági szaktevékenység összefogott irányítása,
belsó összehangolása, Nem csupán közvetíti a központi terveket, uta§í-
tásokat, hanem azokat lebontja az alárendeltekre, azeltérő feladatoknak
megfelelően elosztja.

A gazdálkodás irányításának fontos elve, hory csak olyan feladatokat
határozunk meg, amelyek anyagi fedezete rendelkezésre áll. Ennek hiá-
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nyában a feladatot szabó köteles gondoskodni a szükséges anyagi-pénz-
ügd feltételekól.

A vezetésnek vannak bizonyos típushibái, amelyek a gazdálkodás
irányításában is előfordu|nak. A túlszabályozás és az alulszabályozás
egraránt káros.

A tapa§ztalatok szerint a túlzottan operatív, aprólékos részletekbe
menó irányí,tás gyengíti a szakágak kezÁemérryezését, csökkenti a szol-
gálatiág-fónökök felelósségét. A túl naryvonalú, csak "e/vi" irányítás ü-
szont nem biztosítja a tervszerriséget, a kellő koordinációt és érdek-
összehangolást.
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