
K AT O N A I G A Z DÁ L K O D A S 1: S E L L A T A S 

Közgazdasági szemlélet a csapatgazdálkadásban 

B o d n á r L á sz ló alezredes 

Az új gazdaságirányítási reform hatásaként hadseregünkben és ezen
belül a hadtápszolgálatban kiadott utasítások, intézkedések a csapatgaz
dálkodás vezetésében és végrehajtásában szemmel látható fejlődést ered
ményeztek. A parancsnokok, hadtáphelyettesek és szolgálatiág-vezetök 
legtöbbje tisztán látja megnövekedett feladatait és ennek megfelelően 
az eddiginél nagyobb önállósággal és kezdeményezéssel tervezi, szervezi 
gazdálkodási munkáját. A tapasztalat az, hogy helyes ütemben indult 
meg az egyre bővülő gazdálkodási lehetőségek kihasználása a csapatoknál 

Hadtáptisztjeink egyre emelkedő hányada tudatosan alkalmazza mun
kájában a marxista közgazdaságtudomány alapvető elveit és módszereit, 
amelyet nagymértékben elősegítenek az elöljárói utasítások előremutató, 
egyre nagyobb önállóságot és tervszerűséget lehetővé tevő feltételei is. 

Utasításokkal, intézkedésekkel az egységek gazdálkodásának mínden 
mozzanatát, mínden részletkérdését szabályozni nem lehet és nem is cél
azerű. Az új gazdaságirányítási rendszer egyik alapvető követelménye az 
önállóság biztosítása s ezen keresztül a felelősség fokozása is alátámasztja 
ezt. A gazdálkodás azonban csak úgy lesz hatékony és eredményes, ha a 
vezető és végrehajtó szervek munkájában a helyes közgazdasági szemlé
let érvényesül. 

A közgazdasági szemléletről, ennek érvényesüléséről, különösen pár
tunk 1964. évi decemberi és 1965. évi novemberi - a gazdaságirányítási 
reformról szóló - határozatai óta hadseregünkben is sok szó esik. Ta
pasztalat az, hogy ennek ellenére e fogalom tartalmát, jelentését sokszor 
túlkomplikáljuk, az is előfordul, hogy divatból hangoztatjuk. Találkozha
tunk olyan nézettel is, amelyek azt tartják, hogy érvényesüléséről be
szélni csapatszinten erőltetett, megértése közgazdasági képzettséghez kö
tött stb. E vélemények nem helytállóak, nemcsak közgazdászokra vonat
kozó problémáról van szó. Sőt az anyagi szolgálatba beosztottakon kívül 
minden szintű parancsnoknak kötelessége az abból fakadó követelmények 
megértése és érvényesülésének biztosítása. 

Véleményem szerint a helyes közgazdasági szemlélet a népgazdaságot 
szabályozó - a közgazdaságtudomány által feltárt - törvényszerűségek 
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-érvényesülésének biztosítását, a legfejlettebb gazdálkodási módszerek tu
datos, kezdeményező és hatékony felhasználását jelenti. Feladatunk a 
hadsereg, ezenbelül a hadtápszolgálat gazdálkodásában is mindazon ·kor
szerű módszerek kutatása és alkalmazása, amelyek segítségével a rendel
kezésünkre bocsátott eszközöket a leggazdaságosabban használhatjuk fel. 

E feladat teljesítése azonban tisztjeink közgazdasági jellegű képzett
ségének szakadatlan emelését követeli meg, amelyet elöljárói parancsok, 
utasítások is kötelezővé tesznek. Ennek szellemében a katonai főiskolán 
tanuló hadtáp tisztjelöltek és a ZMKA-n tanuló hadtáptisztek megfelelő 
színvonalú közgazdasági képzésben részesülnek. E szervezett oktatás mel
lett azonban igen nagy jelentősége van a folyamatos egyéni önképzésnek, 
különösen a végzettséget régebben megszerzettek részéről. De az iskolá
kat közelmúltban befejezők sem állhatnak meg. A gyakorlati élet egyre 
emelkedő követelményeivel lépést tartani nagy erőfeszítést kíván elmé
leti vonatkozásban is. 

Katonai folyóirataink egyre nagyobb számban megjelenő, a katonai 
gazdálkodásra vonatkozó cikkeinek tanulmányozása komoly segítséget ad. 
Emellett célszerű polgári gazd'asági folyóiratok, szakkönyvek olvasása és 
ezekből a katonai gazdálkodásra való alkalmazási lehetőségek kutatásá. 
Vezetéselméleti, tervezési, statisztikai stb. jellegű munkák még az egység.:. 
szintű gazdálkodási feladatok végrehajtásához is igen gyakran sok j<) 
n1ódszert, fogást, segítséget adnak. Ne csináljuk a fáradtságot a lehetősé..; 
gek ~zerint minél gyakl'abban igénybe venni könyvtáraink gazdasági té
májú munkákból gyarapodó készleteit._ 

Itt azonban meg kell említeni, hogy az ilyen irányú önképzés" meg 
kell feleljen az egyéni képzettségének, érdeklődésének és a beosztásából 
adódó követelményeknek. 

Az elmúlt év végén az egyik hadműveleti magasabbegység htp. tör~ 
zse által rendezett vezetési kérdésekkel foglalkozó tanácskozáson·· hallot.:.. 
tuk, hogy az egyik egységnél egy htp.-hoz beosztott tiszthelyettes képzé
sét egy kizárólag felsőbb vezetői szintet érintő vezetéselméleti cikk tanul
mányoztatásával kívánta megoldani_ elöljárója. Ez helytelen módszer volt, 
az illető beosztott fejlődését nem s~gítette elő, amint ez a vele történő 
beszélgetés során kí is derült. · 

Igen éredményesnek és hatékonynak bizonyultak az elmúlt évben az 
elméleti és gyakorlati gazdasági. problémák tudatosítására szervezett kü
iönböző szintű össze~o;nások, továbbké{)zések. Célszerű, __ ha e képzésfo~: 
µiákban nem az elméletí .jellegű elő.adások dominálnak, hanem a módsze
reket, a helyl sajátosságokat figyelembe vevő gyakorlati fogásokat elemző 
µiegbeszélések„ viták. · · · - · · _ . 
. . Többször problémát jelent a népgazdaságban megjelenő gazdasági 
jellegű írások, forrásmunkák tanulmányozása után az azokban foglaltak 
dogmatikus átvétele és erőltetett alkalmazása: Pélciáként említem meg a 
~sapatgazdálkodás .· elemzésének; é!émzési "mó'dszereinek .. helyenkénti túi
zott és nem a hadsereg sajátosságai figyel<embe vevő alkalmazását. 
· Közga~dasági eÍvek és ~ód~zerek · alkalmazág,).;,_ál figyi,lembe k~U 
yennünk: azt, hogy :.8:".Jegyver~s- e;rők _g~álkodás~· s~rye~ része a nép
gazdaság!lak, ah~oz mindenkor '!lkalrn!lzkodnia" illes~kednie kell, A_ ka, 



:tonai gazdálkodásban a népgazdaságban uralkodó törvényszerűségek a 
gazdasági mechanizmus szabályai hatnak, érvényesülnek. Mindezek mel
lett azonban a hadsereg gazdálkodási tevékenysége speciális és sok eltérő 
sajátossággal rendelkezik. Feladatunk az általános törvényszerűségek és 
módszerek alapján gazdálkodási munkánk folyamatos felülvizsgálása és 
.a fejlődés követelményeinek megfelelő módosítása. 

A helyes közgazdasági szemlélet alapkövetelményeként a tervszerű

séget, gazdaságosságot és a gazdasági tisztánlátás kérdését tartom kiemel
kedően fontosnak. 

A tervszerűség követelményének betartása a katonai gazdálkodásban 
is kötelező érvényű. A népgazdaság általános tervezési rendszeréhez való 
alkalmazkodásként a hadsereg, így a hadtápszolgálat anyagi és pénzszük
ségleteinek tervezésénél egyre nagyobb szerepet kap a távlati tervezés. 
Csapatszinten egyes szolgálati ágaknál megvalósított. két éves anyagterve
zés jó tapasztalatai biztatóak. E tervezési munkában a végrehajtó szolgá
la10k önállósága, elgondolásai a helyi sajátosságok figyelembevétele, a 
1ehetőségek tervszerűbb és hatékonyabb felhasználása irányában hatnak. 

Több probléma van ha a tervszerűséget, a tervezési munkát vezetés
·elméleti szempontból vizsgáljuk. A tervezés mint vezetés funkció a dön
tések előkészítését, illetve ennek végrehajtását kell, hogy biztosítsa. A 
"korszerű gazdasági vezetés módszerei még nem minden hadtáptörzsben 
kiforrottak. Ez különösen megmutatkozik az önálló elgondolások helyen
kénti hiányában és egyes gazdálkodási feladatok nem kellően tervszerű 
megszervezésében. Előfordul, hogy egyes hadtáphelyettesek tervező mun
·káját az elöljárói parancsok; utasítások, intézkedések, valamint a szolgá
latiág-vezetők által jelentett információs adatok összesítése jellemzi. Hi
ányzik a tervező munkának egyik igen fontos eleme a tudatosság, a kez
deményezés, amely a határozott konkrét, helyi sajátosságokat figyelembe 
vevő célok kitűzését és az ezek megvalósítására kifejtett céltudatos, aktív 
tevékenységet jelenti. 

A csapatgazdálkodás vezetésének tervszerűségét nagymértékben hát
ráltatja az is, hogy még ·nincsenek kiforrva azok az alapvető tervezési 
okmányok, operatív nyilvántartások, amelyek a htp. helyettesek gazdál
kodást irányító munkáját elősegítenék, megkönnyítenék. Az általuk veze
tett „gazdálkodási_ terv"-ek sok helyen formálisak, jelenlegi formájukban 
.elavultak, nem alkalmasak a gazdálkodási munka vezetésére. E tervek ve
zetése a hadtáphelyetteseket felesleges adathalmazok kimutatására köte
Jezi és így sok energiájukat köt le feleslegesen. 

A jelenlegi tervekben sok helyen hiányzik az önálló elgondolás, vala
mint az elöljárók által adott követelmények feldolgozása, illetve ezek le
bontása az egyes szolgálati ágakra. 

Előfordul, hogy a kitűzött célok formálisak, nem szábják meg az 
€gyes feladatok elérésének módszereit. Helyenként tapasztalható igen szép 
és mutatós célok kitűzése pl. az étkezés feljavítására, a csapatgazdaságok 
,eredményességének fokozására, egy főre eső károk csökkentésére stb. 
azonban ·ezek teljesítésére vonatkozó elképzelések nincsenek kidolgozva. 
A szolgálatiág-vezetők az esetek többségében e· feladatok mutatóit saját 
terveikben feltüntetik, de csak az év végén nézik meg a teljesítést. Köz-
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tudott, hogy a tervek- végrehajtására vonatkozó módszerbeli elgondolások 
kialakítása a gazdálkodás vezetésének egyik legnehezebb területe, azon
ban a tervszerű feladatvégrehajtás enélkül nem képzelhető el. 

A tervszerűség követelményének teljesítését jelenti az új rendelke
zések adta gazdálkodási lehetőségek előzetes megtervezése és az ezzel 
kapcsolatos elgondolások kialakítása. Gondolok itt az egyes szolgálatok 
közötti anyagátadások megvalósítására, a hadtáp technikai eszközök ja
vításának a technikai szolgálattal együttműködésben történő tervszerű 
végrehajtására, a csapathitelek átcsoportosítási lehetőségeinek kihaszná
lására. A tapasztalat azt mutatja, hogy több helyen a megfelelő előrelátás 
hiányában nem éltek e lehetőségekkel. 

E felsorolt újtípusú gazdálkodási módszerek engedélyezése, illetve le
hetővé tétele megfelel annak az általános gazdasági követelménynek, 
hogy egy kisebb gazdálkodási egység munkájának megszervezésénél tekin
tetbe kell venni a nagyobb, átfogóbb érdekeket is. Ez azt jelenti, hogy 
egy szolgálati ág gazdálkodásának megszervezésénél néznünk keli az 
egész hadtáp, az egység htp. gazdálkodásának megszervezésekor a többi 
anyagi szolgálat, vagyis az egész alakulat közös feladatait, tehát a csapat
gazdálkodás mikróökonómiai érdekei mellett az egész hadseregre vonat
kozó makróökonómiai szemlélet is kell, hogy érvényesülj ön. 

Az előzőekben említett tanácskozás a gazdasági vezetés, tervezés kér
déseivel igen elemzően és gyakorlatiasan foglalkozott. Véleményem sze
rint a tanácskozásra előkészített anyag, valamint az elhangzott hozzászó
lások, viták nagymértékben elősegítették azt, hogy e területen tovább
lépjünk. Egységes álláspont jött létre több gyakorlati, vezetési, tervezési 
kérdésben és abban, hogy a hadtáphelyettesek és szolgálatiág-vezetők ve
zetési okmányainak egységesítése és korszerűsítése szükséges. 

A közgazdasági szemlélet érvényesülésénél kell megemlíteni a gazda
sági elemzés szükségességét is. A gazdasági tisztánlátás a gazdasági ese
mények folyamatos megfigyelését követeli meg és ez csak a gazdasági 
elemzés folyamatos és mélyreható végrehajtásával lehetséges. 

Tájékozottságnak, gazdasági tisztánlátásnak a vezető azon ismeretei
nek összességét értem, amelyek a helyes gazdasági döntések meghozata
lához szükségesek. 

A gazdasági elemzés lényegében olyan módszer, amelynek segítségé
vel a parancsnokok, hadtáphelyettesek és szolgálatiág-vezetők részére elen
gedhetetlenül szükséges tájékozottság biztosítható, a csapatgazdálkodás 
helyzete megismerhető, bírálható, fejleszthető. A gazdasági elemzés a 
hadtápszolgálat egy véglegesen nem kiforrott területe. Az elemzés mód
szereiről polgári és katonai szakirodalmakban már sok szó esett. Hiány
zik azonban a különböző elvek és módszerek egységesítése és szolgálati 
ágankénti követelmények meghatározása, különösen a hadtáphelyettesek 
ilyen irányú feladatainak szabályozása. E téma végleges kitisztázásáig is. 
célszerűnek látszik olyan operatív nyilvántartások létrehozása, amelyek 
a gazdálkodás vezetéséhez, elemzéséhez szükséges alapvető információkat 
folyamatosan biztosítják. 

Az eddigiek során inkább az időszakos s egyben revíziós jellegű elem
zésről beszéltünk, amely hosszabb időszakot, általában egy gazdasági évet 
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ölel fel. Az alkalmazott elemzési eljárások sokszor nagy munkaigényúek, 
a megvalósításuk elmarad, nem beszélve arról, hogy eredményei olyan 
későn állnak rendelkezésre, amikor beavatkozásra már nincs vagy kevés 
a lehetőség. 

Gyakorlati értéke inkább az operatív jellegú, a gazdasági eseménye
ket gyorsan követő elemzésnek van. Ennek korszerű megoldása azonban 
csak az adatfeldolgozás korszerú szervezésével együtt valósítható meg. !gy 
kap egyre fontosabb szerepet a hadtápszolgálat keretén belül is az adat
feldolgozás korszerúsítése, gépesítése. 

A gazdaságosság vizsgálata, ennek érvényre juttatása a helyes köz
gazdasági szemlélet jelentős követelménye. Minden vezetési szinten, így 
csapatszinten is, az egyes döntések meghozatalakor figyelembe kell venni 
az anyagi kihatásokat és a különböző változatok közül minden esetben 
a legcélszerúbbet, a leggazdaságosabbat kell választani. 

A gazdaságosság követelményeinek betartása természetesen nemcsak 
az anyagi szolgálatokba beosztottak számára kötelező. Feladatok, célki
tűzések meghatározásánál minden parancsnok kötelessége ennek érvénye
sülését elősegíteni. Lényege annak megvizsgálása, hogy egy adott feladat
nál a legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredményt érjük el. 

A gazdaságosság azt jelenti tehát, hogy az egység a rendelkezésére 
bocsátott anyagi és pénzeszközöket úgy használja fel, hogy a kiképzés, 
illetve a személyi állomány minél magasabb színvonalú ellátását bizto
sítsa. 

Igen fontos, a hadsereg egész személyi állományára vonatkozó köte
lesség az anyagi és pénzeszközök pazarlásának megakadályozá•a. E kér
désnél lényeges a megtakarítások helyes értelmezése. Olyan megtakarí
tások elérésére kell törekedni, amelyek az ellátás színvonalát károsan 
nem befolyásolják. A megtakarítások fő forrása az anyagok megóvásá
nak, rendeltetésszerú használatának biztosítása kell, hogy legyen. Cél
szerú kihasználni az új rendelkezések adta lehetőségeket a hitelmegta
karítások átcsoportosítására, a bevételek növelésére, amelyek lehetővé 
teszik a személyi állomány helyi sajátosságokat figyelembe vevő jobb el
látását, életkörülményeinek javítását. 

A helyes közgazdasági szemlélet a szabályzat szerinti élet betartását 
és megkövetelését is feltételezi. Ez egyúttal az anyagi fegyelem megszi
lárdítását, egyes szolgálati ágak anyagaiban még mindig számottevő ká
rok okainak felfedését és hathatós megelőző rendszabályok foganatosí
tását is jelenti. 
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