
KATONAI GAZDALKODAS ÉS ELLATAS 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének 
tapasztalatai 

Joó Sándor ezredes 

Pártunk IX. Kongresszusa napirendre tűzte a gazdasági mechaniz
mus reformját. A reform bevezetésével egész társadalmunkat érintő 
mélyreható politikai, gazdasági folyamat vette kezdetét. 

Az űj gazdasági mechanizmus kialakításában és megvalósításában 
a várakozásnak megfelelő eredmények születtek. A reform tovább erősí
tette szocialista rendszerünket, meggyorsította a szocialista társadalom 
teljes felépítéséért folytatott harc ütemét, biztosította egész gazdaság
politikánk következetesebb megvalósítását. 

A népgazdaság űj mechanizmusa, a gazdálkodásirányítási rendszer
nek űj formái részben közvetlen, részben közvetett hatást gyakoroltak 
a hadsereg egész gazdálkodási rendszerére is, melynek kapcsán 1968. ja
nuár elején a gazdaságirányítási rendszer a Magyar Néphadseregben is 
módosításra került.· 

A bevezetett módosítások feloldották azokat az ellentmondásokat. 
melyek gátolták a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségek hatékonyabb 
kihasználását, ezen keresztül elősegítették a helyes közgazdasági szemlé
let elterjedését, a személyi állomány létkörülményeinek fokozott ütemű 
javítását. 

A változások a gazdálkodás egész rendszerének megváltoztatására 
nem terjedtek ki, lényegében csak azokat a módosításokat tartalmazták, 
melyek várható hatása, az adott időben belátható volt. Követelmény volt 
ugyanakkor az is, hogy egy év után a tervezett változások mégis megbíz
ható tapasztalatokkal szolgáljanak és segítsék elő, elméleti és gyakorlati 
vonatkozásban egyaránt, a gazdálkodás további korszerűsítését. 

A gazdaságirányítáe.i rendszer megváltoztatását, a módosítások ered
ményes bevezetését kedvezően befolyásolták, központilag és a csapatok 
által lefolytatott „mechanizmus" tanfolyamok, valamint a különböző 
vezetési szinteken - helyi kezdeményezésként - megtartott bemutatóval 
egybekötött módszertani értekezletek és kiadott „emlékeztető"-k. 

E tanfolyamok a kiadott tájékoztatók, valamint a megtartott mód
szertani értekezletek összhatásaként a parancsnoki és szakállomány több-
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sége a gazdálkodás rendszerében bekövetkezett változásokat helyesen ér
telmezte és nagyon aktívan ténykedett a kialakított elvek maradéktalan 
érvényesítéséért. 

Az MNVKF elvtárs 068/1967. számú parancsának alapkoncepciója 
a csapatoknál meghonosodott. Az egységparancsnokok többségében kel
lően élnek az önálló gazdálkodási lehetőséggel. A csapatgazdálkodás irá
nyítása az egyszemélyi parancsnoki vezetés szerves részévé vált. A pa
rancsnokok egy jelentős részénél rendszeressé vált a gazdálkodás foJya
matos és tudatos vezetése. Az utasítások megjelenése után zömük paraacs
ban intézkedett a személyükhöz nem kötött gazdasági hatáskörök leadásá
ra. Részben írásban, részben szóban részletesen meghatározták a gaz
dálkodási hatáskörrel megbízott személyek jogait, tevékenységük, együtt
működésük rendjét és módszereit. Azt tapasztaltuk, hogy azoknál az 
egységeknél, ahol a paraancsnokok írásban intézkedtek a végrehajtandó 
feladatokra, ott pozitív eredményeket értek el. 

Mindenütt tapasztaltuk, hogy a pártpolitikai szervek az új gazda
ságirányítási rendszer bevezetésének megértését és megvalósítását -
a pártpolitikai munka eszközeivel - nagyon hatékonyan segítették. Ez 
kifejezésre jutott abban is, hogy pl. a csapatainknál pártvezetőségi és 
PB-i üléseken a gazdálkodás módosításának tapasztalatait szinte kivétel 
nélkül mindenütt megtárgyalták. A gazdálkodás hatékonyságának foko
zása a helyi közgazdasági szemlélet elterjesztése szempontjából különösen 
hasznos volt az MN 4127 és MN 2284 alakulatok párt végrehajtó bizott
ságainak ülése. A csapatok hadtápblztositása a parancsnoki és pártpoliti
kai apparétus támogatád.val közügy lett. A csapatgazdálkodás korszerű
sítésének élére többségében a PK HTPH-ek Wtak. Gazdálkodási terveiket 
a kapott lehetöség„k felhasznélásával készítették, s azok zömében reálisak 
voltak. 

A csapatgazdálkodás módosltott formájának megvalósulása jó ha
tást gyakorolt az egységek életére. Az elmúlt egy év alatt érezhetően 
javult a parancsnokQk, az anyagi, technikai és pénzügyi szolgálatban 
dolgozók közötti együttmllk<ldés. 

A csapatgazdálkodásban jelentkező szükségletek és lehetőségek reális 
mérlegelését - a lehetőségek űjszerilségéböl adódóan - az év első 
felében a gazdasági elemzések és az abból levont következtetések alap
ján csak kevés helyen mérték fel. lgy a rendelkezésünkre álló csapat
hitelek átcsoportosítását előzetesen nem tervezték meg. A kezdeti bi
zonytalanság után a III. és IV. negyedévben a parancsnokok az elöljáró 
szervek segítségével és ösztönzésére már bátrabban éltek e jogkörükkel. 
A csapatgazdálkodás körébe tartozó hitelek 2%-át csoportosították át 
egyik felhasználási területről a másikra. Figyelembe véve, hogy az 1968. 
év az új mechanizmus első éve volt, továbbá azt, hogy az átcsoportosí
táshoz az év elején megalapozott tervekkel a csapatok nem rendelkeztek, 
az átcsoportosítási arány reálisnak mondható. (1. sz. ábra.) 

A hitelátcsoportosítás, főleg az elhelyezési és ruházati hiteleknél a 
legszembetűnőbb. A hitelátcsoportosításokat a szakszolgálati ág vezetők 
kezdeményezték, s azt a parancsnokok írásbeli parancsban rögzítenék. 
A parancsnokok saját hatáskörben 10 szolgálati ágnál 32 altételre cso
portosítottak át illetményt. Az átcsoportosítások volumenét figyelembe 
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véve aránytalan eltolódás tapasztalható az irodafenntartás költségeinél, 
ahová a parancsnokok az átcsoportosított illetmény 310/o-át tették át és 
használtatták fel. Ez a túlzott adminisztrációs tevékenységgel, a meg
növekedett és jogos igények kielégítetlenségével, valamint a túlzott, egyes 
helyeken egészségtelen törzskultúrára és reprezentatív igényekre való tö
rekvéssel magyarázható. 

Az irodafenntartásra átcsoportosított összegeknél kirívó különbségek 
mutatkoznak az egységek és magasabbegységek között. Míg az egyik ma
gasabbegységnél 5000 Ft-ot, addig a másiknál irodaszer beszerzésére l 00 
ezer Ft-ot csoportosítottak át. 

Az átcsoportosítások másik nagy területe az elhelyezési szolgálatnál 
jelentkezik. Ennek fő oka a túlzottan differenciált költségvetési altételre 
való bontottság, valamint a költségvetési altételek normái és a jelen kö
vetelmények közötti ellentmondás. Az átcsoportosított illetményeket a 
laktanyák csinosítására, otthonosabbá tételére használták fel. 

A KISZ-klubok korszerűsítése, otthonossá tétele lehetővé teszi a katonák 
szabadidejének kultúráltabb környezetben való eltöltését. 

Egészséges takarékossági törekvés tapasztalható az elhelyezési, taka
rítási , tüzelő, víz- és közműdíjak felhasználásában. 

A csapatgazdálkodás körébe utalt fegyvernemi és hadtáp hitelek 
közötti átcsoportosítás csak kismérvű volt. Ennek fő oka a pénzügyi 
biztosítás többcsatornás rendszere, s ebből következő egyéni érdekek fél
tése és bizonyos mérvű befeléfordulás. 

Az étkezés kultúráltságának javítására önkiszolgáló étkeztetéshez 
szükséges tálcák beszerzésére - főleg a kisegítő gazdaságok hozamából 
- a csapatok több mint félmillió forintot csoportosítottak át. 
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Az önkiszolgálás bevezetése elősegíti a személyi állomány kultúráltabb, 
gyorsabb étkeztetését. 

Az átcsoportosítási lehetőségekkel, jogkörrel a parancsnokok helyesen 
éltek. Az átcsoportosított hiteleket zömében a katonák létkörülményeinek 
javítására és elmaradt szükségletek kielégítésére használták fel. 

Mindezek mellett a hitelek átcsoportosításának jelenlegi rendszere 
esetenként a parancsnoki állomány tevékenységének túlzott mérvű el
aprózását vonja maga után. Ennek oka az, hogy nincs felhatalmazva 
egyetlen szolgálati személy sem, aki a PK részére a hitelek feletti gaz
dálkodás, a hitelátcsoportosítással kapcsolatos javaslatokat megfelelően 
koordinálva döntés céljából előkészítené. Ebből adódik az is, hogy a ren
delkezésre álló tartalékok nincsenek átfogóan felmérve, melynek kap
csán a tartalékok felhasználása terén „egyedi" érdekek is teret kaphatnak. 

A csapatgazdálkodás rendszerében legnagyobb előrelépés a ruh6.zati 
és élelmezési szolgálatban történt. 

A ruházati szolgálatban meghonosodott a kétéves tervezés, s az évi 
egyszeri vételezés. A nyilvántartási rendszer egyszerűbb, s áttekinthetőbb 
lett. Az illetmények felszámítása és jóváhagyása, felhasználásának kor
látozás nélküli megtervezése csapat hatáskörbe került. A csapatok kész-
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Az ivókutak felszerelése a fertőző betegségek terjedésének egyik 
akadályozó3a. 

leteiben a korábbi helytelen gazdálkodás következtében felhalmozódott 
nagymennyiségű használt készletek leadásával lehetőség nyílt a kész
letek jelentős felfrissítésére. A sok gyenge minőségű anyag helyett új ru
házati anyagok beszerzésére nyílt lehetőség. A személyi állomány öltöz
ködéséhez ma már jó minőségű anyagok állnak rendelkezésre. Ennek 
ellenére az öltözködési kultúra - az alegységparancsnokok részéről je
lentkező igénytelenség következtében - kellően nem fejlődött (a ruházat 
tisztítását, vasalását stb. nem követelik meg). Megoldódott a sorállomány 
béke viszonyok közötti korszerű pihentetése (szalmazsák helyett PH ágy
betét). Befejeződött a korszerű 65 M bakanccsal való ellátás. Lényeges 
előrelépés történt a csapatok harcviszonyok közötti pihentetési feltételei
nek megteremtésében is. 

A ruházati szolgálat hitelei közül továbbra is szűk keresztmetszetet 
jelent a kiképzési és adminisztrációs irodaszer hitel, főleg a megnöveke
dett, s eddig kielégítetlen igények, másrészt egyes helyeken jelentkező 
tervszerűtlenség, túlzott reprezentatív törekvés miatt. 

Az élelmezési szolgálat 1968-ban vagyongazdálkodásra tért át, mely 
kedvező lehetőséget teremtett a különböző élelmiszerek tartalékolásához. 

Az élelmezési szolgálat a sorállomány étkeztetését illetően a meny
nyiségi és minőségi követelményeken túl ma már tudományos táplálko
zás-élettani igények kielégítésére is tudatosabban törekszik. A sorállo
mány igényeinek fokozott figyelembevétele érdekében egységeink egy 
részénél az élelmezési szolgálat kikéri a KISZ-szervezet véleményét, s a 
közízlésnek legjobban megfelelő ételféleségeket készítik. A nagyobb ki-
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képzési igénybevétel kalória pótlását szolgálja a bevezetett rendszeres 
tízórai adása. Az alapvetően pozitív eredmények ellenére az élelmezési 
ellátásba helyenként és esetenként jelentkeznek kirívó és szélsőséges hiá
nyosságok a személyi állomány kultúrálatlan étkeztetésében, az étlapok 
sablonos, igénytelen összeállításában. 

A személyi állomány étkeztetését, az étkeztetés változatosságát ked
vezően befolyásolják a kisegítő gazdaságok termékei. A csapatoknál több 
profilú és igen széleskörű gazdaságok működnek. A kisegítő gazdaságok 
jelentőségét abban látjuk, hogy az egységek a személyi állomány részére 
a kedvezőtlen természeti adottságok esetén is elöljáró beavatkozás nélkül 
képesek változatos és jó minőségű élelmet biztosítani. Kedvező területi 
és időjárási viszonyok mellett pedig az átlagot meghaladó ellátás bizto
sítását teszik lehetővé. 

Az 1968-as költségvetési évben a kisegítő gazdaságok hozama az 
össz élelmezési forgalom 4,7%-a volt. Ez az élelmezési szolgálat területén 
mintegy 2,8%-os költségvetési megtakarítást eredményezett. A kisegítő 
gazdaságok eredményes működését igazolja, hogy az egy főre átadott ét
kezés feljavítás összege 121,40 Ft/év, ez egy főre egy napra átlagosan 0,33 
Ft-ot jelent. (2. sz. ábra.) 

Jó hatással volt a kisegítő gazdaságok működtetésére a premizálás ki
szélesítése. 

Ha a piacon uralkodó áringadozást területi megosztásban vizsgáljuk, 
megállapíthatjuk, hogy a csapatok többsége azokon a helyeken diszlokál, 
ahol az ármozgás megközelítően a tervezett szinten alakult. 

„ A kisegítő gazdaságok az árdifferenciát jövedelmükből a csapatok 
azokon a területeken is kiegyenlítik, ahol az ármozgás az átlagárindex fe
lett mozgott, s ez lehetővé tette a követelményeknek megfelelő élelmezési 
ellátás biztosítását. 

A csapatok egy jelentős része a piackutatás jelentőségét felismerve 
jól használja ki az élelmiszerek olcsó beszerzésére a helyi- és tájjellegű 
lehetőségeket. Jó kapcsolatot alakítottak ki a környező konzervgyárakkal, 
termelószövetkezetekkel a friss zöldség, konzervféleségek, valamint élő 
baromfik olcsó és jó minőségben történő beszerzésére. Helyenként e ked
vező lehetőségeket kihasználják a tiszti és tiszthelyettesi családok ell:itá
sának javítása érdekében is. A piaci lehetőségek kihasználását jól előse
gítik a különböző szervek által a rendszeres és kiadásra kerülő ártájé
koztatók. 

A közlekedési szolgálat területén bevezetésre került néhány rend
szabály, melyek a szállító eszközök gazdaságosabb, hatékonyabb kihasz
nálását célozzák. 

A módosítások összhatásaként a kapcsolt szállítás, és pótkocsik alkal
mázásának a szállító eszközök igénybevételének üzemtani mutatói javul
tak. Gazdaságosabbá vált a vasúti szállítási költségkeret felhasználása. 

A szállítások új tervezési, nyilvántartási, értékelési és elemzési rend
szerének bevezetésével a kiképzési, ellátási, technikai és egyéb szállí<:ási 
feladatok terén is javulás, illetve költségmegtakarítás tapasztalható, a 
szállító szolgálat adminisztrációja egyszerűbb és áttekinthetőbb lett. 

Az üzemanyag szolgálat területén csak kismérvű módosítás történt, 
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a csapatbeszerzés körébe utalt anyagok a szolgálati ág által kezelt 
anyag értékének az 1 % -át sem éri el. 

Az elhelyezési szolgálat szakanyagainak biztosítása szervezett. 1968. 
évben a kapott lehetőségekkel élve fellendült a csapatépítkezések volu
mene. Több helyen szakmunkásbrigádot szerveztek a hiányzó polgári al
kalmazott állomány pótlására, s ezáltal a laktanyák karbantartását biz
tosították. 

Az új gazdaságirányítási rendszerben a polgári vállalatok a nagy 
megrendelések kielégítésére törekszenek, melynek következtében a nép
hadsereg egységeit kis összegű megrendeléseik miatt nem tekintik part
nereknek, s szerződést velük nem szívesen kötnek. E káros jelenség miatt, 
főleg a megyeszékhelyektől távol eső kis helyőrségekben egyes anyagok 
beszerzése csak hosszú utánjárás eredményeként lehetséges. A lebontott 
épületekből nyert használt téglát általánosan konyha korszerűsítésére és 
virágház építésére használják fel. 

A W. C. csempezese kultúráltabb környezetet teremt és gazdaságos is. 
A W. C. csempézése az olajlábazat másfél évi festéséhez szükséges olajo

zásból megoldható. 

A csapatjavító műhelyek együttműködése, összhangja lényegesen 
fejlődött. A kölcsönös javítási lehetőség bevezetése nagymértékben csök
kenti az egyes anyagok javításának átfutási idejét, biztosítja az anyagok 
nagyobb mérvű hadihasználhatóságát. Helyenként tapasztalható azonban 
még tervszerűtlenség a műhelyek szabad kapacitásának kihasználása és 
húzódozás a más szolgálati ágak segítése vonatkozásában. 

A bevételek helyi felhasználása csak kezdeti eredményeket hozott, 
helyi felhasználásának lehetősége és a szabályozott gyakorlat között el-
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lentmondás jelentkezik. A bevételek felhasználásának útja (nyilvántartás, 
könyvelés) túlzottan bonyolult, melynek következtében a felhasználható 
bevételeket egyrészt az alakulatok több esetben központi bevételként be
fizetik vagy egész évben halmozottan kezelik és a döntést az elöljáróktól 
várják. 

A gazdaságirányítási rendszer módosításának a csapatgazdálkodás 
más területein is több helyes kezdeményezéssel találkozunk, melyek új
szerű megoldásként jelentkeznek, s a rendelkezésre álló lehetőségek ész
szerűbb kihasználásával a személyi állomány életkörülményeinek javítá
sát szolgálják. Például helyenként az alegységek mosdóiban melegvizes 
blokkokat és zuhanyzókat alakítanak ki, ivókutakat, a villanyborotvák 
használatához konektorokat szerelnek fel. A mosdóba a katonák által mo
sott ruházat szárításához fregolit szerelnek, a mosás megkönnyítéséhez 
ffi0'-""0 "'"t vásárolnak, az őrségek részére hűtőszekrényt szereztek be: 

Korszerűen felszerelt gyengélkedők biztosítják a személyi tíllomány gyógy
kezelését. 

A csapatgazdálkodás módosítása kapcsán jelentkező negatív tapasz
talatok: 

A csapatgazdálkodást módosító rendszabályok hatékonyabb megvaló
sítását hátrányosan befolyásolja néhány helytelen szemlélet érvényesü
lése: 

- néhány helyen a feltételek megléte ellenére a megjelent rendeletek 
nem kellő ismerete, a szükséges közgazdasági alapismeretek hiánya, a 
gazdálkodási alapelvek helytelen értelmezése következtében a jogkörök 
gyakorlása vonatkozásában bátortalanság tapasztalható; 

- a parancsnokok és szolgálatiág-vezetők egy kis részénél tapasz
talható olyan megnyilvánulás, hogy .,megjelent egy csomó rendelet, de 
lényegében semmi nem változott". E helytelen szemlélet elsősorban a gaz-
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dálkodás tudatos, határozott és célirányos tervezésre való törekvés hiá
nyában, a gazdasági tervek sablonos összeállítása, a természetbeni nor
magazdálkodás időszakára jellemző gondolkodási módban (a norma azért 
norma, hogy felhasználják) jut kifejezésre; 

- egyes helyeken tapasztalható az önállóság helytelen értelmezése. 
Túlmennek a megengedett határokon, s az új mechanizmust szinte azo
nosítják a „teljes törvényenkívüli gazdálkodási szabadsággal", mely ese
tenként jogtalan anyagbeszerzéshez és jogtalan haszonszerzéshez vezet. 

A módosított gazdálkodási elvek fokozott érvényesítését akadályozza 
a még mindig nagyfokú bürokrácia, a tervezés és felhasználás, elszámolás 
rendszerében levő ellentmondás, az egységes gazdálkodás elemzési, nyil
vántartási, információs és adatszolgáltatási rendszer kialakításának hiá
nya, mely igen sok és párhuzamos adminisztratív tevékenységet követel. 

Túl bonyolult és jelenleg nem megoldott a középirányító szerveknél 
a gazdálkodással összefüggő értékelések, indokolások és elemzések ösz
szesitése. Ehhez a bonyolult és időigényes feladathoz nincs meg a megfe
lelő személyi feltétel. 

A gazdálkodás egységes elveken és rendszerben való megvalósítását 
hátrányosan befolyásolja az anyagi szolgálatok, s ennek kapcsán rendel
kezésre álló hitelek széttagoltsága. Ez maga után vonja a saját hitelhez 
való görcsös ragaszkodás (az átcsoportositás főleg egyes szolgálati ága
kon belül történt), sok presztm ellentét forrása és nem segíti elő az esz
közök koncentrilt hatékony felhasználását. 

A parancsnokok gazdálkodási jogainak egyértelmil gyakorlását aka
dályozza a hitelek szinte áttekinthetetlen elapr6zása, s az a tény, hogy 
a gazdasági döntések előkészítése nincs egyértelműen rendszerbe fog- -
!alva. 

A hatékonyabb anyaggazdálkodási bitrényosan befolyásolja, hogy 
még mindig sok a párhuzamos anyagellátás és tervezés, például: ép:tő, 
javító és karbantartó anyagok. A különböző szolgálati ágaknál a csapatok 
rendelkezésére álló anyagbeszerző apparátus széttagolódik, nem lehet 
azok munkáját koordinálni. jelentős részük képzettsége nem üti meg a 
kívánt szintet, s nem biztosítják ezáltal az eredményes piackutatást. 

Helyenként előfordult, hogy a gazdálkodási rendszer módosításába 
vetett bizalmat kedvezőtlenül befolyásolta az indokolatlan hitelmegvo
nás. 

Az 1968. évi tapasztalatok alapján összegzésként megállapítható, hogy 
a gazdálkodás rendszerének módosítása kedvező hatást gyakorolt a csa
patok gazdálkodására. 

Az új gazdaságirányítási rendszer, a gazdálkodás rendje módosításá
nak összhatásaként tért hódított a helyes közgazdasági szemlélet is. A sze
mélyi állomány körében nagymértékben megnőtt az érdeklődés pártunk 
gazdaságpolitikája, a nép és hadsereg gazdálkodás gyakorlati kérdései 
iránt. A megnövekedett érdeklődés, a felvetett kérdésekre adott válaszok 
elősegítették a pártunk gazdaságpolitikájának alaposabb megértését és 
erősítette azt a hitet, meggyőződést, hogy helyes úton járunk, és azt, 
hogy az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése, párosulva dolgozó né
pünk szorgalmas és aktív tevékenységével, határozott előrelépést jelent 
nagy célunk, szocialista társadalmunk felépítésében. 

80 

' 



A bevezetett rendszabályok a gazdálkodás rendszerében rejl<'I fe
szültségek nagy részét feloldották, ösztönzöleg hatottak a rendelkezésre 
álló anyagi javak hatékonyabb felhasználására, a helyi és belső tartalé
kok céltudatosabb kihasználására, melynek eredményeként a személyi 
állomány ellátása kultúráltabb és jobb lett, a közgazdasági szemlélet je
lentős tért hóditott. 

Az eredn\ények mellett az elmúlt év folyamán jelentkezett néhány 
hiányosság is, melyek megszüntetése és a tovébbl fejl5dés biztosítása ér
dekében: 

1. Továbbra is előtérbe kell állítani pártunk gazdaságpolitikájának 
magyarázatát, s a gazdaságpolitika helyességébe vetett bizalom erősíté
sét; a népgazdaság és néphadsereg gazdálkodási rendszere összefüggésé
nek megértetését, a személyi állomány rendszeres felvilágositását, tájékoz
tatását a várható gazdasági intézkedésekről, s azok hatásáról. Erősíteni 
kell különösen a hivatásos állomány körében a helyes közgazdasági szem
lélet elterjesztését és annak gyakorlati tevékenységben való érvényesi
tését. 

2. Nagyobb gondot kell fordítanunk a gazdálkodás rendszerében és 
a helyi viszonyokban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználásának ösz
tönzésére, bátorítására, a hadsereg gazdálkodását szabályozó intézkedések 
lényegének, gyakorlati alkalmazásának és célszerű módszereinek megér
tetésére, különösen olyan kérdések értelmeztetésére, mint: 

- a különböző szinteken és szakágakban a megnövekedett jogkö
rök, önállóság és felelősség helyes értelmezése; 

- a csapatgazdálkodás hatásfokának, növekedésének további lehe
tőségei (ezred, hadosztály, hadsereg szintjén); 

- a gazdasági kérdésekkel foglalkozó különböző szakágak gazdál
kodásának összehangolása, egyeztetése, koordinálása; 

- az anyagi fegyelem, a rendelkezésre álló anyagi eszközök rendel• 
ietésszerű felhasználásának, óvásának. őrzésének konkrét lehetöségei és 
feladatai. 

3. Nagyobb figyelmet kell forditanunk annak megakadályot,ására, 
hogy senki se tudjon visszaélni a megnövekedett gazdálkodási jogkörrel, 
a helyes gazdálkodásból megtakarított anyagi, pénzügyi eszközök elvo
násával. Párt és állami vonalon egyaránt szigorúan fel kell lépnünk min
dennemű lazaság és anyagi visszaélés ellen. 

4. A további fejlődésünk feltételeinek megteremtése, a meglevő fe
szültségek egy részének megoldása szempontjából különösen jelentöo a 
nagyobb volumenű csapatépitkezések eredményes kivitelezése. Ezt felis
merve nagyfokú gondossággal és tör5déssel biztosítanunk kell az építke
zések tervszerű végrehajtását és befejezését, az építkezésen résztvevő sze
mélyi állomány egészséges munkamorálját, a személyi állomány körülte
kintő, az igénybevételnek megfelelő ellátását, valamint az építkezések 
,,tisztaság"-át, azaz anyagi visszaélések megakadályozását. 

A csapatgazdálkodás múlt évi tapasztalatai alkalmasak arra is, hogy 
azok alapján a változások további irányát is meghatározzuk. 
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A gazdálkodás vezetésének és rendjének további korszerűsítése ér
dekében. célszerű. figyelembe venni az alábbi elveket: 

a) Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének tapasztalatai azt 
igazolják, hogy a gazdálkodás további korszerűsítése érdekében lehet bát
rabb és merészebb rendszabályokat bevezetni. fgy elsősorban szükséges
nek tartjuk a címszerinti gazdálkodás kiterjesztését, az egycsatornás pénz
űgyi ellátás megvalósítását. 

b) Célszerű volna megkezdeni a gazdálkodás szervezeti kereteinek 
korszerűsítését. HadműVeleti és béke gazdálkodás szempontjából egyaránt 
kedvező volna a gazdasági ügyek egy .kézbe - a parancsnok anyagi he
lyettese kezébe - való -összpontosítása. 

e) A jelenlegi szervezeti keretek megtartása az adatok gépi úton tör
ténő feldolgozása feltételeinek fokozott ütemű megteremtése mellett cél
szerű volna a csapatóknál létrehozni az egységes anyagnyilvántartó rész
legeket. 

d) Az egységes gazdálkodás megvalósítása . .szükségessé teszi egy álta
lános érvénnyel l'.'endelkező csapatgazdálkodási és ellenőrzési utasítás ki
dolgozását. 

e) Az elkövetkezendő néhány évben indokolt volna megoldani a kö
zépirányító szervek fontosabb beosztású gazdasági szakemberei intézmé-
1:}Yes közgazdasági kiképzését, továPbképzését. 

f) A gazdálkodási .rendszer további korsz.erúsítésével összhangban ja
vasoljuk megoldani az egységes anyagnyilvántartási, elszámolási és az 
anyaggazdálkodás információs rendszerének kialakítását (minden vézető 
szint csak arról,. és akkor kapjon tájékoztatást, ami a hatáskörébe tarto
zik, illetve ami a meghozandó döntéseit befolyásolja). 

g) Célszerűnek tartjuk felülvizsgálni az egyes költségvetési tételek ki
emelésének indokoltságát, mert az a tapasztalatunk, hogy néhány vonat
kozásban az átcsoportosítási tilalmat szűkíteni kellene, például a csapat
építkezésre biztosított hitel vonatkozásában. 

h) A rendelkezésre álló tartalékok ésszerűbb és céltudatosabb fel
használása érdekében célszerű volna meghatározni azon cikkek nomen
klatúráját, melyek beszerzése már kimondottan a létkörűlmények maga
sabb szintű feltételeinek megteremtését szolgálják (például: mosógép, hű
tőgép, függöny a legénységi hálókörletekbe stb.). 

i) Az utóbbi években a seregtest minőségi fejlesztésének hatására a 
követelmények és körülmények lényegesen megváltoztak. E változásokat 
nem követte a szükséges mérvben a korábban meghatározott anyagi és 
pénzügyi normák módosítása. A követelmények és normák egy részénél 
bizonyos ellentmondás alakult ki, melynek feloldására szükségessé teszik -: 
a normák egy részének (főleg az elhelyezési szolgálat normái, irodaszer 
norma stb.) felűlvizsgálását és módosítását. 
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