
A CSAPATGAZDÁLKODAS ELMÉLETE, ELLATAS, 
GAZDÁLKODAS 

A szocialista gazdálkodás általános törvényei 
és törvényszerűségei a hadtápellátásban 

Dr. Z i mony i 1 s tv á n ezredes, a hadtudományok kandidátusa 

A szocialista gazdálkodásunk egységes rendszeréből, ,a társadalmi
gazdasági élet minden területén megvalósuló osztatlan uralrriából követ
kezik, hogy annak mind a termelő, ,mind ,a nem termelő szférájában 
egyaránt törekedni kell ,a gazdálkodás általános törvényeinek, törvény
szerűségeinek, szocialista elveine'k minél teljesebb érvényesítésére a szo
cialfamus építésének m,eggyorsítása érdelkében. 

A népgazdaságban a szocialista gazdálkodás törvényei, törvényszerű
ségeinek érvényesftése -a gazdasági tevékenységben alapvetően kimunkált 
terület. Másképpen vetődik fel ez a prdbléma a hadsereg sajátos viszo
nyai között, ahol alkalmazásuk elméleti és gyakorlati kérdései még ko
rántsem tisz'tázottalk, ahol nemcsak a gazdasági, hanem a katonai köve
telményeket is számftásba lkell venni. 

A tervszerű, arányos fejlődés törvénye 

A tervszerű, arányos fejlődés törvénye - a szocializ·mus gazdasági 
törvénye - miként a népgazdaságban, a hadseregben is biztosítja a fej
lődés kiegyensU!yozottságát, összhangját a mindenkori szükségletek és 
azok kielégítésére rendelkezésre álló erőforrásdk \között. 

A tervszerűség érvényesítéset alapvetően befolyásolják annak lehe
tőségei. 

MeÍy tényezők segítik ~lő a tervszerűséget a hadsereg gazdálkodá-
sában: ' 

t 
- a ha.dsereg tevékenységének (kiképzés stb.) szabályozott rendszere, 
- a kötött ellátási normák, 
- az alapvető szükségletek kielégítésének bizonyos fokU primátusa 

a népgazdaság más területeivel szemben (a védelem alapvető szükségleteit 
feltétlenül ki kell elégíteni), 
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) 
'--'mint költségvetési szervnek alapvetően csak a !kiadásait kell ,meg

terveznie, melye'k fedezete a jóváhagyott költségvetés :keretein belül .biz
tosít,.ott0 

L·;, hadsereg viszonylagos önállósága belső ellátási (gazdálkodási) 
rendszere kialakításában, 

(-·} :fegyveres erőkben a centralizmus a gazdasági tevékenység terü
letérrís mindig erősebb, mint a polgári életben. 

A hadsereg gazdálkodásának tervszerűségét befoh'_ásoló negatív sajá-
tosságok: ---- ·---·---

• .._. __ ~mindenekelőtt a hadsereg tevékenységének szoros összefüggése a 
nemzetközi helyzet ala1kulásával (pl. berlini események, Karib-tengeri 
váls~ Csehszlovákia megsegítése), 

l::::::::, a technikai eszközük, fegyverzeti rendszereik erkölcsi avulásának 
egyre: _porsuló tendenciája, f )' várható ellenség potenciáljának ,alakulása és mások. 

A kedvező és fékező tényezők együttes hatását értékelve megállapít
ható, hogy a hadsereg gazdálkodásában a tervszerűség - bár sajátos vi
szonyok között - biztosítható. A tervszerűség szükségessége ·mellett tehát 
meg vannak érvényesítésének feltételei is. 

A néphadsereg ellátási tevékenysége egészére jellemző: a tervszerű
séget elősegítő, illetve kedvezőtlenül befolyásoló általánosan ható ténye
zők teljes mértekben hatnak a hadtáp anyagellátás (gazdálkodás) terve
zésére is. 

A hadtápszolgálat vonatkozásában a tervszerűséget kedvezően befo
lyásoló tényezőket ki lehet bővíteni azzal, hogy az anyagok túlnyomó 
többségét a hazai gazdaság állítja elő, ellentétben a technikai jellegű 
anyagellátással. A személyes ellátás (élelmezés, ruházat, eü.-ellátás) érde
kében szükséges anyagi és pénzeszközöket a kormány által jóváhagyott 
normáknak megfelelően a népgazdaság mindenkor teljes egészében bizto
sítja. 

A tudatosság szerepe a gazdálkodásban 

A tudatosság - mint a tervszerűség egyik alapvető eleme* - jelté
telezl a gazdállkodáshan az anyagi és __pénzeszközök célirányos felhaszná
lás.át... a közvetlen és közvetett, tehát komplex hatások előrelátását, a vá
ratlan tényezők minim11mra csökkentését ~ 

---:AZ arányos fejlődést a hadseregben is tudatosan a célok helyes rang
sorolásával és a helyes módszerek megválasztásával lehet biztosítani. 

Újszerűen merül fel a tudományos kutatómunka igénye a hosszú 
távú előrejelzések, prognózisok _készi..tése...érdekében, melyeket a ga~gi. 
vezetés mind kevésbé tuaríéikülözni, m,ely nélkül a jelen igényeink ki
elégítésével egyidejűleg nem tudjuk a jövő várható követelményeit is fi
gyelembe venni. 

* ,,A tervszerűség tudatosan fenntartott arányosság, tehát két eleme van: 
,,a tudatosság és az arányosság." A szocializmus politikai gazdaságtana 78. old. 
Kossuth, 1967. 
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A tudatosság a gazdálkodásban f a oazdasági szemlélet ki-
fejlődését és érvényesítését. Egyaránt szM_ks~ _a harckés_? - ikép
zési ésa gazdasági feladatok végrehajtásánál. tehát nem_ korlát_ozódhat 
csak_Jl__g'azdasági tevékenysegr_t. - ---- - - - -

A gazdasági szemlélet olyan ·magatartást jelent a h.fldser.egben, amely 
a katonai feladatok maradékt_alan és ·magas s~alú végrehajtásánál 
a döntések elq_tJ;~~!.!~e_l1 annak ga_z.dasági ___ \kiha~it is, előnyt biz'tosíit 
az optimális ·variánsnak. A katonai követelmények primátusának oka az 
az Objektív szükségszerűség, hogy a harckésiültség, illetve azt növelő té
nyezők az elsődlegesek, azok határozzák meg a gazdálkodási tevékenysé
gét és nem fordítva. 

A gazdasági szemlélet kifejlődését jelentősen segíti, ha az ellátási 
rendszer oly;; t e~:eket :tartalmaz, amelyek lehetőséget adnak az ellá
tásnlak a fel a o oz való rugalm~§_~!!'a. E2!-segiti elő a-k§~ 
gazdasági módszerek bevit adtá azdálkodásba, mint pl.: a csapatok 
közvefl errlekeltsegenek elősegítése a gazdálkodás eredményeiben, ha 
a gazdát:lrodás előírásai á!talában nem esetekre vcmatkoznak, han-elJl elve
ket rögzítenek. -.., ..... ________ _ 

Az arányosság a gazdálkodásban 

Az arányosság elvének érvényesítése nélkülözhetetlen a követelmé
nyek és azok ki-elégítésének harmonikus viszonyában, melynek megsértése 
egyik fő forrása az ell'átásban ikele-ekező feszültsége'knek. 

Az arányoss·ág biitosítását mind 'rövidel:fü, mind :hosszabb távon per
manens dinamizmus jellemzi, mely szükségessé teszi az arányok folyama
tos vizsg'alatát, az arányosságra ható tendenciák f-e1'tárását, a tervezésben 
való figyelembevételüket. 

All::fuól kiindulva, hogy az ,,arányosság"-ot (minőségi kategória) az el
látási tevékenység -különböző területein meglevő „arányok" (mennyiségi 
kategória) összessége mu'tiatja, következik, hogy az arányosság elemeit 
képező arányok elsősorban az idős2Jak (mely a konkrét helyzetből követ
kezik) fő feladatának vannak -alárendelve. Éppen az ,arányok érvényesü
lésének. ebből a sajátosságból fakad, hogy a fejlődés során az alapvető te
rületek egyensúlyi állapotának fenntartása más ellentmondások bizonyos 
időre és mértékben való háttérbe szorításával járhat. 

Az ellátás követelményei és a kielégítés lehetőségei .klözött permanens 
ellentmondásokból ,következik, hogy m-inden időben, s minden területen 
egyaránt objektíve nincs lehetőség az optimális arányok megteremtésére. 
A gazdasági irányításnak egyik ·alapvető - felelősségteljes - feladata, 
hogy az ado'tt időszaktban azon aránydkat kell elsősorban biztosítani, ame
lyelk - a lehetőségekkel összhangban - maiixmáUsan segítilk: elő a fő 
célkitűzések eléré~t. 

Ezen elvből ,kiindulva a badtápellátás területén is pl.: a fejlesztési 
kérdésekben - a harckészültségi céllkitű2ések érc;Iekében - az első lép
csőben levő csapatokat indOkol't -előnyiben részesíteni, esetenként tudato
san vállalni az átmenetileg keletlkező arányta'lanságokat. 

Az alapvető aránydk fel nem ism·erése, vagyis a tudatosság hiánya 
következtében előálló aránytalanságok váratlanul érik a vezetést, és ne-
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gatív -hatása át,gyürűzik a kapcsolódó területre is, vagyis tervszerütlenség 
jön létre. 

A hadtáp tevékenységének széles sikálájla, á'bfogó szerepe a hadsereg 
anyagellátásában különösen indokolja a tudatos ráhatást az arányok ala
kulására, azok dinamikájának folyamatos elemzését. 

A gazdaságosság elve 

A gazdaságosság elve** me~öveteli, hogy a gazdálkodási tev-ékeny
séget társadalmi méretekben az ésszerű gazdálkodás elvére kell felép!teni. 

A gazdaSágosSág törvénye így a társadalmi-gazdasági élet minden 
területén felveti a gazdaságosság elvén'ek érvényesítése és megvalósítása 
módján'alk kérdését, az adott tevékenységi szf~ra specifikációjának meg
felelően. 

A hadseregben is alapvetően abban a törelkvésben jut kifejezésre a 
gazdaségoeeág, hogy az adott célt ·minél ki ' ·ük el, 
vagy azon · · ssal 1 • eredlnén t uk · nk. 

A gazdaság termelő zónájában a gazdais'ágosság a termelés áúandó 
növekedéséhez járul hozzá. A hadseregben viszont - mint fogyasztó 
gazdaságiban - a gazdaságosság ·elvén~k érvényesítése a szükséglet€!k ki
elégítésének emelkedő színvonalában jut kifejezésre. Eredménye összes
ségében a harckészültség adott színvonalában realizálódik. 

Amiikor a gazdaságosság elvének érvényesítése a hadseregben sajá
tosan merül fel a társadalmi-gazdasági élet más területeivel szemben, 
ugyana'kkor diflferendálni 1lrell a hadseregen belül és a tevékenységek 
kü1'önböző területei szerint. 

A hadtápszolgál,atban fokozottan húzza alá a g.azdaságosság elve ér
vényesítésének szükségességét, hogy ráfordításai zömmel fenntartási jel
legűek, így eredm·ényei egyaránt hozzájárulhatnak néphadsereg szinten, 
illetve a néphadsereg hadtápja fejlesztési és fenntartási költségarányai ... 
nak javításához, a fejlesztésre fordítható Ici1adásdk növeléséhez, a szol
gálaton belül a szülkségletek ·miag,asabb színvonalú kielégítéséhez. 

A hac!táp alárendeltségében működő szolgálati ága'k tevékenységének 
heterogén jellegéből következik, hogy a gazdaságosság megvalósításáRak 
válto,atgs fo1H1áil szűkséges a~zni, mel§,eket kél_ aLapvető csoporfi?a 
lehet osztani. 

a) Az ellátás egyes területein ,a gazdaságosság úgy érvényesül, ha a 
nonmában biztosított pénz- és anyagi eszközök teljes m'ennyiségben és mi
nél ha't.ékoo3rabban 'kerülnek felhasználásra. A gazdaságosságnak itt ~ 
célja 3-,rn:egtaOs;arítás''. Ilyen tipilkus terü~ét az élelmezési ellátás vagy 
a gépjárműveknél a meghatározott igénybevétel (kilométer, üzemór.a) 
után előírt olajcsere. 

b) A gazdál1kodás más területein viszont a gazdaságosság érvényesí
tése elvének klasszilkus formáját kell alkalmazni, vagyis a legkisebb rá-

** ,,Gazdaságosság: a gazdálkodás általános érvényű alaptörvénye, azt a 
szükség~zerűséget fejezi ki, hogy a lehető legnagyobb eredményt a lehető leg
kisebb ráfordítással érjük el.'' GazdaságpoJitikai Kisszótár, Kossuth, 1966. 
83. old. 
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fordítás mellett a maxim·ális eredmény elérését tűzi ki célul. Itt a g,az
daságosság eredménye hatékony gazdálkodás esetén effektív megtakarí
tásban is realizálódik. A gazdaságosság ilyen formában való ·megvalósu
lása jellemző a ruházati szolgálatban és az üzemanyag-szolgálatban h~j
tóanyagoknál, to~n a k~ási, 'javítási hitelek felhasz
nálásánál. 

A gazdaságosság célszerű érvényesítési formájánaik helyes megválasz
tásánál mindenkor szem előtt kell tartani, hogy a gazdaságosság elvével 
ellentétes minden olyan. módszer, amely a hardkfsziiltséget veszélyez:tgti, 
a t"etb_nika károsodását eredményezi, vagy éppen a s~ány 
~ és munkakorulmenyem#k tePvs::rnrií emelé.3ét aktadályozza. -

A gazdaságosság elvének gyakodati megvalósítására kedvezően h·at, 
hogy a hadtápszolgálat tevékenység-ének j'elentős területén mérhetők és 
számszerűsíthetők a ,ráfordítások és eredménye'k, .melyek lehetővé és szük
ségessé teszik a gazdaságossági számítás-dk fokozott alkalmazását a gaz
dasági döntések megalapozására. 

Az eddigiek folyamán kia,I;akult g..zelaságoiiági számítás mad1elljei 
alapvetően ,az egyes szolgálati ágaik néhány tevékenységét szolgálják. Nem 
alakultak még ki a 'hadtápszolgálat komplex ráfordításai gazdaságosságát 
elemző módszerek, melyek kimurikálása a közeljövő egyik fontos fel1adata. 

A gazdálkodó szervek irányítási és gazdálkodási hatáskö~ének ·kiter
jesztésével szorosan összefüggő, fontos és megoldandó problém!a: kimun
kálni a g,azd'asági ösztönzők megfelelő rendszerét, a gazdálkodás színvo
nalának gazdasági eszközökkel történő befoly,ásolását a csapatoknál, ame
lyek a költségvetési gazdálkodás elvei alapján tevékenytl<edő gazdálkodó 
szervek. E feladat végrehajtása ugyancsak feltételezi a csapatok gazda
sági tevekenysége szintetikus mu'tatóit, amelyek egzalkt formában tükrö
zik a gazdálkodás eredményeit. 

A komp1ex gazdaságossági számítások alkalmazásának egyiik akadá
lyát a régi számviteli rendszerben találjuk, mely csak „ágazati" bontásban 
és természetes niérüékegységben elégíti ki a költségek elszámolását, vagyis 
lroltségnemenlkénti rendszerben, de már nem teszi tehetővé a ráfordítások 
,,értékben és költséghely" igénye szerinti megjelenését. 

Különös jelentősége van az ·érték szerinti nyilvántartás megvalósítá
sának a hadsereg ingaHanállom:ánya voriatJkozásában, mely előlfeltétele 
többek ,Ioozötl a ·felújításdk megalapozott tervezésének. 

A magasabb színvonalú, átfogó szemJéletet érvényesítő gazdiaságos
sági számítások és más gazdasági tevékenységgel összefüggő feladatok is 
igénylik tehá,t a nyilvántartási, elszámolási rendszer korszerűsítését. 

Ertékkategóriák, piaci-pénzügyi formák 

A közvetett gazdaságirányítás rendszerében - a szocializmus fejlő

dése elél'! magasabb fdkának megfelelően - 'hasznos szerepet tölt be az 
áru- és pénzviszonyok .aJktivizáJiása, ,a piac szerepének megnöveked'ése1 a 
pénzügyi formák intenzívebb allkailmazá1sa. 

A hadseregben - így a !iadtápszolgálaton belül is a fenti kategóriák 
felhasználásának lelhetóségei - a katorrai gazdálkodás speciális jellege 
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1 

miatt - korlátozottak, amely körülmény azonban nem jelentheti teljes 
figyelmen 1kí vül hagyásuka t. 

Már az eddigi tapas2talatok is bizonyították, hogy megfelelően beil
leszthetők a had'tápszolgálat gazdálkodásába, segítik annaJk hatékonyságát. 

A tervezésben és •az ellátás bonyolításában egyaránt segíti a gazda
ságosság érvényesÍrtését, a szükségletek rugalmasabb kielégítését, a helyi 
döntések realizálását az értékkategóriák, a piaci-pénzügyi formák 'allkal
mazása. 

A pénzügyi form.ák bizonyos szemléletbeli válto2Jásokat is idiéznek elő, 
befolyáso!Jak a gazdasági dronteseket, mérlegelésre ösitönöznek.__,,.a dolgok 
előnyös oldalainak kihasznraláSárra, jobban érzekelhetővé teszik a hátrá
nyos- ·mohvumoka1t. 

--A p@ag'ks.~egóriák felhasználását - a hadtáp ellátó tevékenysége va
lamennyi területét, átfogó alkalmazását - szükségessé teszi a -korszerű 
nyilvántartás, elszámolás megvalósítása, a gazdálkodás ered.In§iy:éaék át
fogó értékélése, 1az információs rendszer egységesítése, raz erőforrások sza
bad áramtásánwk bi~tosltása a szükségletek gyors kielégítésére. 

A szocialista gazdáll~odás általános törvényei és törvrényszerűségei 
sajátosan érvényesülnek a hadsereg és azon belül a hadtápszolgálat gaz
dálkodásában, ahol a loatonai !követelmények kielégítése mellett, annalk 
viszonyai között kell ki'alalkítani alíklalmazásulk optilmális módszereit, for
máit. 
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