
A csapatgazdálkodás tapasztalatai az MN 6025 
alárendeltjeinél 

R e h ó L á s z l ó alezredes 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése óta öt gazdasági év telt 
el. úgy véljük, ennyi idő múltán lehetséges és célszerű is számba venni 
azokat a legfontosabb tapasztalatokat, amelyeket a honi légvédelmi csa
patok gazdálkodásának irányítása, ellenőrzése és elemzése során szerez
tünk. Összegezett tapasztalatainkat ezúton tárjuk érdeklődő elvtársaink 
elé. 

Hogyan érvényesültek a csapatgazdálkodási általános törvény
szerűségei a honi légvédelmi csapatoknál? 

A gazdálkodásirányítás új rendszerének célkitűzéseit és irányelveit a 
honvédelmi miniszter elvtárs 0010/67. sz. parancsában határozta meg. 

E parancs szellemének megfelelően a honi légvédelmi alakulatok had
tápszervei is arra törekedtek és törekednek ma is, hogy tervszerűbb és 
hatékonyabb gazdálkodással biztosítsák elsősorban a harckészültség ál
landó magas fokon tartását, az újrendszerű kiképzés bevezetését és meg
honosítását, valamint a személyi állomány életkörülményeinek folyamatos 
fejlesztését, sokoldalú javítását. 

A célirányos törekvés eredményeként a honi légvédelmi alakulatok 
hadtápszerveinél az elmúlt öt évben jól érvényre jutottak a csapatgazdál
kodásnak az egész néphadseregre jellemző általános törvényszerűségei. 
Ezek közül is kiemelést érdemelnek az alábbiak: 

- tervszerűbbé vált a hadtápszolgálaton belül a csapatgazdálkodás, 
kialakult és bevált a kétéves tervezési rend; 

- a szolgálati ágak túlnyomó többségénél megvalósult a teljes pénz
gazdálkodás; 

- megnőtt a parancsnokok és szakkáderek gazdálkodási feladat-, fe
lelősség-, jog- és hatásköre; 

- decentraliz:álódtak a gazdálkodási feladatok és azok megvalósítá
sának pénzügyi, anyagi feltételei; 
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- a gazdálkodás legalsó szintjén is valóság lett a gazdaságosság és ha
télwnyság elve; 

- egyszerűbb és egységesebb lett a gazdálkodástervezés, nyilvántar
tás és elszámolás rendszere, megkezdődött a gazdasági adminisztráció gú
pesitése; 

- az új rendszerü gazdálkodás sok területen közvetlenül erősítette a 
harckészültséget, lehetővé tette a.z új rendszerii kiképzés bevezetés2t, és 
igen jelentős mértékben javította a személyi állomány létkörülményeit; 

- a gazdálkodás rendjében korábban tapasztalt feszültségek, eilent
rnondások feloldódtak, illetve megszűntek. 

Az előzőekben vázolt általános törvényszerűségek érvényesülése és az 
azokon alapuló eredmények elérése mellett kialakult és megerősödött a 
honi légvédelmi csapatok gazdálkodásának néhány sajátos vonása is. 
Ezek három csoportba sorolhatók: 

a) Az első és legjellemzőbb sajátosság: megnőtt és tovább fokozódott 
a harckészültség szempontjából legfontosabb anyagokkal való normagaz
dálkodás, illetve természetbeni ellátás jelentősége. 

Az ezen anyagokkal való gazdálkodás körébe tartozik a többi között 
- mint legjelentősebb - a repülőhajtóanyag igénylése, szállítása, táro
lása, kiszolgálása, felhasználása és elszámolása. 

A repülő hajtóanyag-gazdálkodás reálisan a távolabbi jövőben is csak 
a természetbeni ellátásra a1apozva valósulhat meg. 

b) A második jellemző sajátosság: néhány területen az átlagosnál na
gyobb hatékonysággal érvényesült a gazdálkodásban az új gazdasági me
chanizmus szelleme. 

Az átlagosnál nagyobb hatékonysággal gazdálkodó alakulatok közé 
sorolhatók mindenek előtt a nagy gazdasági területtel és nagy szervezettel 
rendelkező honi vadászrepülő csapatok. Ezen alakulatoknál lényegesen 
jobbak a gazdálkodási lehetőségek, mint más, kisebb szervezetű, elszige
teltebb helyőrségekben diszlokált csapatainknál, így nagyobb volt a lehe
tőség is az új gazdaságirányítási módszerek bevezetésére, meghonosítá
scira. 

e) A harmadik vonás: néhány körülmény kedvezőtlenül hatott és hat 
még ma is több honi légvédelmi csapat gazdálkodására. Az előnytelen té
nyezők között található a többi között: 

- a harci alakulatok többségének elszigetelt helyeken történt diszlo
kálása; 

- ugyanezen alakulatok „kis alakulat" jellege; 
- az előző kettőből fakadó, s a reális helyzettel összefüggő nagyfokú 

gazdálkodási autonómia, amely előnyei 1nellett a lehetőségek elaprózó
dását vonja magával. 

E tényezők összességükben leszűkítik a piackutatás lehetőségét, szük
ségessé teszik az alakulatok teljes állományáról - köztük a hivatásos ál
lományúak családtagjairól is - történő gondoskodást, ami nem kis több
let feladatot ró a hadtápszervekre. Nehezítik e tényezők a nagykereskede
lemben történő beszerzéseket is, mivel a kis alakulatok ott viszonylag je
lentéktelen vásárlóerőként lépnek fel. Az önellátás feladata a rendelke-
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zésre álló hadtáp szervezeteket még gyakran a reális képességeiket és le
hetőségeiket meghaladó teendők elé állítja. 

Ősszegezett tapasztalatként megfogalmazhatjuk: a honi légvédelmi 
csapatok hadtápszerveinek gazdálkodásában a követelményeknek megfe
lelően érvényesültek az új gazdaságirányítási rendszer általános törvény
szerűségei, jó úton haladunk, a korábbinál lényegesen hatékonyabban 
gazdálkodunk. 

Melyek az egyes szolgálati ágak gazdálkodásában szerzett 
általánosítható tapasztalatok? 

A szállító szolgálat két ágazatában - a vasúti és gépkocsi szállítások 
terén - mind a szállítások nagyságában, mind azok teljesítésének minő
ségében az elmúlt öt évben jelentős fejlődés következett be. 

A vasúti szállítások megkétszereződtek. A növekedést az alábbi táb
lázat mutatja. 

Vasúti szállítási költség kifizetések: 

1968-ban 100",'o 
1969-ben 111°;0 
1970-ben 188° o 
1971-ben 202° 11 

1972-ben 226°, o 

A csapatok a szállítási költségkeretekkel megfelelően gazdálkodtak. 
f.:\z elöljáró tagozatok 10-15°. o-os tartalékképzéssel biztosítani tudták a 
váratlan szállítási feladatok költségeinek kiegyenlítését is. Kedvezően ala
kultak és csökkenő tendenciát mutatnak a kocsiálláspénz és fekbér költ
ségek. Ime az egyes évek mutatói. 

Kocsiálláspénz és fekbér kifizetések.: 
1968-ban 100° ;, 
1969-ben 122° 0 

1970-ben 89°, 0 

1971-ben 67° 0 

1972-ben 50". o 

Öt év alatt csapataink megtanultak a pénzzel gazdálkodni. Ez év ele
jére lehetővé vált a szállítási költségkeretekkel való gazdálkodásról a 
tényleges pénzgazdálkodásra történő áttérés. 

A gépkocsi szállítások terén lényegét tekintve egy teljesen új szá1lí
tási rendszer alakult ki és valósult meg, melynek eredményeként a szállí
tások , tervszerűbbé, szervezetebbé, gazdaságosabbá váltak. Gyakorlat lett 
a szállítások gazdaságosságának rendszeres elemzése és reális mutatószá
mok alapján való értékelés. Csapataink 5 év alatt átlagosan az alábbi mu
latók szerint teljesítették szállítási feladataikat: 

8 

hasznos km teljesítés 
szállítási idő kihasználás 
szállítótér kihasználás 
kapcsolt szállítás 
terven felüli szállítás 

73-750/o 
32-35% 
52-55% 
13-15°/0 

5-7 °.o 
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Ezek a mutatók jók és néhány közülük megközelíti a népgazdaságban 
jellemző átlag teljesítményeket. 

A még hatékonyabb szállítások érdekében a jövőben szükséges meg
valósítani a szállítások szervezésének és végrehajtásának diszpécser-rend
szerű irányítását. Ez a módszer további rejtett tartalékok feltárását bizto
síthatja. 

Az üzemanyag szolgálat gazdálkodásában jelentős minőségfejlesztés 
következett be. Megvalósult az alulról-felfelé elv alapján történő két éves 
tervezés. A korábbi években kis alakulataink a több 100 km-re levő tár
intézetektől saját tehergépkocsijaikkal - esetenként az elöljáró tagozat 
tartálygépkocsijaival - vételezték az üzemeltetéshez szükséges hajtóanya
gokat. 1968 óta csak vasúti tartálykocsikban kapnak benzint és gázolajat. 
A beszerzéseket a csak vasúti tartálykocsikban történő kiszállítás gazda
ságosabbá tette. 

Az elmúlt öt évben csapataink csapaterővel, mintegy 250 tonna gép
kocsi hajtóanyag tárolóteret építettek. Ez a tároló kapacitás növekedés 
biztonságosabbá tette csapataink hajtóanyaggal való ellátását. Kezdetét 
vette az elöregedett üzemanyag-telephelyek rekonstrukciója, mellyel kor
szerűbbé válik az üzemanyagtárolás, kiszolgálás és az üzemanyag telepek 
tűzvédelme. 

A csapathitelek megjelenésével és ésszerű felhasználásával lényegesen 
megjavult a fontos, de kis volumenű vegyi és karbantartó anyagokkal 
történő ellátás. A csapathitelekkel csapataink megfelelően gazdálkodtak. 

Jelentős eredménynek tekintjük az üzemanyag technikai eszközök je
lentős köre kiselejtezési jogának a csapatok kezébe adását. A decentra
lizált jogkörrel a csapat parancsnokok helyesen éltek. A használhatatlan 
szaktechnikai eszközök a raktárakból, járművekről eltűntek, a technikai 
eszközök állapota folyamatosan jó. 

Az üzemanyag szolgálat összességében a korábbinál magasabb szín
vonalú, jó minőségű gazdálkodást valósított meg. 

Az élelmezési szolgálatban megszilárdult a tényleges pénzgazdálko
dáson alapuló élelemellátás, s kialakult az élelmezési felszerelési anyagok
kal történő pénzgazdálkodási rendszer is. Csapataink jól kihasználták a 
pénzgazdálkodás nyújtotta lehetőségeket. 

Az 1968-ban szabályozott készletgazdálkodás szintén jól bevált. A hó 
végén maximálisan a havi illetmények 75°/0-ának megfelelő értékű kész
leteket halmoztak fel a csapat élelmiszer raktárak. 

Ezáltal nem keletkeztek elfekvő készletek, s csökkentek a természe
tes tárolási veszteségek is. Az 1 °/oo-es veszteségkáló évről-évre elegendő
nek bizonyult, s sok szabálytalanság megelőzőjévé vált. 

A népgazdaság szolgáltató képességében bekövetkezett kedvező irá
nyú változásokat az élelmezési szolgálatok rendszeresen tanulmányozták, 
s az így kínálkozó lehetőségeket felhasználták a személyi állomány válasz
tékosabb élelemellátására Öt év alatt az élelmiszer ipar több, mint 100 
új élelmiszerrel jelent meg a piacon, s csapataink a bő tej- és édesipari 
áruválasztékból jól gazdálkodtak, s a korábbinál értékesebb élelemellátást 
biztosítottak. 

Az ésszerű gazdálkodás eredményeként általában kedvező irányba to
lódott el a fogyasztás szerkezete, azonban évről-évre visszatérő probléma 
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ként jelentkezett a húsfogyasztás elégtelen volumene. E téren a jövőben 
is mennyiségi növekedést kell elérni az optimális fogyasztási szint telje
sítése érdekében. 

A céltudatos gazdálkodás eredményeként 1968-70 között csapataink 
a kisegítő gazdaságok hozamából, valamint hitelátcsoportosításból önki
szolgáló éttermi felszereléseket vásároltak. Ezzel lényegesen növelték az 
étkeztetés kulturáltságát. 1971 óta valamennyi alárendeltünknél önkiszol
gáló rendszerben folyik az étkeztetés. 

Az élelmezési szolgálat az új gazdaságirányítási rendszer nyújtotta 
lehetőségeket valamennyi szolgálati ág közül a leghatékonyabban hasz
nálta ki. A legjelentősebb minőségfejlődés az élelemellátásban követke
zett be. 

A ruházati szolgálat gazdálkodásában is előtérbe kerültek a minőség
tényezők. 

A korábbi természetbeni ellátási rendszerhez képest már jelentős fej
lődést hozott az 1967-ig érvényben volt "eszmei illetmény" gazdálkodási 
rendszer. Bevezetésével intenzív tervező-elemző tevékenység vette kez
detét a gazdálkodó csapatoknál. Az anyagi készletek biztosítása a koráb
binál jobban megfelelt a tényleges szükségleteknek. Az illetmény egy-egy 
részének felhalmozásával lehetővé vált előre nem ismert és nem tervez
hető szükségletek kielégítése is. Az új rendszer lehetőséget teremtett a 
ruházati vagyon felmérésére és a gazdálkodási tendencia állandó figyelem
mel kísérésére. 

Még gyorsabb ütemű fejlődést eredményezett az 1968-tól bevezetett 
„eszmei illetmény+csapathitel" elvén alapuló gazdálkodás. A felhalmozott 
hitelek birtokában beszerzésre kerültek a korszerű gyakorló öltözet cikkei 
és a kulturált nyugvást biztosító anyagok. Hiteltúllépés nélkül a csapatok 
beszerezték az új mintájú kimenő ruhát. A hitelátcsoportosítás nyújtotta 
lehetőségek kihasználásával bővült a javító-karbantartó cikkek skálája, a 
csapatok mosógépeket, centrifugákat szereztek be, választékosan beren
dezték a karbantartó szobákat. 

A teljes és tényleges pénzgazdálkodáson alapuló gazdálkodás beve
zetése további lehetőségeket nyújt az ellátás és szolgáltatás még maga
sabb szinten történő megvalósítására. 

Az elhelyezési szolgálat gazdálkodási tevékenységét az elmúlt 5 évben 
kedvezően befolyásolták a beruházások, a felújítások és az állandóan nö
vekvő volumenű csapatépítkezések. Ezek összességükben jobb feltételeket 
teremtettek a laktanyai elhelyezési szolgálatok részére a csapathitelek gaz
daságosabb felhasználásához, a fenntartási költségekkel való hatékonyabb 
gazdálkodáshoz. Az elhelyezési szolgálatok e lehetőségeket többségükben 
jól ki is használták. További kedvező tényezőként hatott az a tendencia, 
miszerint a csapat parancsnokok a legjelentősebb hitelátcsoportosításokat 
az elhelyezési szolgálat javára hajtották végre. 

Megítélésünk szerint a csapatgazdálkodásban rejlő lehetőségeket va
lamennyi hadtáp szolgálati ág közül az elhelyezési szolgálat használta ki a 
legeredményesebben. Az elhelyezési feltételek alakulásában születtek a 
legkézzelfoghatóbb eredmények a honi légvédelmi csapatok többségénél. 
Öt év alatt a laktanyák többségében korszerűsödtek az ügyc1di és készült
ségi szolgálatban állók munka- és pihenőhelyei, a hálótermeket beépített 

115 



szekrényekkel látták el, hideg-melegvizes blokkok jöttek létre, modern 
KISZ-klubokat rendeztek be, sok új, jól felszerelt tanterem épült, javult 
a világítás kultúra, új tárolók épültek, utakat, kerítéseket építettek, kor
szerűsítették az irodákat. áttértek a gázolajfűtésű kályhák alkalmazá
sára stb. 

A jövőben kell megoldani a gazdaságosabb beszerzéseket, a takaréko
sabb közmű igénybevételt. Fokozni szükséges a megelőző-. karbantartó 
munka volumenét és tervszerűségét. 

Az egészségügyi anyagi szolgálatban az elmúlt öt évben váltak élet
képessé a Dunántúlon. a Duna~Tisza közén és a Tiszántúlon létrehozott 
decentrumok. Az első és az utóbbi a honi légvédelmi magasabbegységek, 
a Duna~ Tisza közi a seregtest parancsnokság egészségügyi szo1gálatának 
irányítása alatt eredményesen oldotta meg és végzi jelenleg is a kijelölt 
csapatok egészségügyi anyagokkal való ellátását, az orvosi műszerek javí
tását és karbantartását. Felhalmozott, illetve folyamatosan utániöltött 
szakanyagi készleteik fennakadásmentes természetbeni ellátási biztosíta
nak, az életmentő gyógyszerekből és antibiotikumokból létrehozott 15~ 
20° 11 -os készletek pedig az év közben jelentkező váratlan igényeket is ki
elégítik. Jól gazdálkodtak a műszerek javítására és karbantartására biz
tosított hitelekkel. Folyamatosan és tervszerűen biztosították a hibás ké
szülékek és műszerek válJalati úton tört~nő javítását, tervszerű megelőző 
karbantartását. 

Az egészségügyi anyagi decentrumok szerepüket jól betöhik. 
Csapataink és a seregtest parancsnokság több jelentős minőségfej

lesztési kérdést oldott meg a hitelátcsoportosítás nyújtotta lehetőségei,;: 

éEszerű kihasználása útján. Például 1968-72 között alapvető alakulataink 
más területekről átcsoportosított pénzforrásból hordozható. egycsatornás. 
direktíró EKG készülékeket szereztek be. Több alakulatunk a központi 
készletbő1 kiutalt új, gyorsfordulatú fogászati fúrógépek vállalati úton 
történő üzembehelyezése költségeit szintén hitelátcsoportosítás útján biz
tosított pénzbéíl fizette ki. A seregtest parancsnokság datálásával egy -
az egészségügyi szakvizsgálatok szempontjából rendkívül fontos - re
pülő-hajózó „trenazsőr" berendezés került beépítésre a ROVKI-ba. 

Az új gazdálkodási lehetőségek kihasználása jegyében a távoli hely
őrségekben levő kis alegységeinknél olyan forgó gyógyszer-készleteket 
alakítottak ki, amelyek minden esetben biztosítják a hivatásos és tovább
szolgáló állomány, valamint családtagjaik meghitelezéses gyógyszerellátá
sát, köztük a csecsemők és kisgyermekek ellátását is. 

Az egészségügyi anyagi szolgálat az új gazdaságirányítási rendszer 
nyújtotta kedvező lehetőségeket jól használta ki. 

Az elmúlt öt év gazdag tapasztalatai arra engednek következtetni, 
hogy az elkövetkezendő években a csapatgazdálkodás minősége tovább 
fog javulni. Még határozottabban fognak érvényesülni azok a közgazda
sági szabályzók, amelyek hatására a rendelkezésünkre bocsátott anyagi 
javakat, pénzeszközöket még hatékonyabban tudjuk felhasználni a harc
készültség továbberösítésére, az egyre növekvő követelmények szerinti 
kiképzés biztosítására, a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakö
rülményeinek a népgazdaság átlagos színvonalával azonos szinten tör
ténő folyamatos fenntartására. 
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