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K e r t ész L ász l ó alezredes 

Társadalmunk minden területén, így a néphadseregben is előtérbe került a 
gazdasági és gazdálkodási kérdésekkel való foglalkozás. Ez fejeződött ki abban 
is, hogy egyre sürgetőbben merült fel alárendelt szerveink igénye, hogy a gaz
dálkodási kérdések megtárgyalására biztosítsunk fórumot. Parancsnokságunk há
rom és féléves fennállása óta második esetben foglalkozik szélesebb körben e 
kérdésekkel, amit ha más értekezletekhez arányítunk, elég nagy lemaradást jelez. 
Hangsúlyozva, hogy az MN-nek, mint költségvetési szervnek elsősorban nem a 
gazdálkodás a fő tevékenysége, hanem a honvédelmi politika megvalósításá
nak feladata elsődleges. Azonban, mivel a fő tevékenységéhez gazdasági esz
közök felhasználása szükséges, valamint, hogy a fejlesztés kereteit is jelentősen 
ez határolja be, szükséges e kérdésekkel érdemének megfelelően foglalkozni, 
élve az új irányítási rendszer biztosította gazdasági szabadsággal. A költségvetési 
gazdálkodás lehetőségei behatároltabbak és éppen ezért nem is lehetnek a vál
lalati gazdálkodással azonosak. A kölségvetési szerveknél az eredményre épülő 
nyereség érdekeltségi rendszere helyett, lényegesen kisebb huzóhatással, a marad
vány érdekeltségi és költségvetés gazdálkodás feltételei vannak biztosítva. E te
vékenység biztosítása azon alapul, hogy a költségek tételes meghatározását mó
dosítva a népgazdasági irányítási rendszerrel összhangban keret jogszabályok 
léptek életbe, melyek ha összességében sok megkötést tartalmaznak is, a költ
ségvetési eszközök mintegy felénél lehetővé tesznek gazdálkodási tevékenységet, 
biztosítva a költségvetés átcsoportosítása útján a helyi szükségletek célszerű ki
elégítését. 

Felmérésünk alapján a költségvetés és általában a csapatgazdálkodás terü
letén· akár a néphadsereg más szerveihez, akár a népgazdaság más költségvetési 
szerveihez viszonyítva, nincs okunk elm~rasztalásra. Ismert előttünk, hogy e 
munka nem valósul meg optimáli,s szinten, hogy vannak célszerűtlen felhaszná
lások, hibás tervezések, felesleges pénz és más eszközlekötések, melyről már az 
előttem elhangzott referátumban is szó volt. A mutatkozó problémák rendezését 
szeretnénk segíteni jelenlegi értekezésünkkel is, mely ha a szűkre szabott idő
keret és e kérdések bonyolult, összetett volta miatt nem is lehet teljeskörű, se
gítséget tud adni az eredményes tevékenységhez. 

A költségvetési gazdálkodás két lényeges formában, az előirányzatok pa
rancsnoki hatáskörű átcsoportosításában és a pénzmaradvány elve alapján való
sul meg. Megítélésünk szerint a költségvetési gazdálkodás optimális megvalósu
lásának az a legnagyobb akadálya, hogy az e vonatkozásban jelentkező nagy 
tömegű utasítást a gazdálkodásban résztvevő személyek nem ismerik kielégítően 
és így bizonytalanok az eszközökkel való gazdasági manőverezésben. Gyakran 
szakembereink részéről is azt tapasztaljuk, hogy részben kényelemből, részben a 
felelősség vállalástól való húzódozás miatt félnek vállalni a gazdálkodási koc
kázatot és inkább a régi gyakorlatot követve lemondanak a gozdálkodás adta 
előnyökről. 
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Alárendelt szerveink az elmúlt három év során több mint másfél m,illiárdot 
használtak fel a csapat költségvetésük keretében, ilyen jelentős összeggel nem
csak lehet, de kötelességünk is gazdálkodni, ezt követelik tőlünk életszínvonal 
politikai célkitűzéseink, de a csapatok jól felfogott érdeke is. 

A költségvetési gazdálkodás elsősorban a parancsnokok átcsoportosítási jog
körén belül valósul meg, ezért e kérdéssel bővebben foglalkoznék. 

Az átcsoportosítási jogkört több és elég nehezen áttekinthető jogszabály biz
tosítja, pedig mint már említettem kellő hozzáértés nélkül eredményes gazdál
kodás nem képzelhető el. Részletezési szándék nélkül szükségesnek tartom e 
kérdés-komplexum megvilágítását és egyben kérem az elvtársakat, hogy az ezzel 
kapcsolatos alapszabályozásokat a 7/1972. és a 11/r969. számú közös utasítá
sokat tanulmányozzák át, mert azok ismerete nélkül e munkát végezni nem 
lehet. 

A jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül a parancsnok jogai nagy 
vonásokban a következő átcsoportosításokra terjednek ki: 

- átírási jog illeti meg a parancsnokot a pol. norma vonatkozásában annak 
rendeltetésén belül a költségvetés bármely rovatában, valamint a legénységi ru
házati és mosatási előirányzat vonatkozásában a 04. rovatról a 03. rovat ruhá
zati jellegű kiadásaira. Ez utóbbi átírás gyakorlata több helyen már egészség
telen törekvéseket is felvet, mint már arról itt szó esett, - az irodaszer norma 
többszörösét használják fel e jogkörükön belül. Hozzá kell ehhez tenni azt is, 
hogy ez a norma rendkívül elavult, és csak rásegítéssel tudja fedezni a szükség
letet, azonban az átírás mérve e vonatkozásban már több helyen a pazarlás 
tényét is felveti. 

- A szabályozás a többi költségvetési tételek vonatkozásában általában csak 
rovaton belül enged meg átírást, de azon belül is eltérő megkötésekkel. E foga
lomkörön belül csak a pa. bérmegtakarítás jutalomra történő átírása van megen
gedve, azzal a külön szabályozott megkötéssel, hogy a különböző forrásból szár
mazó bérmegtakarítások átcsoportosítása korlátozott, valamint, hogy a pa. állo
mány jutalmazási kerete ilyen úton csak az érintett egység ht. állománya jutal
mazási keret szintjének meghatározott hányadáig bővíthető. E rovaton átírási 
lehetőség van a többi költségvetési tételen és néhány tételcsoporton belül is, de 
ez elsősorban nem gazdálkodási, hanem elszámolási célt szolgál. 

- Szolid gazdálkodásra ad lehetőséget a 02. rovat is, amennyiben a „Bel
földi kiküldetés" és a volumenében jelentéktelen „Munkaviszonyon kívüli tevé
kenység díjazása" és „Egyéb személyi kiadás" közötti átcsoportosítások vannak 
megengedve. 

- A gazdálkodási lehetőség leginkább a o;-as „Fenntartási kiadás" rovaton 
gyakorolható, ahol néhány kiemelt tételen túl korlátlan átcsoportosítási lehető
ség van biztosítva. A parancsnokon és a gazdálkodásban résztvevő személyeken 
múlik, hogy a lehetőségekkel hogyan élnek. Az azonban csak a helyi körülmé
nyek figyelembevétele mellett dönthető el, hogy kell-e átcsoportosítani és ha 
igen, milyen sürgősségi sorrendet vegyenek figyelembe, hogy a kiképzés és más 
feladatok, valamint a személyi állomány ellátása összehangoltan, a lehetőségek 
keretein belül történjenek. Nincs és nem is várható olyan központi szabályozás, 
amely e kérdéseket és eljárási módokat tételesen előírja. Az új irányítási rend· 
szer szellemében, éppen ezért lettek e jogkörök a csapat parancsnokok kezébe 
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~dva, hogy a döntések ott történjenek, ahol ahhoz érdek fűződik, és ahol az 
rnformáltság legjobban rendelkezésre áll. 

A költségvetési gazdálkodás komplex, sokoldalú figyelmet igényel, ezért 
óvakodni kell a látszólagos megítéléstől egyoldalú mutatók alapján. Nem biztos, 
hogy az gazdálkodik jól, aki nagyösszegü előirányzatokat csoportosít át vagy az, 
aki semmit sem, ez vonatkozik arra is, hogy a nagy vagy kisösszegü pénzma
radvány egymagában még nem biztosít pontos megítélést a gazdálkodás minősí
tése tekintetében. 

Az egyszemélyi parancsnoki vezetés általános elvén túl ezek a szempontok 
indokolták gazdálkodási tekintetben a parancsnokok kizárólagos jogkörének biz
tosítását és egyszemélyi felelősségét is. 

A költségvetési gazdálkodás más lényeges eleme a pénzmaradvánnyal való 
gazdálkodás, amennyiben, ha az egység a részére illetményes költségvetési elő
irányzatból év végén megtakarítást mutat ki, annak mértékéig a következő évben 
megtakarításait visszakapja, mellyel kevés megkötés mellett szabadon gazdál
kodhat. Ebben a vonatkozásban megkötés csak annyiban jelentkezik, hogy a ju
talmazási és a csapatépítkezési fedezetet csak arra a célra lehet felhasználni. 
Az ezen felül jóváhagyott pénzmaradványok eredetüktől függetlenül, személyi 
jövedelmek kivételével bármire felhasználhatók, bár néhány esetben csak a 
felsőszintű szervek előzetes engedélyével. 

A felsorolt szakmai jellegű ismertetést inkább csak figyelem felhívásnak 
szántam, a fogalmakat összevontan alkalmazva, és éppen ezért nem minden vo
natkozásban felel meg a szabályozások apróbb formai igényének. 

A költségvetési gazdálkodás néhány gyakorlati problémáját a polgári bér
gazdalkodás területével mutatnám be, egyebek mellett azért is, mert bár ez az 
egyik legjobban szabályozott terület, mégis sok bizonytalankodás tapasztalható 
a pénzügyi szolgálat beosztottainak körében is. Bírálati szándék nélkül meg kell 
ezzel kapcsolatban említeni, hogy a csapatainknál folyó személyügyi, illetve 
munkaügyi tevékenység sok kívánni valót hagy maga után. A társadalmi mére
tekben jelentkező munkaerő hiány mellett sem indokolt, hogy évek óta a szer
vezetszerű polgári állomány 22°/0-a nincs feltöltve. Ebben a vonatkozásban el
szaporodott az a káros szemlélet, hogy a munkaerő utánpótlást és a munkaerő 
megtartását is, egyedül a béralap növelésével igyekeznek megoldani. Ennek a 
következménye az is, hogy 3000 Ft-on alul alkalmazás alig jön létre, valamint, 
hogy a munkaerő egy része képzettségben nem felel meg a rá váró követelmé
nyeknek. Nem sokkal szerencsésebb jelenség az sem, hogy a biztosított béralap 
ellenére sok helyen olcsóbérű, feladatának csak korlátozottan megfelelő szemé
lyek alkalmazása történik. 

A polgári állomány bérgazdálkodása a jelenlegi színvonalon is évente mint
egy félmillióval növeli ezen állomány jutalmazási lehetőségét és közel 300 ezer 
Ft-tal jövedelmüket a belső helyettesítés címén kifizetett illetmények alapján. 

A jutalmazási keret kiegészítések általában elérik az engedélyezett felső 
határt, de a béralap megtakarítások más célra történő felhasználásában jelentő
sek a lemaradások. Magából az összegből kiindulva a gazdálkodást nem lehetne 
elmarasztalni és nem is arra akarom biztatni a parancsnokainkat, hogy helyette
sítési illetményt fizessenek akkor is, ha a helyettesítés formális vagy, hogy túl
óráztassák akkor is, ha az nem szükséges. 

A béralap megtakarítások három összetevőből származnak és felhasználásuk 
lehetősége is e szerint tagozódik. 
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- Bérszínvonal megtakarítás, mely felhasználható illetményemelésre, helyet
tesítési, túlmunka, megbízási, időszaki és részfoglalkozású illetmények fizetésére 
és jutalmazásra is; 

figyelemmel arra, hogy e bérhányad felhasználási lehetősége a legszélesebb 
körű, ezért ajánlatos a többi megtakarításból fedezni azokat a szükségleteket, 
melyeket jogszabály megenged és az ebből származó megtakarítást tartalékolni. 

- A másik megtakarítási forrás azokból a ki nem fizetett illetményekből 
tevődik össze, ami az alkalmazott állomány illetményre nem jogosító távollétei
ből származik. (Betegség, katonai szolgálat, gyermekgondozási, szülési, illetmény
nélküli szabadságok stb.). E forrásból származó megtakarítások teljes mérték
ben felhasználhatók külső és belső helyettes alkalmazására és túlmunka díjazá
sára is, 25°/o-os mérvben pedig jutalmazási keretkicgészítésre. E megtakarítást 
viszonylagos széles körű felhasználása miatt jutalmazás kiegészítésre csak akkor 
célszerű felhasználni, ha arra más fedezet nincs, mivel az e célra fordított 
2 5°/0-on felüli összeget a költségvetésnek vissza kell adni. 

- A harmadik megtakarítási lehetőség a fel nem töltött beosztásokra lekö
tött béralapokból származik, melynek felhasználása a legkorlátozottabb, ameny
nyiben teljes mértékben csak szabadság megváltásra, 25°/o-os mérvben pedig 
belső helyettesítésre, túlmunka díjra és jutalomkeret kiegészítésre használható 
fel. 

E néhány példával igyekeztem segítséget nyújtani a gazdálkodási kérdések
ben közrehatni tudó állomány munkájához, valamennyiüket arra kérve, hogy a 
szakmai elzárkózás helyett egymást támogatva igyekezzenek a költségvetés gaz
dálkodás keretében csapataik ellátását optimálisan segíteni. 
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