
Korreferátum 

V i n e z e ] á n o s alezredes 

A HAVP híradó szolgálat képviseletében köszöntöm, a parancsnokság és a 
pártbizottság kezdeményezésére létrejött konferenciát, és e tanácskozás vala
mennyi résztvevőjét. 

A híradó szolgálat részéről úgy ítéljük meg, hogy a parancsnokság fenn
állásá óta eltelt több mint 3 év alatt mind a parancsnokság - mint középszintű 
gazdálkodó szerv -, mind pedig az alárendeltek - mint végrehajtó gazdálkodó 
szervek - tapasztalatai indokolttá tették e konferencia összehívás.it. 

Gazdálkodási konferenciánk időszerűségét a közelmúltban lezajlott XI. 
pártkongresszus határozatában, valamint a kormányhatározatokban kitűzött ha
tékonyabb és takarékosabb gazdálkodás minden szinten történő megvalósítása 
bizonyítja. 

A parancsnokság és alárendeltjei vonatkozásában - ahogy az Sánta ezds. 
elvtárs referátumában is elhangzott - a híradó szolgálat gazdálkodási területén, 
a központi természetbeni ellátás körébe tartozó anyagokkal és szolgáltatásokkal 
való helyi gazdálkodás van túlsúlyban. Ez képezi jelenleg is az össz. híradó 
jellegű gazdálkodás több mint 90°/o-át. Pénzgazdálkodás tekintetében azonban 
költségvetésünk évről évre növekszik. 

Alárendeltjeink például híradó jogcímeken összesen: 

1973-ban még csupán 1,9 millió Ft-tal; 
1974-bcn már 4,5 millió Ft-tal gazdálkodtak és hasonló a növekedés az 

197 5. évi biztosított előirányzatoknál is. 

A gazdálkodással összefüggő ellenőrzések tapasztalatai alapján jelentem a 
konferenciának - az esetenként előforduló hiányosságok ellenére is, hogy: 

- az önálló költségvetési gazdálkodás megteremtette a mi vonatkozásunkban 
is a szükségletek felismerésének és lényegesen magasabb szintű kielégítésének 
lehetőségét; 

- az eredményes gazdálkodás a híradó alakulatoknál biztosította, illetve 
biztosíaja a híradó anyagi-technikai ellátás színvonalának emelését; 

- a parancsnokok - híradó vonatkozásban - megfelelően alkalmazták az 
egységes tervezési- és gazdálkodási elveket. 

Ahogy az, a bruttó rendszerű költségvetési gazdálkodást folytató aláren
deltek híradó jogcímeken biztosított pénzgazdálkodását szemléltető táblázatból 
is kitűnik, - elsősorban a fenntartási jellegű pénzgazdálkodás tapasztalataira 
építve - az a megállapításunk, hogy: 

- a híradó szakelőirányzatok, valamint az éves beszerzések tervezése túl
nyomó többségében helyes; 

- amikor azonban arra szükség volt, a parancsnokok helyesen éltek az elő
irányzatok koncentrálásának, a központi ellátásból származó alkatrészek, javító-, 
üzem- és karbantartó anyagok átcsoportosításának, valamint a csapatjavító mű
helyek kapacitásának ésszerű kihasználásával. 
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Az önálló költségvetési gazdálkodás eredményei bizonyítják, hogy az alkal
mazott ösztönzők mellett egyre inkább érvényesül és hat mindaz a szakmai fel
készítő és segítő munka is, amelyben a legfontosabb szerepet betöltő parancs
noki- és pénzügyi vonalon dolgozó állomány részesült. 

Sajnálatos azonban, hogy az új gazdálkodásra felkészített személyek környe
zetükben nem fordtíottak kellő figyelmet a szolgálati ágaknál levő, a gazdál
kodásban jelentős szerepet betöltő személyek felkészítésére. lgy olyan helyzet 
alakult ki, hogy a békében feltöltött alakulatainknál a híradó szakelőirányzatok 
elosztására javaslatot tevők, azok felhasználását tervezők és végrehajtók nem 
rendelkeznek a gazdálkodási tevékenységhez szükséges újabb ismeretekkel. Ez 
gazdálkodásunknak jelenleg az egyik sarkalatos problémája is. 

A helyzetet felismerve már az ez évi szakmai továbbképzések keretében 
megkezdtük a hiányok pótlását és konkrét tervünk van szakállományunk ez
irányú felkészítésére. 

Gazdálkodásunk másik sajátossága, hogy az „M" alakulatoknál, a híradó 
szakismeretet igénylő normákban előírt alkatrész készletek időszakonkénti ter
vezésére, valamint a csapatgazdálkodásban kötelező beszerzés keretébe tartozó 
kiegészítő cikkek, üzem- és karbantartó anyagok, alkatrészek rendszeres meg
vásárlására és folyamatos felfrissítésére nincs híradó szakképesítésű személy. 

Mivel a híradó „MZ" alkatrész-készletek folyamatos feltöltése, felfrissítése 
az alakulatok technikai biztosításának lényeges része, ezért szükségessé vált az 
egyébként decentralizált feladatok seregtest szintű centralizálása és a KIRAM. 
híradó osztály hatáskörébe utalása. Az „M" alakulatok vonatkozásában e téren 
az elmúlt évben így lényeges előrehaladás történt, melynek járulékos gazdasági 
előnyei is jelentkeztek. 

Nem ilyen megnyugtató a helyzet az „MZ" készletek vonatkozásában a 
béke állománnyal és híradó szolgálattal rendelkező alakulatoknál. 

Az alárendeltek többségénél olyan megengedhetetlen helyzet alakult ki, 
hogy a biztosított híradó szakelőirányzatokból csak részben - egyes alakulatok
nál, pl.: MN ~934 pedig egyáltalán nem - hajtották végre a normák alapján 
meghatározott, csapatgazdálkodás körébe utalt és előírt alkatrész beszerzéseket 
és felfrissítéseket. A szakelöirányzatokat ugyanakkor teljes mértékben felhasz
nálják más - egyébként szabályos - megengedett beszerzésre. 

Azt hiszem e fórumon nem kell különösebben fejtegetnem, az ilyen eljárás
nak a harckészültséget jelentősen csökkentő hatását, és végső soron az ilyen 
gazdasági ténykedés tarthatatlanságát. 

Az elhangzott referátum és valamennyi eddigi korreferátum a gazdálkodás
ban tapasztalható pozitív tendenciák erősítése mellett, nagy gondot fordított a 
további előrehaladást szolgáló feladatok megfogalmazására. Szakterületünkre 
vonatkozóan ezek túlnyomó többsége javaslatainkkal egyezik. 

Véleményünk szerint a gazdálkodás jelenlegi formájában előrehaladás - a 
különböző ösztönzők hatására - elsősorban a költségvetési gazdálkodásban ta
pasztalható. Ugyanakkor az MN gazdálkodásában, a nagyobb részt képező köz
ponti ellátás körébe tartozó anyagokkal, szolgáltatásokkal való gazdálkodásban 
az alakulatok érdekeltsége nincs biztositva. 

Az anyagokkal, szolgáltatásokkal, pénzzel való gazdálkodáson túlmenően 
- minden szinten nagyon lényeges a technikai szakállomány tevékenységével 
való ésszerűbb gazdálkodás. A még eredményesebb gazdasági tevékenység érde
kében jelentős erőket szabaditanánk fel, ha: 
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- a különböző normák alapján meghatározott híradó kiegészítő-, üzem, 
karbantartó- és javító anyagkészletek helyett, az egységes alkatrész készlet ki
dolgozása, nyilvántartásának egyszerűsítése, esetleg a számítás és nyilvántartás 
gépesítése kerülne bevezetésre. 

E téren kezdeményezőként és javaslattevőként léphetne fel - akár csak 
részterület vonatkozásában is - a viszonylag nagy szaktudású és tapasztalt állo
mánnyal rendelkező MN 4123; 

- ha a különböző importból beszerzett rádiórelé és erősítő berendezések 
reális üzemóra értékeinek, valamint ezzel összefüggésben a tényleges alkatrész 
szükségletek meghatározásával a feleslegesen tárolt nagymennyiségü alkatrész 
inkurrenciák (készlet feleslegek) megszüntetése, kereskedelmi hasznosítás útján 
megtörténne. Ebben viszont az MN n34 alakulat szakállományának kezdemé
nyezését tartanánk célszerűnek. 

Az alakulatok gazdálkodásában további jelentős tartalékok feltárását, a 
harckészültség, a kiképzés, az állomány élet- és munkakörülményei színvonalá
nak emelését szolgálhatja a különböző elfekvő és selejt anyagok még szélesebb 
körű hasznosítása. 

Ismert, hogy az alakulatok évek óta a selejt vezeték anyagok felhasználá
sával építik fel a szükség áramköreiket és ezzel különböző módon csökkentik 
a magasabb harckészültségbe helyezések idejét. Hasonló módon hasznosítható 
lenne a híradó anyagokból számos selejtezett kiképzési- és egyéb elektromos 
eszköz, műszer stb., ha másként nem, mint alkatrész. Azt hiszem más szakterü
letekről is adódik hasonló hasznosítható anyag-, természetesen a selejtítés és az 
anyagfelhasználás szabályainak betartásával. 

Az alakulatoknál fel nem használható selejt és hulladék anyagok értékesí
tésében pedig a vonatkozó utasítások betartása mellett célszerű lenne a további 
ösztönzést a befolyó összegnek az adott szakterület fejlesztésére történő vissza
irányításával biztosítani. 

* 
A magasszintű gazdálkodásnak megvannak a vele szemben támasztott alap

vető követelményei és a jól körülhatárolt kritériumai. Sok minden kell és szük
séges a jó gazdálkodáshoz. A sok minden közül azonban a leglényegesebb az 
emberek gondolkodásmódja, szemlélete, felkészültsége és hozzáértése. 

Az emberek gondolkodásmódjával, szemléletével megítélésem szerint keve
sebb a gond, a hozzáértést ugyanakkor lehet, és meg kell szereznünk úgy, hogy 
ezt az igen fontos tevékenységünket mindenkor, napi munkánk során kiemelten 
és eredményesen végezzük. 
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