
Korreferátum 

S e h ö 11 b e r g e r Kár o ly mk. ale:::.redes 

A vegyivédelmi szolgálat gazdálkodási rendszere a népgazdaságban végbe
menő reform szellemének megfelelően az MN többi anyagi szolgálatával pár
huzamosan átalakulóban van. 

A fejlődés irányára jellemző a szintenként jelentkező és egyre inkább érez
hető önállóság, a merev, centrális irányítási rendszer helyett kialakuló rugalmas, 
alulról felfelé történő tervezés, az egyre jobban szélesedő lehetőségek a ren
delkezésre álló anyagokkal és pénzeszközökkel történő ésszerű és takarékos gaz
dálkodásra. 

A vegyivédelmi anyag és hitelkeret gazdálkodás rendjét szabályozó utasítás 
a lehetőségeknek megfelelően növeli a csapatok gazdálkodási körébe utalt anya
gok számát, lehetővé teszi a helyőrségben, vagy ahhoz közel eső polgári javító
bázisok igénybevételét. A csapathitelek hatékonyabb igénybevétele érdekében a 
parancsnokok jogot nyertek azok átcsoportosítására, a maradványok következő 
költségvetési évre történő átvitelére. Bővült a csapatparancsnokok selejtítési jog
köre és a selejtértékesitésből nyert összegeket az alakulatok teljes egészében fel
használhatják. 

A fentiek mellett azonban el kell azt is mondani, hogy a vegyivédelmi 
anyagi-technikai biztosítás egészét átfogó költségvetési gazdálkodás központi irá
nyítottságú. Ez elsősorban abból adódik, hogy anyagaink döntő többsége spe
ciális a népgazdaság más területein nem használt anyagok. Önálló költségvetést 
az új rendszerű kiképzést folytató alakulataink mellett - bár nem teljes egészé
ben - a raktár-javítóbázisunk folytat. 

Az utóbbi két év során az alárendelt alakulatok vegyivédelmi anyaggazdál
kodásában határozott fejlődés következett be, amely a harckészültségi és kikép
zési feladatok megoldására, az anyagi fegyelemre, valamint a célirányos, terv
szerű és szervezett költségvetési gazdálkodásra pozitív irányban hatottak. 

Az eddig eltelt időszak vegyivédelmi anyaggazdálkodásának egészéből egyre 
jobban megmutatkozik, hogy az alárendelt alakulatok vegyivédelmi anyagellá
tásának folyamatában, a központi fejlesztési és gazdasági célkitűzések eddig 
sorra realizálódtak és ennek folytatása várható az elkövetkező években is. 
Mindez a vegyivédelmi hadianyagok korszerűbbekkel való lecserélésében, a hiá
nyok tervszerű pótlásában, a különböző rendeltetésű vegyivédelmi hitelkeretek 
szélesebb körű biztosításában, a célirányosabb anyaggazdálkodási feltételek meg
teremtésében mutatkozik meg. 

Az önálló gazdálkodás további szélesítése érdekében az 1975-ös évtől az 
„M" alakulatok részére is biztosítunk vegyivédelmi készpénzhitelt a 02 ;-024 

vegyivédemli csapathitel jogcímre. Ebből közvetlenül megoldhatók azok a helyi 
beszerzések, amelyekből a parancsnokság szintjéről irányított ellátás, gazdálkodás 
nem volt gazdaságos, pl.: szárazelemek, egyes javítóanyagok stb. Az elkövet
kező években szakterületünkön tovább kívánjuk növelni az alakulatok önálló 
gazdálkodását, ezzel együtt a felelősségteljesebb gazdálkodás megteremtését, a 
takarékos és ésszerű gazdálkodási szemlélet kialakítását. Ezeknek az elképzelé
seknek a realizálásával, nem utolsósorban az ellátási, műszaki kiszolgálási prob
lémák csökkentését kívánjuk elősegíteni. 
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Az 1973-ban bekövetkezett szervezeti változások, de különösen a VERJAM 
vegyivédelmi osztályának működése eredményesen hatott a vegyivédelmi anyagi
technikai gazdálkodási feladatok megoldására. A szervezeti változások lehetővé 
tették, hogy a Hátországvéddmi Parancsnokság ma már saját hatáskörében 
oldja meg a vegyivédelmi műszaki ellenőrzéseket, az anyagellátást, az utánpót
lást, és a csapatjavításokat. A vegyivédelmi gazdálkodás területén a VERJAM 
jobb működését elősegítheti az az elgondolás, hogy mint anyagellátó bázis, az 
alakulatok, szervek vegyivédelmi anyagcllátásában, a készpénzhitel gazdálkodás
ban mindinkább nagyobb önállóságot, és ezzel mind a költségvetési gazdálko
dásban, mind az ellátás irányítási folyamatában a jelenleginél nagyobb szerepet, 
nagyobb hatáskört kapjon. 

A vegyivédelmi pénz- és anyaggazdálkodás területén a már eddig bekövet
kezett és egyre jobban kibontakozó fejlődés azonban nemcsak a harckészültségi 
tervek megalapozottabb elkészítésére, a gazdálkodás célszerűbb megszervezésére 
ad lehetőséget, hanem a korszerű követelményeknek mindinkább megfelelő ve
gyivédelmi kiképzési bázisok kiépítésére is. Ezáltal a katonaállomány tömeg
pusztító fegyverek elleni védelem kiképzése, valamint a vegyivédelmi alegysé
gek hatékonyabb szakkiképzésére nagyobb lehetőség nyílik. 

A kedvező tapasztalatok ellenére azonban néhány problémára is fel kell 
hívni a figyelmet, mert ezek megoldásával a vegyivédelmi gazdálkodás színvo
nala tovább emelhető. 

Az első ilyen probléma a tervezésben szükséges adatszolgáltatással kap
csolatos. A valóságos igényekre alapuló gazdálkodás csak megfelelő alapadatok 
birtokában képzelhető el, valósítható meg. Ezeket az adatokat zömében a fel
használó alakulatoknál várjuk. Mindaddig azonban amíg a csapatokról nem ér
keznek pontos adatok az alkatrész és javítóanyag felhasználásáról, nem kapunk 
használható javaslatokat a komplett anyagkészletek célszerű kialakítására, addig 
terveink pontatlanok, egyes cikkek felesleges felhalmozása, más cikkek állandó 
hiánya lesz a jellemző. Hasonló a helyzet a kiképzési és karbantartó anyagok 
esetében is. A narmák karbantartása az általános gazdálkodási elvek alkalma
zásán túl, a csapattapasztalatok széles körű felhasználását i!ii igénylik, amihez a 
gyakorlati tapasztalatokat a felhasználó alakulatoktól várjuk. 

Igen sok probléma jelentkezik a vegyivédelmi készpénzhitelek felhasználása 
terén. Ez részben abból adódik, hogy a felhasználók gyakran nem vesznek 
fáradságot annak tanulmányozására, hogy az adott hitelkeret terhére mi vásá
rolható, és azt is vásárolnak, amit az érvényben levő rendelkezések értelmében 
nem lenne szabad. Másrészt a felhasználás is tervszerűtlen. Ez főleg abban 
mutatkozik meg, hogy a III. n. évben a keretek még alapvetően érintetlenek, 
majd ezt követően a IV. n. évben kapkodó, tervszerűtlen vásárlás kezdődik. 
Ennek gyakran az az eredménye, hogy nem azt vásárolják amire szükség lenne, 
hanem csak az elfekvő raktári készleteket növelik. 

A továbbiakban szükségesnek tartom néhány szót szólni a vegyivédelmi esz
közök selejtítéséről is. Az önálló gazdálkodás kiszélesítése érdekében a parancs
nokok meghatározott értékig vegyivédelmi anyagok kiselejtítésére kaptak jogot. 
Sajnos ezen a területen egy helytelen szemléletből adódóan - kimondva, vagy 
kimondatlanul - sokan azt tartják, hogy minek bibelődjünk a javítással, inkább 
selejtítsünk, mert a selejt helyett új anyagot kapunk, ezáltal az alakulat vegyi
védelmi anyagi helyzete jávul. 
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Egyes alakulatoknál, föleg ahol vegyivédelmi szakember nincs gyakran fel
vetik, hogy ilyen anyagokat azért selejtítenek, mert nincs aki azokat javítsa. 
Ezt a helytelen nézetet nem szabad elfogadni és mivel nem kis értékekről van 
itt szó, ez a helyzet tarthatatlan. Azon túl, hogy az ilyen helytelen selejtítések 
megakadályozására központi intézkedést tervezünk kiadni, az ilyen szemlélet 
ellen minden tisztnek, parancsnoknak fel kell lépni. 

Megjegyezném, hogy ahol nincs szakember, ott sem a gazdaságtalan selej
títés a megoldás útja, hanem az összegyűlt hibás anyagok központi javításának, 
cseréjének, esetleg nagyobb tartalékok biztosításának a kérése. 

Az eredményesebb gazdálkodást nehezíti az is, hogy egyes főleg „M" ala
kulatok törzseiben nincs vegyivédelmi szakember. Itt az ismeretek hiánya hiába 
párosul jószándékkal, ez még nem elegendő a takarékos gazdálkodáshoz. Ezen 
csak úgy lehet segíteni, ha az anyaggazdálkodás felelősei önképzés útján meg
szerzik az alapvetően szükséges ismereteket. A szükséges ismeretek megszer
zésére nagy figyelmet kell fordítani, mert ennek hiányában komoly anyagi károk 
keletkezhetnek és anyaggazdálkodásunk tervszerűsége jelentős hátrányokat szen
vedhet. 

Ehhez a munkához a szolgálat minden lehető segítséget és támogatást 
megad. 

Összegezve az elmondottakat, a vegyivédelmi anyaggazdálkodás terén be
következett fejlődés határozottan jó hatással volt mind az alakulatok, a szol
gálat szakterületéhez tartozó katonai feladatainak megoldására, mind a gazdál
kodási szemléletmód megváltoztatására. Ahhoz azonban, hogy tovább léphes
sünk ezen a területen, folytatni kell a takarékosságra irányuló gazdasági szem
lélet alakítását, az ésszerűség határain belüli takarékos gazdálkodás megvaló
sítása érdekében. 

10 145 




