
CSAPATGAZDALKODAS ELMÉLETE, ELLATAS-GAZDALKODAS, 
KATONAI KOZLEKEDl:S 

A csapathadtáp törzsek feladatai a hatékony 
és takarékos gazdálkodás megvalósításában 

T ö r ö k G y u la alezredes 

Az 1968-ban bevezetett új gazdaságirányítási rendszer megteremtette egy 
új típusú csapatgazdálkodás folyamatát, s ez a körülmény kedvezően hatott a 
rendelkezésre álló anyag- és pénzeszközök helyi jellegű, saját hatáskörben tör
ténő tervszerű célirányos felhasználására. 

E tevékenység a csapatok szintjén már mérhető, a békekiképzés idején 
a polgári élethez hasonló, a kitűzött kiképzési követelmények és gazdálkodási 
célkitűzések összehangoltságán, megvalósításán keresztül kifejezhető. Ezért ,kell 
már az egységek szintjén is olyan szemléletet és érdekeltséget kialakítani, amely 
a kiképzési követelmények elsajátítása során nem csak a képzettség, a hadra
foghatóság fokát, hanem az erre felhasznált anyag mennyiségét is figyelembe 
veszi. A csapatok szempontjából ezért az a hadrafoghatósági szint a leggazda
ságosabb, amelynél az adott, illetve elért kiképzési szint a leggazdaságosabb 
anyagi ráfordítással érhető el, azaz a meghatározott anyagi ráfordítással a vé
delmi követelmények minél magasabb szintje biztosított. 

A csapathadtáp törzsekben tehát a kiképzési céloknak megfelelő helyes 
gazdasági döntésekre és helyes gazdasági kapcsolatokra van szükség. Azt mond
hatjuk, hogy a különböző jellegű és típusú mutatók - hadrafoghatóság, gazdál
kodás stb. - olyan összehangolt rendszerére van szükség, amely biztosítja a 
csapatérdek egységét. 

A hadtáptörzsek gazdálkodási lehetőségeiktől fogva sajátos jelleggel és tar
talommal, de az egység feladatainak megfelelő hatékonysággal irányíthatják és. 
szabályozhatják a gazdálkodási célkitűzések megvalósítását. 

Az utóbbi években a különböző közgazdasági fórumokon előtérbe kerül
tek a hatékonyság elméleti, gyakorlati kérdései és ez fokozatosan teret követel 
a csapatok gazdálkodási rendszerében is. Ezzel párhuzamosan azonban fel
merülhet a kérdés, hogy mérhető-e a csapatok gazdálkodásának hatékonysága 
és ha igen, milyen pontossággal és módszerekkel. A hadtáptörzsek gazdasági 
hatékonysága mellett igen fontos szerepet játszik még a takarékosság, s ezen 
belül a megtakarítások vizsgálata. Mindezen célok elérésére és biztosítására hi
vatott a hadtáptörzsek állománya és ez teszi szükségessé szervezéti rendszeré
nek és életképességének vizsgálatát, bár a védelmi célkitűzések elérésénél egyes 
esetekben a gazdaságosság háttérbe szorulhat, de ennek ellenére sem nélkülöz-
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heti az életképesség kritériumának jegyeit, melyek csapat szinten az alábbiak 
lehetnek: 

- az életképesség, amely alatt a csapathadtáp törzsek azon tevékenységét 
vizsgálnánk, hogy milyen szinten képes a szükségletek kielégítésére, azt legalább 
a normák és normatívákban meghatározottak alapján képes biztosítani; 

- fejlődőképesnek ítélhetnénk azt a szervezetet, amely egy-egy kiképzési 
ciklus végén képes a meglevő, változatlan erőkkel és eszközökkel a rendszerbe 
lépő új haditechnika ellátására, személyi állományának képzettségét és szerve
zettségét megújítani, azt az elért eredmények mellett továbbfejleszteni; 

- alkotóképesnek tekinthetnénk azt a szervezetet, amely képes önállóan 
eredeti technikai, vagy gazdasági, illetve gazdálkodási alkotásokra, fejlődése 
dinamikus és átlagon felüli ellátási színvonalat biztosít. Ezért szükséges vizs
gálni azt, hogy a csapathadtáp szervezésénél fogva miképpen tudja befolyásolni 
az egységet feladatainak végrehajtására hozott döntésekben és a csapatgazdál
kodási érdekek megvalósításában. Mindezek megvalósítása a hadtáp szervezetek
nél különböző szintű fórumokon történhet, melyek: 

- parancsnoki, ahol a kiképzési és gazdálkodási célkitűzések, időszakok 
összhangjának megteremtése, a meghatározott feladatok rangsorolása és követ
kezményeinek felmérése történik; 

- szakmai, ahol a szakmai kiképzési feladatok, a csapatgazdálkodással 
szemben támasztott követelmények meghatározása, az élet- és munkakörülmények 
javitása, ennek 'érdekében történő információ áramlás (külső, belső) biztosítása, 
fejlesztési irányok kijelölése, ellenőrzések, elemzések tapasztalatainak értékelése 
és kicserélése történik; 

- politikai, a személyi állományra történő politikai ráhatás a gazdálkodási 
célkitűzések, a csapatgazdálkodás népszerűsítése, ellátások érvényesítése érde
kében. 

Gazdálkodás hatékonysága és a csapathadtáp törzsek 
szerkezetének, szervezetének kapcsolatai 

A csapatok harckészültségi feladatai, fegyvernemi sajátosságai, távlati fej
lesztési helyzetük szükségszerűen meg kell, hogy határozzák a csapathadtáp 
törzsek szervezeti formáját, különböző rendeltetésű egységek, sajátos szerkezetű 
és rendeltetésű hadtápot igényelnek. 

Szerkezet változás azonban mindig irányváltozás. A harcoló és a biztosító 
állomány arányának kialakítása korántsem lehet öncélú, nem jelenthet minden 
esetben mennyiségi növekedést, a meglevő szakágazatok csoportosításával is a 
kívánt minőségi szerkezet létrehozható. Nagyszabású szerkezeti változások mel
lett azonban fontos szerepük van viszonylag rövid idő alatt végrehajtható szer
kezeti változásoknak, állománytábla módosításoknak is. 

A csapathadtáp szerkezetének változtatása biztosítaná: 

- a harckészültség anyagi-technikai és egészségügyi biztosítás egységét; 

- vezetés-szervezés minőségének, beosztott állomány felkészítésének, kuta-
tások fejlesztésének lehetőségét; 
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- tervezések egyseget, komplexitását, ellenőrzések, elemzések egységét; 

- a gazdálkodással összefüggő területek koncentráltságát, vezetési, döntési 
jogkörök csoportosítását, az átfedések megszüntetését; 

- a személyi állomány, technikai eszközök mennyiségét; 
- anyagbeszerzések összevontságát, anyag felhalmozások megszüntetését. 

A felsoroltak érzékeltetik, hogy ilyen minőségű szerkezetváltozás milyen 
pozitív irányú gazdasági kihatásokat eredményezne, s ezt meg is követelné a 
fegyveres erők fejlesztése. A ráfordítások ilyen hatékonyságú növelése pedig 
eredményezné az ebből nyert védelmi lehetőségek minőségének, hatékonyságá
nak növelését. 

Gazdálkodás, hatékonyság, takarékosság tervezése 

A csapathadtáp törzs gazdálkodási tevékenységének fő célja a békekikép
zés idején a harckészültség és a kiképzés hadtápbiztosítása. Éppen ezért a gaz
dálkodás alapját az egység harckészültségi, kiképzési feladatai és az. adott 
hadtáptörzs gazdálkodási lehetőségei képezik. 

A hadseregben az egységek kiképzési követelményei adottak. Így a hadtáp
törzs gazdálkodási célkitűzései is már eleve irányított, éppen ezért minden had
táptörzsnek érdeke, hogy gazdasági realitásokból kiindulva hozza létre „CSE
LEKVÉSI PROGRAMJAT" - ,,GAZDALKODASI TERVÉT', az elkövet
kező időszakra. A terv támaszkodjon a már elért eredményekre, tapasztalatokra, 
azokat őrizze és fejlessze tovább, adottságainknak megfelelően induljanak ki 
abból, hogy a korábban elért színvonalhoz képest nem kisebbek, hanem nagyobb
bak a feladatok. 

A csapathadtáp törzsek tervezési rendszere így két tervben realizálódna: 

1. Cselekvési program (2 éves), mely tartalmazza mindazon célkitűzé
seket, amelyek meghatározzák az egység és csapathadtáp fejlesztésének irá
nyait, nagyobb anyagi és munkaráfordítást igénylő feladatait, az állományra 
közvetve, hosszabb távon ható célkitűzéseit, de nem tartalmazza a napi harc
készültséggel és kiképzéssel összefüggő gazdálkodási feladatokat, s így felépítése 
az alábbi lehetne: 

- az egység előtt álló harckészültségi, kiképzési főfcladatok; 
a csapathadtáp előtt álló gazdálkodási főfeladatok; 
gazdálkodási célkitűzések; 

- gazdálkodási feladatok végrehjtásának nagybani meghatározása; 
fejlesztési területek, lehetőségek; 
ellenőrzések jellege, feladatai; 
beszámoltatások; 

- együttműködés a pártpolitikai és KISZ-szervezettel. 

2. Éves komplex kiképzési és gazdálkodási terv 

Tartalmazza a gazdálkodási feladatok időarányos részének részletes kidol
gozását, az egység harckészültségi, kiképzési feladatainak, az ellátás fejleszté
sének, a hadtápszolgálat kiképzésével közvetlen kapcsolatban levő feladatokat 
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és a csapat gazdálkodási feladataira épülve tartalmazná a hadtáptörzs kiképzési 
követelményeit, meghatározott tárgykör és óraelosztást. 

Ezzel a tervezési rendszerrel és formával egyszerűsítenénk a tervezés fo
lyamatát, növelnénk a tervek áttekinthetőségét és kiiktatnánk a párhuzamos 
tervezéseket és nagyobb súlyt helyezhetnénk a napi feladatok tervezésére és 
irányítására. 

Hatékonyság lehetőségeinek mérése a csapathadtápban 

A hatékonyság mérésével kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy mérhető-e 
a csapatok gazdálkodási hatékonysága és ha igen, milyen módszerekkel és mu
tatószám rendszerekkel? A csapathadtáp törzsben tehát olyan alapvető, egységes 
mutatószám rendszerre van szükség, amely biztosítja az ellátási rendszerek kö
zötti egyetemes kapcsolat vizsgálatát, melyet a következőkben foglalhatunk 
össze: 

- át kell fogni az ellátási, gazdálkodási rendszer valamennyi területét, 
hogy az a csapatgazdálkodást folytatók viszonylatában összehasonlítható legyen, 
így a mutatószámrendszerek az alábbiak lehetnek: 

személyi állomány felhasználásának hatékonysága a harckészültség és a 
kiképzés területén; 
1 főre jutó szolgáltatások növekedésének éves üteme; 
beruházások, csapatépítkezések hatékonyságának mutatói; 
anyagfelhasználás hatékonyságának mutatói; 
takarékosság eredményességének mutatói; 
műszaki, technikai, gazdasági újítások felhasználásának mutatói; 
technikai eszközök kihasználtságának mutatói. 

E mutatók felsorolása azonban a teljességre való törekvés igénye nél
kül készült és nem tartalmazza a szakterületek mutatószámait, s ennek kidol
gozása nem is lehet egy hadtáptörzs feladata. Egyrészt azért, mert nem ismeri 
a fegyvernemi sajátosságokból adódó más csapathadtápok gazdálkodási tevé
kenységének részterületeit, valamint a mennyiségi és minőségi mutaótszámok 
különböző területeken és szinteken más-más jelentőséggel bírhatnak. 

A hatékonyság megvalósítása és feladatai 

Az egység hadtáptörzs a csapatgazdálkodás terén az elhatározások kivite
lezésének végrehajtója, megvalósítója, s ezen a szinten már minden a megvaló
sulás eredményével, vagy eredménytelenségével jelentkezik. 

A népgazdaságban meghonosodott intenzív fejlesztés megköveteli, hogy 
az egységek, ezen belül a csapathadtáp törzsek a kor szellemének és igényeinek 
megfelelően, felmérjék a fejlődés lehetőségeit és ennek birtokában meghatároz
zák a fejlődés irányát. Ez azonban megköveteli, hogy a gazdálkodás területén 
dolgozó személyi állomány képzettsége megfeleljen és megfelelően alkalmasz
kodjon az új elvekhez, valamint a népgazdaság különböző szféráiban tevékeny
kedő gazdasági szakvezetők, szakemberek partnereivé vállhassanak. Ez első-
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sorban minőségi változást követel, majd ennek birtokában meg kell tanulni a 
tervezés önállóságát, a döntési jogkörök felelősségét. 

A meghatározott gazdálkodási főfeladatokat részterületekre kell bontani 
és ki kell jelölni a gazdálkodás, ellátás, fejlesztés alapvető követelményeit. A 
fejlesztési célok érdekében összpontosítani kell a rendelkezésre álló erőket és 
eszközöket, biztosítani a gazdálkodási tervszerűséget, összehangoltságát. Így a 
hadtápszolgálat alapvető feladata ésszerű takarékos gazdálkodással, a pénz- és 
anyagi eszközök célirányos felhasználásával, a belső tartalékok és erőforrások 
feltárásával, jobb kihasználásával megteremteni és biztosítani a személyi állo
mány növekvő igényei szerinti folyamatos ellátást. 

A megvalósulás érdekében a célkitűzések tisztázása után, illetve az ellá
tási rendszerek fejlesztésének konkretizálása és kijelölése mellett, a csapathadtáp 
törzsnek ki kell jelölni azt a gyakorlatilag is alkalmazható utat, amely biztosí
taná a gyakorlati megvalósítását; 

- a feladatok végrehajtására tervezett vezető és végrehajtó állomány ki
jelölését, hatékony csoportosítását; 

- a feladat végrehajtásának több változatú kombinált kidolgozását, mely 
biztosítja a választás lehetőségét, a döntések megalapozottságát; 

- a meghatározott feladatok rangsorolását, végrehajtás következményeinek 
felmérését, kihatását a harckészültségre, kiképzésre és a napi életre; 

- a takarékos gazdálkodás megvalósításának reális útjait; 
- ellenőrzések típusát, gyakoriságát, értékelés módját; 
- a kijelölt feladatokkal összefüggő más területek helyzetét, fejlesztésé-

nek lehetőségeit, természetesen ezen kívül számításba vehetők még mindazok 
a tevékenységek, vagy tényezők, amelyeket az elvi részben megjelöltünk. 

Számolni kell azonban olyan gátló körülményekkel, mint a kiképzési és 
gazdálkodási időszak közötti időbeni eltolódottság, a csapathadtáp lehetősé
geinek késői megismerése - így a tervezési lehetőségek csorbát szenvednek -, 
mely egyes szakterületeken fékezően, vagy esetlegesen túlzott felhasználásokat 
eredményez. Ezek azonban nem gátolhatják a fejlődés irányát és a tervszerű
ség figyelembevételével a gazdaságosság és a hatékonyság biztosítását. 

A biztosítási, ellátási feladatok mellett fel kell mérni a továbblépés, fej
lesztés lehetőségeit és megvalósulás esetén számolni kell annak hatásával más 
területeken. Így az élelmezési szolgálatnál jogosan fellépő többmenűs étkezte
tés igénye megköveteli a konyhablokk rendszer, az éttermi felszerelések felújí
tását, ez azonban törvényszerűen maga után vonja az ételek minőségének javu
lását, ezekhez pedig már szorosan kapcsolódik a piackutató tevékenység kiszé
lesítése, tapasztalatcserék végrehajtása. 

A meghatározott feladatok végrehajtási rangsorolásánál mindenekelőtt 
olyan fejlesztési területeket kell előtérbe helyezni, mely valamilyen formában 
kapcsolatban van az egység egész személyi állományával, a mindennapi élettel. 
Így honosodhat meg az MN-ben a vacsora büfércndszer és a szabadpolcos 
szükséglet szerinti fehérneműcsere is. 

A hatékonyság megvalósulásának folyamatában a takarékosság a megtaka
rítások vizsgálata, a csapatgazdálkodásban bevezetet energiatakarékosság, nap
jainkban megkülönböztetett tartalommal bír, így egyes szolgálati ágak gazdál
kodása - üza. szolgálat - meghatározó és jelentős. 
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Az energiatakarékosság megvalósulásának biztosítására került bevezetésre 
- repülőezredeknél - a kiképzési feladatok komplex ismeretében a feladatoknak 
megfelelő repülőgép feltöltési változatok rendszere, mely éves felhasználásban 
mintegy 250 ezer kilogramm hajtóanyag megtakarítást eredményezett, valamint 
a haditechnika hadrafoghatóságának időbeni növelését is elősegíti. 

A megtakarítások végrehajtása tehát komplexitást és szervezettséget igé
nyel, a különböző szakágak tervezésében, ellenőrzésében. Ezért vált szükségessé 
olyan élő napi tevékenységet szervező gazdaságossági számvetés, mint az egység 
és a hadtápszolgálat anyagellátó bázisainak és beszerzési helyeinek térbeni rend
szere és csoportosítása, mellyel megnőtt a szállítótér kihasználásának hatékony
sága (a rajzos ábra), a rakott futások mutatói, s ezzel párhuzamosan csökken 
a gépjárművekre eső igénybevételek száma és élőbbé vált az elemzések, ellen
őrzések hatékonysága e területen, mivel összehasonlítási alapot ad a gjmű. 
menetlevélen elszámolt kilométer mennyisége. Ehhez azonban szükséges a szál
lítási feladatok időbeni ismerete is. 

Összefoglalva a takarékosság és hatékonyság gyakorlati megvalósulásának 
lehetőségei megvannak a csapatgazdálkodásban, ismertek az alkalmazás területei, 
már a gyakorlat terén is vannak bőséges tapasztalatok. 

Jelentős a csapatgazdálkodásban részt vevő személyek felelősségérzete és 
szerepe, akiknek személyes irányítása, követelménytámasztása biztosítja a terv
szerűség és az önállóság érvényesülését, mint a hatékonyság alapját. Ennek 
érdekében elő kell segíteni, hogy a csapatgazdálkodás minden területén fel
színre kerüljenek a gazdálkodás korszerűsítését és fejlesztését elősegítő ténye
zők. A körülmények figyelembevételével érdekelté kell tenni elsősorban a gaz
dálkodás megvalósításában közvetlen érdekelt személyeket, de a teljes állo
mányt is ahhoz, hogy a maguk területén is keressék a takarékosság és a haté
konyság megvalósulását. 

Mindezek mellett teremtsék meg azt a gazdasági hátteret, amely a jelen
legi ellátás mellett új eredmények forrását is biztosítja, s további minőségi vál
tozást eredményez .. 

(A melléklet a folyóirat végén található.) 
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