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Gondolatok 
a gazdálkodás fejlesztésének kérdéseiről 

Dr. Kajdi József alezredes 

A jövőkutatás és a gazdasági előrejelzés napjaink új igénye, amely nem
csak a népgazadság, de a néphadsereg fejlesztése területén is mindjobban be
tölti szerepét. ,,A fejlődés holnapja gyorsabban közeledik, és a lehetséges vál
tozások forradalmibbak, mint bármikor az előző korszakokban. A fejlődés ál
landóan gyorsuló mozgásának érzékeléséhez új szemléletre, értékeléséhez új fo
galmakra, méréséhez új módszerekre van szükség, amelyek most formálódnak." 1 

Annak ellenére, hogy a hadsereg gazdálkodásának fejlesztését több tényező -
mindenekelőtt a nemzetközi helyzet alakulása és a népgazadság általános fejlő
dése - alapvetően meghatározza, célszerű a távlati előrejelzésekkel, a várható 
fejlesztés irányaival, a következő évek vagy tervidőszakok ma még csak nagyon 
is vázlatos elképzeléseivel foglalkozni. 

Korunkban a gazdálkodás minden területének megalapozott tudományos 
ismerettára halmozódott fel, áll mind a kutatók, mind a gyakorlati szakemberek 
számára. Különösen jelentősnek igérkezik a rendszerelmélet és a hozzá kapcso
lódó területek felhasznál3.sa az anyagi-technikai biztosítás jelen rendszerének 
felvázolásában, a jövő optimális modelljének kialakításában. 

A hadsereg gazdálkodása, ezen belül a hadtápgazdálkodás szerteágazó 
problémaköréből természetesen e tanulmány csak néhány, általam fontosnak 
íti:lt területtel foglalkozik, szerény hozzájárulásként - mintegy összefoglalóul -
a fejlesztésre irányuló és intenzíven folyó munkához. 

A hadsereg gazdálkodási rendszerének fejlesztését biztosító tudományos, 
majd mindinkább gyakorlativá váló tevékenységek várható irányát, feladatait, 
a Magyar Néphadsereg anyagi-technikai biztosításának folyamatban levő rend
szerszervezése határozza meg. A kidolgozó munka elgondolásának alapja az a 
megfogalmazott követelmény, hogy a hadsereg tervezési és gazdálkodási rend
szere - a sajátosságokat a legmesszebbmenőkig figyelembe véve - folyamatosan 
tartson lépést a népgazadságban bekövetkezett változásokkal és a Honvédelmi 
Minisztérium vezetésének elvárásaival. 

Ennek alapján várható - az 1972 óta eredményesen funkcionáló önálló 
költségvetési gazdálkodási rendszer kedvező tapsztalatai alapján - a csapatgaz-

1 Dr. Korán 1.: Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés, 9. oldal. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó Budapest, 1972. 
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dálkodás rendszerének további erősítése, az egyes gazdálkodási szintek önálló
ságának és anyagi-pénzügyi felelősségének növelése. Az a sokszor és sok
helyütt kifejezésre juttatott igény és követelmény kell, hogy meghatározza a 
gazdálkodás fejlesztését, mely a következőképpen fogalmazódott meg: a gaz
dálkodás minden szintjén megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a haté
konyság, a gazdaságosság és a tervszerűség megnövekedett követelményeinek 
teljesítésére. 

A következő években a tudományos kutatások és a gyakorlati tapaszta
latok felhasználása a gazdálkodáson belüli folyamatok egységesítésére; a kü
lönböző szakágak tevékenységének fokozottabb összehangolását biztosító komp
Jcx szabályozók kimunkálására; az irányítás és ellenőrzés feszesebb rendjének 
kialakítására; a szervezetek további ésszerűsítésére, integrálására irányul. Ezek
nek kezdeti lépéseivel, a kidolgozások egyes konkrét eredményeivel már talál
kozhattunk, sőt egységektől a felsőszintű gazdálkodókig segítjük is e pozitív 
törekvéseket véleményünkkel, javaslatainkkal, bírálatainkkal. 

A tervek szerint fokozatosan, a képzés és az anyagi lehetőségek függvé
nyében megkezdődik a gazdálkodás számítógépes adatfeldolgozási és infor
mációs rendszerének komplex kialakítása, ezzel párhuzamosan a tervezés és a 
gazdálkodás hatékonysága növelésének alapvető feltételeit képező korszerű 
számvi\eli, elemzési módszerek bevezetése. 

Az itt túlságosan is nagy vonalakban bemutatott fejlesztési elgondolásokat, 
elképzeléseket figyelembe véve célszerű néhány alapvetőnek ítélt vizsgálati, 
kutatási területet részletesebben is körvonalazni; mint pl. a hadtápgazdálkodás 
szabályozásának; tervezési rendszerünk fejlesztésének; az elemzési tevékenysé
geknek problémáit. 

A hadtápszolgálat tevékenységének ( gazdálkodásának) átfogó 
szabályozása 

A hadtáp vezetése elgondolásának és követelményeinek alapján - többéves 
kidolgozó munka eredményeképpen - a csapathadtáp tevékenységének átfogó 
szabályozásával kapcsolatos munka a végéhez közeledik. Az előzetes tervektől 
eltérően - mindenekelőtt az elhelyezési szolgálat 1976. évi átszervezése és az 
ezt követő átdolgozási igények következtében - indokolttá vált a Csapathadtáp 
Szabályzat kiadási idejének 1977. évre történő áttervezése. Így várható, hogy 
a nyomdai munkák elkészültével a Csapathadtáp Szabályzat részei 1977-ben 
rövid időközönként követve egymást a csapatokhoz kerülnek. A Szabályzat 
]-VII. Rész alapvetően felöleli a csapathadtáp mindenirányú tevékenységét az 
állandó harckészültség időszakában. 

1. része A csapathadtáp megszervezésének, működésének alapjaival; 
II. része A csapathadtáp számvitelével; 

III. része A szállításokkal, a közlekedési szolgálattal; 
IV. része Az egészségügyi szolgálattal; 
V. része Az üzemanyag szolgálattal; 

VI. része Az élelmezési szolgálattal; 
VII. része A ruházati szolgálattal foglalkozik. 

A szabályzatba - titkosságukra tekintettel - nem kerültek bedolgozásra a 
harckészültséggel, a mozgósítással kapcsolatos konkrét előírások (készletképzés, 
lépcsőzés, normák stb.). 
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A szabályzat kiadásával egyidejűleg célszerűnek látszik rendezni a jelenleg 
hatályban levő rendelkezéseket. A szabályzatba bedolgozottak hatálytalanítása 
az előzetes számvetések szerint mintegy 200-250 db-ot érint, s ha a fennmara
dók összevonása, módosítása végrehajtásra kerül, megfelelő alapszabályzattal 
fognak rendelkezni a hadtápszolgálat vezető és végrehajtó szakemberei. 

Néhány gondolattal indokolt kitérni a Szabályzat I. részére, a kidolgozás 
során figyelembe vett követelményekre. 

A szerkesztéssel megbízott munkacsoport a szabályzatban foglaltak meg
foglamazásakor arra törekedett, hogy abban a csapathadtáp valamennyi szint
jére vonatkozóan meghatározásra kerüljenek azok a legfontosabb alapfogalmak, 
amelyeket nap mint nap használunk; a hadtáp, a hadtápbiztosítás megszervezé
sének és vezetésének alapelvei és előírásai, valamint az egység hadtápgazdál
kodásának általános szabályai. 

A kiadás előtt álló szabályzat rögzíti és általánosítja a gyakorlatban kiala
kult és megszilárdult elveket és eljárásokat, ugyanakkor néhány kérdésben az 
eddigí gyakorlattól eltérő, vagy a jelenlegi szabályozási körben nem szereplő 
előírásokat, meghatározásokat is tartalmaz. Azokat a területeket, kötelezettsé
geket, konkrét előírásokat, amelyeket a Fegyveres Erők, illetve a Magyar Nép
hadsereg alapszabályzatai tartalmaznak, a szabályzat újólag nem szabályozza, 
e vonatko~zásban a munkacsoport hivatkozásokat sem alkalmaz. Indokoltnak 
látszik az a törekvés azonban, hogy miután a Csapathadtáp Szabályzat I. Része 
az azt követő szolgálati ágak vonatkozásában az alapszabályzat szerepét is be
tölti, a szövegben utalások történjenek arra, hogy a szakmai részekben mely 
kérdéseket kell vagy célszerű szabályozni. 

Az előzőekhez hasonlóan nem kerültek megfogalmazásra, az egységhadtáp 
gazdálkodás napi bonyolításával kapcsolatos pénzügyi előírások sem, csupán 
utalások történnek azokra. 

A munkacsoport - a konzultációkra felkért szakemberek nagyszerű támoga
tásával ~ a már leírtak mellett gondot fordított a következőkre: 

- arra törekedett, hogy a szöveg fejezze ki az a meghatározott célkitűzést, 
amely szerint a Szabályzat a gazdálkodás kérdéseivel ezred szinten foglalkozzék 
(úgy is fogalmazzon), de előírásai értelemszerűen nem csapatjellegű szerveze
tekre és alegységekre is vonatkozzanak; 

- kísérletet tett arra, hogy rendet teremt az alapfogalmak, pl. a csapat
hadtáp, csapatgazdálkodás, hadtápszolgálat fogalmai között; 

- az egyes szakszolgálatok tárgyalása során az adott szolgálatban fontos 
terminológiát alkalmazza. 

A kiadásra kerülő Csapathadtáp Szabályzat I. része összefoglaló feladatot 
végez. Abból indul ki, hogy a csapathadtáp az állandó harckészültség idősza
kában csapatgazdálko<lást folytat, ezért a szabályzat mindenekelőtt a gazdál
kodás, annak hatékonyságát biztosító hadtáp vezetés kérdéseit tárgyalja, a 
csapatgazdálkodás fogalmát elsősorban a hadtáp szolgálati ágakra vonatkoz
tatja. Ezzel összefüggésben fogalmazza meg a csapathadtáp gazdálkodáson kí
vülí területére, a hadtáp megszervezésére vonatkozó általános elveket is; be
tölti az azokban folyó gazdálkodás részl.etes szabályait előíró, s egyéb szakmai 
rendelkezések alapszabályzatának szerepét is; és alapul szolgál a csapatgazdál
kodás komplex össz-szolgálati területeinek átfogó és egységes szabályozásához1 

2 Csapathadtáp szabályzat, I. Rész. (Tervezet) Előszó. 
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A Csapathadtáp Szabályzat elkészülte után időszerűvé válik a központ
hadtáp területeit érintő átfogó szabályozás előkészítő munkáinak beindítása. 
Az előzetes elgondolások alapján a szabályozandó főbb területek a következők 
lehetnek: 

a központhadtáp általános és gazdálkodási tevékenysége; 
- a központhadtáp számviteli problémái; 
- a szolgálati ágak központi szakmai tevékenysége; továbbá 
- a költségvetési üzemek és költségvetési folyószámlás szervek gazdálkodási 

tevékenysége. 

A szabályzat a felsorolt - szabályozandó - kérdésekben felölelné az MN 
Hadtápfőnökség szerveit, szolgálat fönökségeit; az alárendelt középirányító szer
veket (ellátó központok, főigazgatóság, igazgatóság); valamint az intézeteket, 
költségvetési üzemeket és költségvetési folyószámlás szerveket, illetve az ott 
folyó tevékenységeket. 

A szabályzat szükségességét - véleményem szerint - nemcsak a szabályo
zottság hiánya, vagy nem kellő átfogása, hanem az igények és követelmények 
is indokolják. Ismert, hogy a Magyar Néphadsereg hadtáp rendszere az állandó 
harckészültség időszakában két fő részre, a központhadtápra és a csapathad · 
tápra tagozódik. 

A csapathadtáp tevékenységének átfogó újraszabályozása, a „Csapathadtáp 
Szabályzat" kiadásával megtörténik. Jelenleg a központhadtáp tevékenységének 
átfogó szabályozására szabályzat nem áll rendelkezésre. A szolgálat főnökségek 
gazdasági tevékenysége egy 1969-ben kiadott MN Hadtápfőnöki Utasítás alap
ján szabályozott, amelyet a beállt változásoknak megfelelően kell átdolgozni, 
kiegészíteni, tartalmában és hatáskörében bővíteni. Egyben - elvégezve a fel
sorolt feladatokat - célszerű az alárendelt központi szervek (ellátó központok, 
igazgatóságok), raktárak, intézetek, üzemek tevékenységCnek egységes szabá
lyozása is. 

Indokolja ezen feladat végrehajtását az is, hogy a szolgálat főnökségek, 
alárendelt központi szervek szakmai tevékenysCgét különböző egyedi és eseten
ként kiadott rendelkezésekben szabályozták. El kell végezni ezek egységes sza
bályzatba foglalását, illetve ezen szervek tevékenységének átfogó szakmai sza
bályozását. Ehhez kapcsolódó követelmény, hogy a csapatok egységes számvi· 
teli rendszerének megfelelően szükséges a központi gazdálkodó szervek számvi
teli rendjének egységes szabályozása. 

A szabályzat kidolgozásakor természetesen fel kell folyamatosan használni 
annak a munkának tapasztalatait és eredményeit, amelyet az anyagi-technikai 
biztosítás rendszerszervezésében a kidolgozó munkacsoportok elértek. A csapat-, 
majd a központhadtáp szabályozásának befejezése mintegy betetózése lesz egy 
időszaknak, amely összefoglalja az új gazdasági mechanizmus hadsereggazdál
kodásunkban elért eredményeit, és megteremti a lehetőségét annak, hogy a 
hadtáp teljes vertikumát átfogó gazdálkodási kérdések időszakonként újrasza
bályozásra kerüljenek. 

Tervezési rends::;,eriink fejles.::;tése 

A gazdaságirányítás reformja nemcsak a népgazdaság, hanem vele párhu
zamosan a hadsereg gazdálkodási rendszerének szinte minden területére ki
hatott. 

39 



A gazadsági reform bevezetése során lényegében átalakult döntési rend
szerünk, megvalósult számos, korábban központosított döntés (döntési jogkörök 
és eszközök) decentralizációja. Nőtt a középirányító, valamint gazdálkodó szer-· 
vck jogköre és önállósága. 

Az utasításokon alapuló irányítás helyébe a gazdasági eszközökkel történő 
szabályozás lépett, és ezzel egyidejűleg a központi tervezés mellett fokozatosan 
kialakult és a követelményeknek megfelelően folyamatosan fejlődik az irányító 
szervezet különböző lépcsőin és a gazdálkodó egységeknél folyó önálló ter
vezőmunka. 

A tervezési rendszer átalakulásának jellegzetes mozzanata a tervezési tech
nikák korszerűsödése, az új tervezési irányítási feladatok megoldási módszerei
nek fokozatos kialakulása. Látnunk kell, hogy a hadsereg anyagi-pénzügyi ter
vezésnek egyes elemei és azok kapcsolatai a folyamatos változás időszakát érik, 
és figyelembe kell venni, hogy ezek alakítása során mindenkor alkalmazkodni 
szükséges a változó körülményekhez és feltételekhez, valamint azoknak a cé
loknak a megváltozásához, amelyek megvalósítását a tervezési és irányítási 
rendszernek szolgálnia kell. 

Napjainkban mind a népgazdaságban, mind a néphadseregben végbemenő 
társadalmi-gazdasági változások menetét figyelve szembetűnő folyamat a társa
dalmi-gazdasági valóság gazdagodása, új jelenségek, tényezők és hatások jelent
kezése, a hadsereg gazdálkodási rendszere, a rendszer elemei közötti kapcsola
tok, valamint azok változásainak egyre bonyolultabbá válása. Ma már egyre 
clképzclhctctlcnebbé válik a hadsereg mindennapi tevékenységének, a személyi 
állomány élet- és munkakörülményei állandó fejlesztésének változó feltételeihez 
történő alkalmazkodás megfelelő tervezési tevékenység nélkül. 

A felsorolt követelményeknek megfelelő, a tervezés meghatározott funk
cióit a változó feltételek mellett is ellátni tudó, integrált tervezési rendszer ki
alakítása felé kell fejlesztenünk jelenlegi rendszerünket. 

Ha kritikusan elemezzük és vizsgáljuk tervezési munkánkat, annak rend
szerét és módszereit, megállapítható az, hogy jelenlegi tervezési, irányítási rend
szerünkben - a tervező munka folyamatában - a szükséges integráltság a köz
ponti tervezés és a gazdálkodó szervek között még nem megfelelő. Meg kell 
teremtenünk a hosszútávú - prognosztikus - tervezés olyan végrehajtásának 
feltételeit, amely a fejlődés fő kérdéseire koncentrálva megszabhatja a közép
távú tervezés irányát, elősegítheti a szükséges döntések kialakítását. 

A tervek tudományos megalapozása - mint állandó követelmény - nap
jainkban az eddigieknél jobban előtérbe került. A tervezési módszerek tökéle
tesítésének alapvető útja kétségtelenül a matematika eredményeinek felhasználá
sában, megfelelő - tudományosan alátámasztott és kimunkált - matematikai 
modellek alkalmazásában rejlik. Csak a matematikai módszer és a számító
gépek mind szélesebb körű alkalmazása biztosíthatja, hogy megvalósíthatóvá 
válnak a variánsok kidolgozásai, mód nyílik az optimális megoldások megkö
zelítésére. 

Nem elhanyagolható és mindenképpen számításba veendő az a tényező is, 
hogy a tervek tartalmi, a tervező munka módszerei korszerűsítése a tervezés 
információigénye tekintetében is a korábbitól eltérő követelményeket támaszt. 
A tervezés egyre nagyobb tömegű, differenciált típusú és minőségű információ 
gyors szolgáltatását és a szükségletnek megfelelő feldolgozását igényli. 
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Ennek az információigénynek a kielégítéséhez jelentős lehetőséget biztosít 
a hadseregben is mindjobban elterjedő korszerű számítástechnika. A mai mo
dern számítógépek segítségével a tervezési szükségleteknek megfelelően szervez
hetők meg olyan információfeldolgozási és tárolási rendszerek, amelyek a kel
lően előkészített információkat, a közöttük lehetséges összes lényeges össze
függéseket figyelembe véve, megfelelő kapcsolati rendszerben tárolják és a 
lehető legrövidebb időn belül szolgáltatják. 

Az eddig vázoltakra figyelemmel levonható néhány alapvető következtetés 
tervezési rendszerünk továbbfejlesztésére vonatkozóan. Ezek: 

a) Tervezési rendszerünk továbbfejlesztése csak a komplex gazdasági tervek 
alapján oldható meg. 

b) A tervezés mindenoldalú megalapozása érdekében ki kell terjesztenünk 
és biztosítanunk, hogy minden gazdálkodási terület kialakítsa a megfelelő 

normákat, normatívákat, mérőszámokat. 
c) A gazdasági döntéseket sokoldalú, katonai, gazdasági, műszaki elemzés

sel kell megalapozni. Ennek érdekében meg kell oldani a gazdálkodás haté
konyságát mérő és e tevékenység értékelésére alkalmas mutatószám-rendszer 
kidolgozását. 

Nézzük meg mit is takarnak a felsorolt fejlesztési célkitűzések, amelyeknek 
indokoltságát ma már mindenütt elismerik, legfeljebb a megvalósítás mód
szerei, a megközelítés útja és területei; egyes apróbb részletkérdések vitatottak. 

,,A tervezési rendszerünket olyan irányban fejlesztjük, hogy minden szin
ten érvényesüljön a komplexitás elve, a tervezés, a műszaki fejlesztés, beszer
zés, ellátás, tárolás, beruházás, üzemeltetés és javítás összhangja."3 Ez az idé
zett meghatározás lénylegében egyértelműen megfogalmazza a tervezés tovább
fejlesztésére irányuló feladatokat. Ebből az következik, mint már az előzőek

ben is érintettem, hogy tervezési-gazdálkodási rendszerünk elért egy olyan szin
tet, amelyről - bármilyen nehéznek és problémákkal telítettnek is tűnik a 
feladat - bátran tovább kell lépnünk. 

Keresnünk, kutatnunk kell azokat a helyes és a hadsereg, ezen belül a 
hadtápgazdálkodás rendszerében is alkalmazható módszereket, amelyekkel ter
vezési-gazdálkodási rendszerünket javíthatjuk, színvonalát emelhetjük. Ahhoz, 
hogy a VI. ötéves tervet (és a továbbiakat is) fejlettebb módszerekkel dolgoz
zuk ki, s ezzel párhuzamosan megteremtsük az alapját a hatékonyabb gazdái~ 
kodásnak, az elszámoltatás és ellenőrzés tökéletesebb rendszerének, igénybe kell 
vennünk a tervezés legfejlettebb matematikai módszereit és a számítógépek biz
tosította, technikai lehetőségeket is. Biztosítani szükséges a más szervek ter
vezését érintő kapcsolódások összehangolását. 

Irányelvként kell felhasználnunk, hogy mind a hadtáp, mind a Honvé
delmi Minisztérium felső vezetése megköveteli több alternatív lehetőség kidol
gozását, elemzését, megvizsgálását. Mindez tervezési rendszerünk fejlesztése 
útján biztosítható, amelynek egyes lépcsői - vázlatosan - a következők: 

1. A komplex gazdasági tervezés, amelynek az MN hadtápszolgálata ke
retében a következőket kell biztosítania: 

- a Magyar Néphadsereg harcászati és hadműveleti feladatainak végre
hajtásához a hadtáp anyagi-technikai és pénzügyi feltételeket; 

3 Kiss S.: Az MN gazdálkodási tevékenységének fő jellemzői. Honvédelem, 1976/3. 
Különkiadás, 69. oldal. 
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- a kiképzések hadtáp szükségleteit; 
- az ellátó szervek terveinek összehangolását, hogy a más profilgazdák 

által tervezendő eszközök és anyagok rendelkezésre álljanak; 
- az új hadtáp technikai eszközök rendszerbeállításának személyi és dologi 

elöfeltételeit; 
- a fejlesztési és fenntartási költségek megfelelő arányát; 
- a személyi állomány élet- és munkakörülményei folyamatos javítását 

célzó anyagi feltételeket; 
- a takarékos gazdálkodás elveinek érvényrejuttatását. 

A néphadsereg ellátási rendszerének tagoltsága miatt a komplex gazdasági 
tervezés követelménye az egyes tervezői szinteken teljes mélységében nem való
sítható meg. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban meggyőzték a gazdálkodás 
fejlesztésével foglalkozó szakembereket arról, hogy lépésről-lépésre haladva ezen 
a területen is előre lehet jutni. Hátráltatja a kibontakozást, hogy a végrehajtók, 
a gazdálkodó egységek a köztudatban is elismert és elfogadott tervet nem állí
tanak össze, így a hadseregben egy mindent átfogó és relatíve egy időben ké
szülő terv nem áll rendelkezésre. Ugyanez a hadtápszolgálatra is érvényes. 

2. A 'normatív tervezési és gazdálkodási rendszer lehet az a következő 
lépcső, amely a fejlődést biztosíthatja. 

Ezen rendszer lényege, hogy a tervező és gazdálkodó szervek az előre 
meghatározott, kidolgozott és kipróbált, folyamatosan karbantartott normák, 
normatívák és mérőszámok alapján készítik cl tervjavaslatukat és gazdálkod
nak. A normatív tervezési és gazdálkodási rendszer bevezetésének tehát előfel
tétele a jól körülhatárolt és csekély számú normatíva kidolgozása, majd „fela
datcentrikussá'' tétele. 

A normákon és mérőszámokon alapuló tervezési eljárás alapján a szük
séglet megállapítása - a helyesen kimunkált és bevezetett normák és mérő
számok esetén - már mechanikusan, a két tényező szorzataként biztosítható. 

Úgy gondolom, nyugodtan meg lehet kockáztatni azt a kijelentést, hogy 
jelenlegi tervezési rendszerünk - természetesen az egyéb befolyásoló tényezők 
szerepét nem lebecsülve - akadályozza a hadsereg gazdálkodásának további 
korszerűsítésCt. Ez is indokolja a tervezésben olyan utak keresését, amely eze
ket az ellentmondásokat feloldja. 

3. A normatívák „feladatcentrikussá" tétele már előre vetíti a tervezési
gazdálkodási rendszer következő fejlődési szakaszát, amelyet a funkcionális 
tervezési és gazdálkodási rendszer jelent. Ennek lényege, hogy a feladatok a 
végrehajtó szerveknél egységekre, ,,kockákra" osztódnak, amelyek nemcsak a 
feladatokat, de a feladatok elvégzéséhez szükséges költségeket is magukba fog
lalják. Ezzel a tervezési módszerrel a feladat végrehajtásához szükséges költ
ség tisztán jelentkezik, elemezhető és értékelhető. 

Összefoglalva megállapítható, hogy hadseregünk, hadtápszolgálatunk jelen
legi tervezési rendszere további módosításra, fejlesztésre szorul, amelyhez a je
lenleg alkalmazott módszerek biztos alapot nyújtanak. A fejlődés útját a ta
nulmány vázolta, alapját pedig a normák, normatívák széleskörű kidolgozása és 
alkalmazása teremtheti meg. · 
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A gazdálkodás fejlesztésének várható útjai 

Az előzőekben bővebben foglalkoztam a gazdálkodás helyzetét és fejlesz
tését biztosító két alapvető területtel, a szabályozottsággal és tervezési-gazdái· 
kotlási rendszerünkkel. A továbbiakban - kiemelve néhány problémát - rö
viden foglalkozom a gazdálkodás fejlesztésének várható útjaival. 

a) A gazdasági hatékonyság mérése 

A gazdasági döntéseket sokoldalú, katonai, gazdasági és műszaki elemzéssel 
kell megalapozni. Ennek érdekében már megindult az előkészítő tevékenység, 
amelynek célját a következőképpen lehet megfogalmazni: a gazdálkodás haté
konysága mérési módszereinek kidolgozása. Ehhez a feladathoz új rendszerek, 
előfeltételek és módszerek kialakítása válik szükségessé, mint pl. az értéknyil
vántartási rendszer bevezetése. A tervek szerint az V. ötéves tervidőszak vé
gére kialakulnak ezen rendszer alapjai, és így - megfelelő kísérleti időszak 
után - a VI. ötéves tervben célszerüvé válik ennek bevezetése. Az értéknyil
vántartási rendszer alapot nyújt majd az egész gazdálkodási tevékenység méré
sére, elemzésére. 

Nz. előbbihez kapcsolódó feladatként jelentkezik a gazdálkodás hatékony
ságát mérő és az eredményesség értékelésére alkalmas mutató számok rend
szerének kidolgozása. A hatékonyság érvényesítése, az erőforrások, az esz
közök kellő optimalitással való felhasználása az a fontos követelmény, amelyet 
a kutató munka, a fejlesztés programjában célszerü szerepeltetni. Indokolt ösz
szekapcsolni az eredményességet segítő munkákat a takarékosság elveinek gya
korlati érvényesítésére irányuló feladatokkal. Ezt hivatott elősegíteni az is, 
hogy a néphadsereg feladatait és sajátosságait figyelembe vevő, ösztönző- és 
érdekeltségi rendszer továbbfejlesztését kell megoldani annak érdekében, hogy 
az jobban biztosítsa a tartalékok feltárását. 

b) A csapatgazdálkodás rendszerének fejlesztése 

A csapatgazdálkodás 1968-1972 között fokozatosan bevezetett új rcnd 4 

szere bevált. Az elmúlt időszak tapasztalatai és az MN szintű fejlesztések 
alapján indokolt tovább folytatni a gazdálkodási hatáskörök célszerű felülvizs
gálatát és egyes hatáskörök leadását. 

e) A gazdasági ellenőrzés hatékonyságának fokozása 

A gazdálkodás fejlesztésének kiemelt feladataként indokolt kezelni a gaz
dasági ellenőrzés hatékonyságának növelését. Az előzőekben már vázolt é" 
bevezetni tervezett tervezési és gazdálkodási rendszer igényli ellenőrzési tevé
kenységünk felülvizsgálatát is. Jelenlegi gazdálkodást ellenőrző tevékenységünk 
részben hiányos, részben egyoldalú. Hiányos azért, mert nem rendszeres a felső
szintű gazdálkodó szervek ellenőrzése az alsóbb gazdálkodási szinteken; dc 
azért is, mert a csapatok belső ellenőrző tevékenysége nem teljes. Egyoldalú, 
mert felsőszinten nagyrészt csak a „szakmai hitelek" átcsoportosításának indok· 
lására és megakadályozásának bizonyítására korlátozódik. 

A gazdasági ellenőrzés rendszerének olyan kidolgozását követeli meg az 
élet, mely képes megakadályozni az inkurrens készletek kialakulását. Mélyreha-
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tóbban vizsgálni lehet a kialakított mechanizmus útját a hiányok és többletek 
keletkezésének okait, és ennek alapján esetleges nyilvántartási vagy egyéb gaz
dálkodási szabályozásokra módosítási javaslatot lehet tenni. 

d) Az anyagi-technikai biztosítás korszerűsítése 

Folyik az anyagi-technikai biztositás további korszerűsítésére irányuló 
munka. Ez a kutató és kidolgozó tevékenység egész gazdálkodási rendszerünket 
átfogja, amelyből néhány fontosabb területet külön is indokolt kiemelni: 

a) A számítástechnikai eljárások alkalmazása kísérleti szakaszába lépett. 
A vezetés elgondolása szerint a gépi adatfeldolgozás bevezecésének üteme vár
hatóan a következő lesz: 

- a kiemelt eszközök, anyagok; 
~ a költségvetési gazdálkodás és tervezés; 
- a speciális import áruforgalom területei. 

Ezeket, az MN szintű gépi adatfeldolgozást követi a későbbiekben a VI. 
ötéves tervidőszakban az ágazati feladatokra történő kiterjesztés, melynek - így 
a hadtáp adatbázis és információsrendszer alapját is - a Néphads<;~egi Termék 
Kód biztosítja. 

b) A rendszer elemzés és szervezés, majd a kísérlet és bevezetés munkája 
során mind a hadtáp vezető szerveinek, mind az SZF-ségeknek folyamatos és 
közvetlen kapcsolat kialakításával kell közreműködniük a rendszerszervezést 
végző apparátussal a feladatok meghatározásában és a kidolgozott javaslatok 
elbírálásában. 

e) Várhatóan kiemelten kezelik a kidolgozók a háborús gazdálkodási rend
szerre történő áttérés feltételeinek javítását. 

A vizsgálatok, kutatások eredményei előreláthatóan változást eredményez
nek tervezési és gazdálkodási rendszerünkben. Alapvető elvárás, sőt követel
mény, hogy a különböző szabályozókban bekövetkezett változásokat gyorsan és 
konstruktívan végigfuttassák az összes szabályozókon. Ennek megfelelően az 
ATB rendszer teljes kimunkálása és életbe léptetése után - a módosítások 
alapján - a hadtápszolgálat gazdálkodási tevékenységének újbóli szabályozását 
végre kell hajtani. 

e) A költségvetési üzemi és folyószámlás rendszer fejlesztése 

A IV. ötéves tervidőszakban bevezetett költségvetési üzemi és költségvetési 
folyószámlás gazdálkodási rendszer alapvetően megszilárdult. Az általános fej
lesztési elképzelések között ezeknek a rendszereknek további javítása is sze
repel, pl. a költségvetési üzemeknél az eszközgazdálkodás, az árrendszer, az 
anyagi érdekeltség területén; a folyószámlás szervek ir.inyításában, amely az 
ezekkel foglalkozók feladatait is meghatározza. 

A felsorolt MN szintű, a felső vezetés elképzeléseit tükröző elgondolások
ból adódóan az MN hadtáp előtt álló főbb feladatokat - véleményem szerint -
többek között a következők képezik: 

- az MNHF-ség központi költségvetési gazdálkodási rendszerének tovább
fejlesztése, az egységes költségvetés tervezés és elszámolás feszesebb megvaló
sítása; módszereinek tökéletesítése; 
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- a központi - operatív - szakanyag gazdálkodás integráltságának foko
zása, munkafolyamatainak éssze[űsítése, az adatfeldolgozás komplex gépesítése, 
a szervezetek tökéletesítése; 

- a műszaki fejlesztés, az anyagmozgatás, a tárolás rendszerének, irányí
tásának fejlesztése; szervezeteinek korszerűsítése; 

- a csapatgazdálkodás szervezeti és utaltsági rendszerének javítása, a lak
tanya gazdálkodás szervezett bevezetési lehetőségeinek vizsgálam, a hadtáp 
helyettesek gazdálkodást szervező, irányító szerepének erősítése; 

- a csapat számviteli részlegek megszilárdítása, fokozatos kiszélesítése, a 
csapatszámvitel kiselektronikus számítógépes rendszerének kimunkálása, a rend
szerbe állítás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

- az érték nyilvántartás, a költségelszámolás elvén alapuló fejlett szám
viteli rendszer, a korszerű hatékonyság elemzési módszerek kialakítási lehetősé
geinek vizsgálata, a megvalósítás feltételeinek fokozatos megteremtése; 

- a közgazdasági képzés, szemlélet erősítése. 

A Magyar Néphadsereg jelenlegi tervezési és gazdálkodási rendszerét - az 
általános követelmények alapján - célszerű folyamatosan módosítani, fejleszteni, 
amelyhez a jelenleg meglevő és alkalmazott módszerek biztos alapot nyújtanak. 
A fejlődés útját előzőekben körvonalaztam, mely alapvetően a normatív ter
vezés és gazdálkodás VI. ötéves tervben történő tervezett bevezetését, a funk· 
cionális tervezés és gazdálkodási rendszer előfetélteleinek kimunkálását és beve
zetését, az anyagi-technikai biztosítás teljes kimunkálását és életbeléptetését 
jelenti. 
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