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Gazdasági mutatók a csapatszintű hadtápgazdálkodás 
elemzésének, ellenőrzésének szolgálatában 

Bodnár László alezredes 

A hadtápgazdálkodás elveinek folyamatos korszerűsítése, ezen belül a csa
patok önállóságának és felelősségének növelése egyre fokozottabban előtérbe 
helyezi a gazdasági folyamatok, a gazdasági tevékenység figyelemmel kísérését, 
elemzését. Ahhoz ugyanis, hogy optimális döntéseket hozhassunk, alaposan is
merni kell a gazdálkodás helyzetét, a döntési alternatívákat és ennek érdekében 
széleskörű információfeldolgozást, adatelemzést kell végrehajtanunk. 

A gazdasági elemzés csapatszintű lehetőségeit, elveit és területeit átfogóan 
most első ízben az új „Csapathadtáp Szabályzat 1. Rész" tartalmazza, természe
tesen a szabályzat terjedelmi lehetőségeinek megfelelően, röviden. Cikkemmel e 
rész értelmezéséhez szeretnék hozzájárulni. 

A szabályzat 238. pontja érthetően és világosan határozza meg a gazdasági 
elemzás helyét, szerepét, mely szerint: ,,A gazdasági elemzés elvégzése a gyakor
latban a tervezés, illetve az elszámolás, a gazdasági (költségvetési) beszámoló 
kimunkálásának folyamatában építetten, továbbá a gazdasági feladatokkal, ese
ményekkel összefüggésben, a döntések előkészítése, vagy a jelenségek okainak 
feltárása során, valamint ellenőrzések, kivizsgálások alkalmával történhet.'' Ah 4 

hoz, hogy e felsorolt esetekeben az elemzési munka végrehajtható legyen több 
alapvető feltétel szükséges, ezek: 

a) korszerű elemzési módszerek; 
b) a gazdasági elemzést biztosító információs rendszer; 
e) kidolgozott mutatószámrendszer; 
d) elméletileg és gyakorlatilag jól felkészült szakembergárda. 

A korszerű elemzési módszerek rendelkezésre állnak. A közgazdaságtudo
mány feltárta mindazon statisztikai és matematikai eszközöket, amelyekből gaz
dálkodásunk sajátosságainak megfelelően bőven válogathatunk. Tanintézeteiok e 
módszereket tanítják, így a hadtáptisztek elméleti megalapozottsága biztosított. 
Azoknál az egységeknél, ahol az objektív és szubjektív feltételek fennállnak az 
elemzési munka végzésére, illetve ahol ezt az elöljáró ·szervek igénylik, megkö
vetelik, szép eredmények tapasztalhatók a gazdálkodás hatékonyságának figye
lemmel kíséréséhez és ennek kapcsán tett intézkedés eredményességében. Az 
információs rendszer korszerűsítése napjaink feladata. A CSSZR-ekben megvaló
suló kettős könyvvitel és a gépi adatfeldolgozás egyre inkább biztosítja az elem
zéshez szükséges információkat. 
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A feltételek között megjelölt és legkidolgozatlanabb terület jelenleg a mu
tatószámok rendszere. 

Mutatószám alatt olyan információt értünk, amely a rendszeresen ismétlődő 
gazdasági események, folyamatok meghatározott oldalát tükrözik vissza rendkí
vül tömör, de könnyen érthető formában. A mutatószám tehát a gazdálkodási 
feladatok, illetve azok végrehajtásának alakulását csak meghatározott szem
pontból képes megmutatni, ezért ha egy rendszeresen ismétlődő gazdasági ese
ményt (pl. költségvetési előirányzatok felhasználása stb.) átfogóan kívánunk 
jellemezni, akkor ehhez a mutatószámok rendszerezett tömegére van szükségünk . 
..\ mutatószámoknak ezt a rendszerezett összességét nevezzük mutatószámrend-
7.ernek. 

A mutatószámok azonkívül, hogy az események lényegi részét emelik ki, 
kapcsolatba is hozhatók egymással és lehetőséget adnak az összefüggések és 
kapcsolatok feltárására, beható elemzésére. Az elemzésnél viszont nem használ
hatók fel akármilyen mutatószámok. Az egyes mutatószámok ugyanis más-más 
tartalommal bírnak, attól függően is, hogy mit, hol és milyen szinten vizsgálunk. 
Ez okozza jelenleg az egyik legnagyobb gondot mutatószámrendszerünk megte
remtésében. A Csapathadtáp Szabályzat I. Rész függelékében meghatározott 
„csapatgazdálkodás ellenőrzésének mutatói" az első lépést jelenthetik egy jól 
felépített mutatószámrendszer megteremtéséhez. E mutatók a csapatgazdálkodás 
egyes területein belül, egy-egy kiemelt és ,,számszerűsíthető" részterület vizsgá
latára adnak lehetőséget. Objektívabbá tehetik a gazdálkodás hatékonyságának 
elbírálását nemcsak külső, hanem belső ellenőrzések esetén. Folyamatos és idő
szakos figyelésük a gazdálkodás operatív vezetéséhez a parancsnok hadtáphelyet
tesek részéről is szükséges. 

Feltétlenül meg kell említeni, hogy a gazdasági mutatók felhasználása az 
elemzési, ellenőrzési munkában nem csodaszer, tehát nem lehet kizárólagos. 
Az elemzést nem lehet csak a rendelkezésre álló adatok vizsgálatára korlátozni. 
A gazdasági munka egyes területei jelenlegi gazdálkodási rendszerünkben nem 
számszerűsíthetők és egy részük soha nem lesz az. A meglevő mutatóknál is 
minden esetben meg kell vizsgálni, hogy milyen főbb tényezők és ezen belül mi
lyen intézkedések, döntések, vagy elmaradt intézkedések hatására alakult ki az 
adott helyzet. Nem hatottak-e olyan tényezők, amelyek a mutatókban nem ju
tottak kifejezésre. 

A mutatók felhasználásánál egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az 
összehasonlítás. Az azonos tartalmú mutatószámok általában a következőképpen 
hasonlíthatók össze: 

- tényszámok a tervszámokkal, 
- tárgyidőszak tényszámai a bázisidőszak tényszámaival, 
- egyes egységek tényszámai más hasonló egységek tényszámaival. 

A tényszámoknak a tervszámokkal történő összehasonlítása az elemzési mun
kában az első helyet foglalja el. A tényszám összehasonlítása a tervvel a terv
teljesítés megállapítását teszi lehetővé. A tervvel való összehasonlításnál rá kell 
mutatni az gazdálkodási tervekben meglevő esetleges hibákra és ezek okaira. 

A tárgyidőszak adatainak összehasonlítása a bázisidőszak adataival lénye
gében időbeli összehasonlítás, amellyel a tervkészítéshez kapunk több területen 
használható információkat. E módszerrel a fejlődés (változás) jól mérhető. 
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Különböző egységek azonos tartalmú adatainak összehasonlítása elsősorban 
akkor célravezető, ha a sajátosságok, feltételek nagyjából azonosak. Egyes ese
tekben elképzelhető, hogy egy egység adatait magasabbegység, vagy MN átla
gokkal hasonlítsuk össze. 

Jelenlegi mutatóink e három módszert tükrözik. 
A továbbiakban a sz_abályzatban szereplő mutatók kimunkálásának techni

káját, azok összefüggéseit, értékelésének lehetőségeit, használhatóságának tapasz
talatait mutatom be egy egység valsóságos adatainak kimunkálásával. Bízva 
abban, hogy az egységhadtápok a Csapathadtáp Szabályzat kézhezvétele után, 
ennek értelmezéséhez_ felhasználják. 

1. A szállító gépjárművek hadrafoghatósága 

Gu• . 100 
.2G 

Gük üzemképes gépkocsik darabban 
.IG összes gépkocsi darabban 

Minősítés 

·Nem megfelelő= ha a mutató 90°/o alatti érték. 

Megfelelő =. ha a mutató 900/o, vagy azt meghaladó érték. 

Meglevő 

1 

Üzem-
képes Hadrafogható 

Időszak <%> 
gépjármú (db) 

1978. év 

január 39 38 97 
I. né. február 39 39 100 

március 39 39 100 

Atlag 39 38 97 

trtékelés 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Az egységnél az ellátó század állományába szervezett szállító gépjárművek 
30°/o-a vesz részt rendszeresen a szállítási feladatok végrehajtásában. Altalában 
1-2 gépjármű terveszerü karbantartás, illetve javítás alatt áll. 

A szabályzatokban, utasításokban előírt hadrafoghatósági szint minden 
esetben biztosított. 
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2. Terven kívüli s:cállítások hely:cete 

• 
M,k 

ZM 
· 100 

Mtk = terven kívüli szállítás kilométerben . 
.IM = összes szállítás kilométerben. 

Minősítés 

ha a mutató 20°/o feletti érték. 1'!em megfelelő 
Megfelelő 

Jó 
ha a mutató 10-20°/o közötti érték. 
ha a mutató 10°/o alatti érték. 

összes 

1 

Terven 

szállítás kívüli Mutató 
Idószak szállítás % 

km 

1978. év 

január 5157 1121 22 
I. né. február 4942 806 16 

március 5746 324 6 

Atlag 5282 750 14 

Értékelés 

Nm! 

Ml 

Jó 

Ml 

Az értékelésnél, illetve az adatok összeállításánál az elöljáró által elrendelt 
terven felüli szállítások a „Csapathadtáp Szabályzat" előírásai alapján kompen
zálásra kerültek. A mutatók az egység összevont adatait mutatják. A további 
vizsgálatot különösen abban az időszakban (jelen esetben január) amikor a mu· 
tató rosiz, szolgálati áganként (szállíttatók) szerint kell elvégezni és az okokat 
felkutatni. 

A gyakorlatban nagyon sok esetben a terven felüli szállítások mennyisége 
a nyilvántartásokból nehezen állapítható meg, ahol ez így van, ort fel kell ké
szülni ezen adatok biztosítására. 

A szállítások tervszerűségét mutathatja még a tervezett és tényleges jármű 
kiállítások (darabban), valamint a tervezett és a tényleges kilométerfelhasználás 
összehasonlítása és így tervteljesítési mutatók képzése. 

A tényleges kilométermegtakarítások kiszámításánál a feladatelmaradásból 
adódó megtakarításokat figyelembe kell venni. 
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• 3. A szállítójárművek futáskihas,nálása 

Fn = ~ 100 
XF 

Fr = rakott futás kilométerben . 
.EF = összes futás kilométerben. 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

Időszak 

január 
I. né. február 

március 

Átlag 

ha a mutató 40% alatti érték. 
ha a mutató 40-55% közötti érték. 
ha a mutató 55% feletti érték. 

Járművek futása Futás-
összes 

1 
rakott kihasználás 

km 
% 

1978. év 

5157 4069 79 

4942 4570 92 

5746 4858 84 

5282 4649 88 

:&tékelés 

Jó 

Jó 

Jó 

Jó 

Az igénybevett gépjárművek rakottan megtett futása egyértelműen „jó" -ra 
értékelhető. 

A diszpécsersZolgálat eredményes munkája ennél az egységnél egyebekben 
is érzékelhető. 

4. A szállító gépjárművek dinamikus kihasználása 
Munn • = -- · 100 
Mrtkm 

Mtkm = teljesített szállítási munka. 
Mrtkm = elméleti szállítási teljesítmény. 

Minősítés 

ha a mutató 35°/o alatti érték. Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 
ha a mutató 35-45% közötti érték. 

= ha a mutató 45% feletti érték. 

Elméleti Szállítási Dinamikus 
szállítási munka kihasználás 

Időszak teljesítmény (tkm) % (rtkm) 

1978 

január 16 559 6164 37 
!. né. február 12 481 7322 59 

március 18995 12 200 64 

Átlag 16 012 8562 53 

Il:rtékelés 

Mf 

Jó 

Jó 

Jó 
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Az elméleti szállítási teljesítménynek jelen mutatók szerinti kihaszriálása 
a szállítási feladatok helyes ko_ordinálást, valamint a kis teherbírású tehergép
kocsi rendszerbe állításának hatékonyságát mutatja. 

5. Az üzemanyagok felhasználásának mutatója 

Tekintettel arra, hogy a következő, a „6. Űzemanyag~megtakarítás helfzete" 
mutatószám kimunkálása során a tényleges felhasználás aránya a·_ terve2etthez 
képest kiszámításra kerül, _ezen mutatóra nincs szükség. 

A végrehajtott felmérés alapján is arra a következtetésre jutottunk, hogy az 
üzemanyagok felhasználását .reprezentáló mutató továbbfejlesztve adja a meg
takarítás mutatószámát, ami az értékelés szempontjából jelentősebb és a szolgá
latiág általános megítélését megkönnyíti. 

6. Üzemanyag-megtakarítás helyez.ete 

o. = Űtény 
Urelh 

Űtény 
Űterv 

ténylegesen felhasznált üzemanyag (kg). 
norma szerint felhasználható üzemanyag (kg). 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

Anyag 
megnevezése 

E-86 benzin 

E-96 benzin 

Gázolaj 

ha a mutató 1,0 értéket meghaladja. 
ha a mutató a 0,95-1,0 közötti érték. 
ha a mutató 0,95 értéknél kevesebb. 

Felhasználható 1 
Tényleges 

felhasználás Mutató 

tonna 

1977 

63,275 67,525 1,07 

3,816 2,44 0,64 

305,552 270,403 0,89 

&tékelés 

Mmf 
Jó" 

Jó 

E terület kimunkálásánál különösen ott, ahol a mutató kedvezőtlen külön 
célszerű a járműveket figyelembe venni járműcsoportonként. Az egységnél e 
mutatók általában kielégítőek. Kiemelt figyelmet fordítanak a túlfogyasztó gép
járművek beállítására, illetve beszabályozására. A túlfogyasztó jármüvek aránya 
az összes járműhöz viszonyítva 3°/o körül ingadozik, így az értékelést módosítani 
nem kell. (A szabályzat szerint, ha a többszörösen túlfogyasztó jármúvek ará
nya 50/o-ot meghaladja, az értékelést egy fokozattal le kell rontani.) 
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,, 7, Motorolaj-felhasználás helyzete 

Ímo -

km, 
100 mo, 

fxmo 

km, 

Ímo felhasznált motorolaj (kg). 
fxmo norma szerint járó motorolaj (kg). 
kms súlyozott km. 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

ha a mutató 1040/o-ot meghaladja. 
ha a mutató 102-104°/o között van. 

ha a mutató 1020/o alatti érték. 

Felhasználható l Tényleges 
· felhasználás Anyag 

megnevezése tonna 

EMD-13 motorolaj 

MT-16 P motorolaj 

Sútyozott kilométer: 

9,539 

4,943 

- kerekes járművek: 1 324 899 
- lánctalpas 19 283 

1977 

11,552 

4,85 

Mutató 
% 

121,1 

98,1 

frtékelés 

Nmf 

'Jó 

Az EMD-13 m,otorolaj nagymérvű normatúllépése további vizsgálatra szo~ 
rul. A túllépés egyik oka ebben az esetben az újonnan rendszeresítésre került 
technikai eszközök (harci- és gépjárművek) bejáratásához szükséges mennyiség 
volt. Megoldásra vár az a probléma is, hogy az egység javítómühelyében elvég
zett javítások (pl. motorcsere) következtében szükséges üzemanyag tervezhető 
legyen. Értékelhető mutatót csak akkor kapunk, ha a jogos felszámítási alapok 
rendezettek. 

8. Fagyálló folyadék vestteségének alakulása 

V = Vels:i: + Vmü 

fá{l) 

Veis:i: elszámolt veszteség. 
V mu műszaki veszteség. 
fá(l) egy feltöltött fagyálló mennyiség. 
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Minősítés 

)\feni IDegfelelő 

Megfelelő 

Jó 

Anyag 
megnevezése 

B-2 fagyálló 
folyadék 

= ha a veszteség a 40%-ot IDeghaladja. 
= ha a veszteség 30-40°/o közötti. 

ha a veszteség 300/o alatti (de veszteségfajtánként 
a 20%-ot neID haladja Illeg). 

Egy 

1 

Elszámolt 

1 

Műszaki 
feltöltés veszteség veszteség Mutató btékelés 

% 
kg 

1977 

19450 3731 3147 35,4 Mf 

Tekintettel arra, hogy egyik veszteségfajta sem lépi túl a 20°/o-ot, a veszte
ség alakulása kielégítőnek mondható. 

9. Az élelmezési pén:dlletmény felhasználásának helyzete 

ÉF = 

ti... = tény leges felhasználás. 
tr = felszámítható illetmé11y. 

Minősítés 

· 100 

]',/ eID megfelelő 

Megfelelő 

ha a mutató 90% alatti vagy 115% feletti érték. 
ha a mutató 90-115% közötti érték. 

Felhasználható I Felhasznált Mutató lsrtékelés 
Időszak % 

Ft 

1978 

I. 
január 1264 699 1 2121182 95,9 Mf 

né. február 1320 720 1317386 99,7 Mf 

március 1124 644 1 204110 107,1 Mf 

összesen: 3 710 083 1 3734178 1 100,6 Mf 

Az egység az élelmezési pénzilletmény felhasználására vonatkozó előíráso
kat betartja. Az élelmezési gazdálkodási terv előrelátó, pontos szerkesztése és az 
abban foglaltak elvégzése az illetményfelhaszoálás tervszerüségén túlmenően en
aél az egységnél az állomány kiegyensúlyozott jó színvonalú élelmezési ellátásá
ban is megmutatkozik. 

Egy költségvetési év értékelésénél, ha a mutató egymást követő három, vagy 
az év folyamán négy esetben (hónapban) nem IDegfelelő, akkor az év értékelése 
nem megfelelő a vonatkozó előírások szerint. 
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10. Az élelmezési fogyóanyagok raktári készlet-érték helyzete 

KE = Kr. - !,;• · 100 
I 

K,, fogyókészlet értéke. 
lu.1r; illetménymegtakarítás. 

I egyhavi élelmezési átlagilletmény. 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

= ha a mutató 75°/o feletti érték. 
= ha a mutató nem éri el a 65°/o-ot. 
= ha a mutató 65-75°/oközötti érték. 

Fogyó-1Megtaka-1 Atlag. ill. Mutató 

1 
&lékelés készlet rítás 

1 
% havi né. 

Időszak 
havi 1 1 havi 1 Ft né. né. 

1978 

január 1264002 298 891 1297 232 - 74,4 - Jó -
I. 

né. február 1396954 350 908 1296 215 - 80,7 - Nm! -
március 1 227 565 354 242 1295731 - 67,4 - Jó -

Atlag l 12961741 3346801 l 1 296 1741 - 1 74,2 1 - 1 Jó 

E havonta figyelendő mutató alapján egységünknél a készletszint jó képet 
mutat. Természetesen ebben az összefüggésben a készletek összetétele nem 
látható, ezért a mutató mellett azt is vizsgálni kell. 

Az előírások szerint a s.zabályozott értékszinttől el lehet térni 10°/o-nál na
gyobb illetménycsökkenés, tartós élelmiszerek több hónapra történő vételezése 
e·setén. Célszerű· figyelembe venni a készletek frissítésénél keletkező ideiglenes 
fdhalmozásokat is. 

A gazdálkodási év értékelésénél e területre is az „élelmezési pénzilletmény
felhasználás" mutatónál leírt megkötések vonatkoznak. 

11. Kalória- és tápanyag/e/használás be/ J<ete 

T:11: = ~tény • 100 

Xterv 

X a vizsgált hónap tényleges kalória (tápanyag) mennyisége. 
Xiény = a vizsgált negyedév tényleges kalória (tápanyag) mennyisége. 

(~ x, + x, + x, ) x,,., 3 

Minősítés (Az élelmezési szolgálat ellátási és gazdálkodási terv 4. fejeze
tében kimunkált pontrendszer alapján). 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

ha a mutató 13 pont, vagy az alatt van. 
ha a mutató 14-20 pont között van. 
ha a mutató 21 pontszám felett van. 
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Megnevezés 

terv 
Kalória tény 

mutató 

Allati 
terv 

fehérje tény 

mutató 

terv 
Növényi 

tény fehérje 
mutató 

terv 
Zsír tény 

mutató 

terv 
Szénhidrát tény 

mutató 

É!rtékelés I pontszám 
minősítés 

Me. 

KCal 

KCal 

% 
g 

g 

% 
g 

g 

% 
g 
g 

% 
g 
g 

% 

- 1978. I. ·né: 

Ja_rmár I Febr:uár 1 
(X1) (X2) 

4200 

4098 

98 

60 

68 

113 

80 

88 

104 

140 

152 

109 

590 

589 

100 

26 

Jó 

hónap 

4100 

4098 

100 

60 

64 

107 

80 

88 

108 

135 

152 

109 

580 

560 

97 

23 

Jó 

Március 
(X,) 

4100 

4088 

100 

60 

69 

115 

80 

87 

108 

135 

147 

108 

580 

558 

96 

24 

Jó 

N. évi_!tlagok 
~ 

(X) 

. mutatók.(Tx> 

- 4133 

4094 

9S 

.60 

67 

112 

80 

87 

106 

136 

150 

109 

580 

569 

97 

24 

Jó 

Megállapítható, hogy az élelmezési szolgálat a kalória- és a tápanyagellátás 
tervezését és biztosítását a különböző igénybevételi tényezők figyelembevételével 
e negyedévben példásan hajtotta végre. 
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12. A kisegítő gazdaság eredménye 

E = (V, - V0 + H) - P 

V 1 vagyonérték év végén 
V O vagyonérték év elején 
H hozam. (előlegtörlesztés + étkezésfeljavítás) 
R ráfordítások (költségek) 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

ha a mutató ráfizetést jelez. 
ha a mutató hasznot jelez. 



• 

·, 

i 

f 

1977 
Vagyon érték 

év 1 év - 1 étkezés-1 
Költségek Mutató 

.. eloleg- fel- összesen összesen Ft/év Értékelés elején végén torlesztés javítás (haszon) 

Ft 

695 3371 723 083 t 252 5991 368 3761 620 9761 252 599 1 396 1221 Mf 

A kisegítő gazdaság a vizsgált időszakbon hasznot ért el. E mutató értéke.: 
lCsénél nagy figyelmet szükséges fordítani a felmerülő költségek lehetőség sze.:. 
rinti legpontosabb felmérésére. Esetenként célszerű a költségek költségfajták 
szerinti vizsgálata, illetve a nyert termékek önköltségének megállapítása (1 kg 
élősertés önköltsége stb.). 

13. A kisegítő gazdaság eredményesség mutatóia 

e = É, · 100 
p 

É, 
p 

étkezésfeljavítás összege 
ráfordítások (költségek) 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

ha a ·mutató 50°/o alatti érték. 

ha a mutató 50-200% közötti érték. 
ha a mutató 200% feletti érték. 

A, eló,;ó táblá,;at adataiból kis,;ámolva 1977. évre: 

e (év/%) = 145,8% 
értékelés = Megfelelő 
Ez a mutató annál jobb, minél inkább 100% fölött van. A kifizethető pré

miumkeret a vonatkozó utasításban elrendeltek szerint alakítható ki az eredmé
nyesség alapján. Ebben az esetben az étkezés feljavítására átadott összeg 5°/o:-a, 

Egy főre iutó napi étke,;ésfeliavítás alakulása 

f 

& étkezésfeljavítás összege. 
L átlagos élelmezési létszám. 

Minősítés 

E, 

L 

ha a mutató a viszonyított átlag alatti érték. Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 
ha a mutató az átlagot ± 0.05 Ft-ra megközelítő érték. 
ha a mutató az átlag feletti érték. 
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1977. évben: 

E, = 368 376 Ft 
L = 1654 fő 
MN átlag = 0,65 Ft/fő/nap 
f = 0,61 Ft/fő/nap 

Az MN átlaghoz viszonyított eltérés 0,04 Ft, tehát az étkezésfeljavítás ala
kulása megfelelő szintű. 

Az értékeléshez viszonyítási alapként felhasználásra kerülő átlagokat (MN 
átlag, magasabbegység átlag, előző időszak átlaga) célszerű az egység sajátossá
gait figyelembe véve az elöljáró részéról szabályozni, illetve azt rendelkezésre 
bocsátani, mert erre a szabályzat részletesen nem tér ki. 

15. A kisegítő gazdaság év végi vagyonbelyzete 

V v. = . 1()() 
E„ 

V = vagyonérték. 

Été = átadott termékek bruttó értéke. 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

1977. évben: 

V 723 083,- Ft 

ha a mutató 30% alatti érték. 
ha a mutató 30-500/o közörti érték. 
ha a mutató 50% feletti érték. 

E,, = 620 976,- Ft 
V, = 116,4 év/% 

Ertékelés = Jó 

A gazdaság folyamatos működéséhez szükséges vagyon rendelkezésre áll. 
Az év folyamán az élelmezési szolgálatnak átadort (értékesített) termékek brut
tó összértékének 50°/o-át meghaladja, tehát prémium is fizethető. A szabályo
zások alapján a prémiumkeret teljes összege felosztható. 
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16. Ruházati összesített vagyonhelyzet alakulása 

V = V, -V. · 100 
v. 

V 1 = tárgyév nyitó vagyonérték. 
V O = tárgyévet megelőző nyitó vagyonérték. 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 

ha a mutató csökkenő tendenciájú. 
ha a mutató 0-100/o közötti érték. 
ha a mutató meghaladja a 100/o-ot. 



> 

1978. január 1. 

összesített vagyonhelyzet Változás 
Előzó 

1 
Tárgyidőszak 

Növekedés I Csökkenés 
Mutató Értéke· 

időszak 
nyitás nyitás % !és 

14145 642 14 981833 836191 5,9 Mf 

A ruházati vagyon-helyzet az elmúlt időszakban növekedést mutat. A mu
tató használhatóságát a létszámváltozások, illetve az árak változása erősen be
folyásolja. Jelen esetben a létszámingadozás a ± 10°/o-ot nem haladja meg, tehát 
a mutató alkalmazható. Mindkét időszakban a vagyonértéket azonos árakon kell 
kiszámítani. Célszerű a vagyonértéket egy főre vetítve kiszámítani, majd a mu
tatót ebből kialakítani. 

17. Ruházati anyagok értékcsoport szerinti összetétele 

K' 
K1 = ~, 100 

IK 
K' a vizsgált értékcsoporthoz tartozó anyagmennyiség . 

.IK raktári készlet összesen. 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfelelő 

Cikk 
megnevezése 

Téli sapka 

65. M. kabát 

65.JM:.gyak.zubbony 

Stb. 

ha a mutató 30°/o alatti érték. 
ha a mutató 30% vagy azt meghaladó érték. 

Raktári Mutató Me. készlet I. écs. 
% összesen 

db 2062 833 40 

db 3402 670 20 

db 4537 1619 36 

Értékelés 

Mf 

Nmf 

Mf 

E mutatófajtánál elsősorban az I. écs. anyagok arányának kimutatásánál 
van értelme a raktári készlethez viszonyítva. Meg kell határozni a figyelendő 
főbb cikkek körét az egység sajátosságainak figyelembe vételével. A terület 
megfelelő összértékeléséhez célszerű szabályozni az előfordulható nem megfelelő 
részmutatók maximumát. 

18. Mosatdsi gyakoriság mutatója {fehérnemű, ágynemű) 

M = z. 
q -

t 

L= 

t · L 
mosatott anyagmennyiség (db) 
vizsgált időszak (hét) száma 
átlaglétszám 
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Minősítés 

Cikkenként a „Csapathadtáp Szabályzat" szerint. Optimális csere: fehérnemü 
heti kétszer, ágynemű kéthetenként. 

Megfelelő = ha csak egy cikk értékelése nem megfelelő 

Jó = ha legalább négy cikk értékelése jó, a többi megfelelő 

Időpont: 1978. 04. 30. (18. hét) Atlaglétszám: 800 fő 

Anyag megnevezése I Mosatott mennyiség I Mutató I Értékelés (db) 

Zöld ing 21400 

Tornatrikó 14 200 

Rövid alsó 14 300 
Törülköző 29 700 

Lepedő 29 300 
Fejpárna huzat 14 700 

1,48 

0,98 

1,0 

2,06 

2,03 

1,02 

Mf 
Nmf 

Mf 

Jó 

Jó 

Jó 

A minösítés követelményei alapján a mosatási helyzet „megfelelő" szintü. 
A kiszámított részletmutatókat több tényező torzíthatja (a sorállomány által 
végzett mosás nincs beszámítva, az esetlegesen leadásra, átadásra kerülő kitisz
tított anyagok is szerepelnek stb.) Az értékelésénél tehát e követelményeket cél
szerű figyeleIIlbe venni. 

19. Egy főre jutó ruházati készletek alakulása 

K = összkészlet (1-II. écs.) 

L = átlaglétszám 

Minősítés 

K = • 
K 

L 

Nem megfelelő = ha a mutató a minimális készlet alatt, vagy a maximáfo 
készlet felett van. 

Megfelelő = ha a mutató a kettő között helyezkedik el. 

Időszak: 1978. május. Atlaglétszám: 1274 fő 

Előírt mutató 
Osszkészlet lsrté-Anyag megnevezése (db/fó) Meglevő 

(db/fő) kelés 
min. 1 max. 

Téli sapka 1,2 1,5 2646 2,08 Nmf 

Nyári sapka 1,5 2,5 3970 3,12 Nmf 
Zöld ing 6 8,5 10669 8,3'1 Mf 

Stb. 
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• 
A vizsgálat lehet teljeskörű, vagy részleges. Az utóbbi esetben ki kell je

lölni a figyelendő főbb cikkek körét. A többi területtől elkülönített elemzésnek 
hincs értelme. Összefüggései a mosatással, a rendszerből kikerülő cikkek leadásá
val, az egység sajátos feladataival stb. feltétlenül figyelembe veendők (elsősor
ban a nem megfelelő értékelésű anyagoknál). Ezek után az összkép egyszerű rá-
tekintéssel is megállapítható. 

20. Leltározási eredmény mutatója 

L = (+K) +(-K) 

K 
( + K) többletek értéke 
(-K) = hiányok értéke 

K összkészlet értéke 

Minősítés 

· 100 

ha a mutató 0,5°/o feletti érték. Nem megfelelő 
Megfelelő 

Jó 
ha a mutató 0,2-0,5°/o közötti érték. 
ha a mutató 0,2°/o alatti érték. 

Többlet 1 Hiány összkészlet Mutató Szolgálati ág értéke % 
Ft 

(Ft) 

Ruházati szolg. 1290 119 128 / 16 930 790 1 0,12 

Értékelés 

Jó 

A vizsgált időpontban az egységnél külső szakellenőrzés volt egy szolgálati 
ágnál. Atfogó leltározásnál e mutató a hadtápszolgálatra összevontan is kiszá
molható és értékelhető. 

21. Egy főre jutó kárössieg mutatója 

H = .Eh 
L 

~h = összhiány értéke 
L = kártokozók száma 

Minősítés 

Nem megfelelő 
Megfeleló 

ha a mutató a viszonyított (bázis) átlag feletti érték. 
ha a mutató az átlagot 0,05-re megközelítő érték. 

Jó ha a mutató az átlag alatti érték. 

Keletkezett Károkozók Egy 
kárösszeg száma kártokozóra 

1976=100°/0 
Értéke-

(e. Ft) Ft/fő !és 

1976 1 1977 1976 1 1977 1976 1 1977 

163,571 1 386,2 1 543 686 301 563 187 Nm! 
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A mutató a hadtápszolgálat összevont adatait tükrözi. Szolgálati áganként 
történő kiszámítása is szükséges. Bár az egy fó kártokozóra jutó kárösszeg 
majdnem duplájára emelkedett, az értékelés mégsem egyértelmű. Ebben az 
esetben a mutató erőteljes romlását az ellenőrzések megszigorítása, illetve az 
anyagi fegyelem megszilárdítása érdekében tett intézkedések végrehajtásának előző 
évinél fokozottabb megkövetelése is okozta. 1978-ban már pozitív tendencia 
érezhető. 

22. Károk elintézésének hely,ete 

H, 
Hm = · 100 

.EH 
He = elintézetlen káresetek száma. 

2.'H = káresetek száma öszesen. 

Minősítés 

Nem megfelelő = ha a mutató 2% felett van. 
Megfelelő ha a mutató 0-2% között van. 
Jó = ha nincs elintézetlen káreset. 

Szolgálati ág Káresetek Elintézetlen Elintézetlen 
száma káresetek 

0/0-ban száma 

Üzemanyag-szolgálat 9 - -
Élelmezési szolgálat 14 - -
Ruházati szolgálat 1244 20 1,6 

Összesen 1267 20 1,5 

Jsrtékelés 

Jó 

Jó 

Mf 

Mf 

Az elintézetlen káreseteknél csak az előírt határidőn túl el nem intézett 
eseteket, illetve az egység hibájából el nem intézett ügyeket lehet figyelembe 
venni. 

A gazdálkodási mutatók sajátosságainak megfelelően 1978. L né-re, vagy 
egy évre, tehát 1977-re kerültek kiszámításra. Az egyes részterületek minősítése 
alapján a számszerűsíthető gazdlákodási területeken jó színvonalú gazdálkodás 
érzékelhető. Ha a kapott adatokat egybevetjük az egység legutolsó HM fel
ügyeleti szemlén szerzett „jó" minősítésével, akkor e mutatók reális hasznáható
sága-· itt már bizonyított. 

Bebizonyosodott, hogy egyes területekről az adatok bár rendelkezésre áll
nak, nehezen gyűjthetők össze. Célszerűnek mutatkozik e mutatók folyamatos 
(illetve időszakos) nyilvántartása a parancsnok hadtáphelyettesek operatív adat
tárában. A mutatók mindegyike szükség szerint jól felhasználható, illetve alkal
mazható. Egyes kisebb pontatlanságok (számláló felcserélése a nevezővel stb.) 
jelen anyagban korrigálásra kerültek. A mutatók minősítésének előírt követel
ményei általában helytállóak. Esetenként az egységek sajátosságainak megfelelően 
helyi pontosításuk, illetve szabályozásuk szükségesnek látszik (élelmezési raktári 
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készletértékmutató, egy fóre eső ruházati készletmutató). Azokban az esetekben, 
amikor a mutatót viszonyítani kell, (magasabbegység vagy MN átlaghoz stb.) en
nek leszabályozása, illetve az egységek adatokkal való ellátása is szükséges. A 
mutatók belső szerkezetének, a minősítés előírásainak további tökéletesítése, az 
értékelhető területek körének további bővítése csak megfelelő gyakorlati tapasz
talatok alapján látszik célszerűnek. Tekintettel arra, hogy e mutatók a gazdál
kodás minden részterületét nem ölelik fel, egy végértékeléshez nem összesít
hetők. Egy-egy terület megítéléséhez viszont eredményesen felhasználhatók. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a badtápgazdálkodás jelenlegi sajátos
ságait figyelembevevő csapatszintű mutatószámok a gyakorlati tapasztalatok to
vábbi felhasználásával együtt, megfelelő kezdeti lépésnek és hasznos eszköznek 
tekinthetők a gazdasági hatékonyság mérésére-. 
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