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POLITIKAI MUNKA A HADTAPSZOLGALATBAN 

A társadalmi tulajdon védelme 

Dr. S á n d o r G y ö r gy ezredes, 
a hadtudomdnyok kandidátusa 

Az. elmúlt években mind nagyobb figyelem irányul anyagi eszközeink, gé
peink, fegyverzetünk, technikánk és felszerelésünk megóvására, védelmére. Ezt tel
jesen rendjén valónak tekinthetjük, hiszen néphadseregünk általános védelmi funk
ciói közvetve, a ránkbízott vagyonértékek megőrzése pedig közvetlenül körülhatá
rolható felelősséggel határozzák meg feladatainkat. Köztudott néphadseregünk és 
minden egyes intézetének, csapatának milyen gyors ütemben nőttek anyagi eszkö
zei. A korszerűsítés is azzal járt, hogy korábban soha nem látott értékek halmozód
nak fel az alakulatoknál, az alegységeknél és közvetlenül a katonáknál is. 

Ezzel egyidejűleg lényegesen megváltoztak népgazdaságunk körülményei a 
világgazdasági nehézségek és belső fejlődésünk diktálta új követelmények a ko
rábbiakmíl szigorúbb és körültekintőbb gazdálkodá,t kívánnak. Az anyagi eszköz
zel rendelkezők, a felhasználásban tevékenyen közreműködők e szigorúbb felté
telek miatt az eddigieknél is nagyobb gondossággal kell szervezzék eszközeink. 
értékeink védelmét. 

Különösen indokolt ez a néphadsereg hadtápbjztosításának sokféle szervezeté
ben ahol is több körülmény ezeket a kérdéseket mindig is az érdeklődés homlok
terébe állítja. Ezek az esztendők a hadtápbiztosítás álló- és forgóeszközei dina
mikus növekedésének évei voltak. A hadtápszervek saját eszközeinek védelmén túl 
gondoskodnak jelentős készletek beszerzéséről, szállításáról, feldolgozásukról, tá
rolásukról, a „fogyasztókhoz" történő eljuttatásukról. A gyors anyagáramlás, az 
anyagoknak a köre, amelyek a mindennapi szükségletek kielégítésének eszközeiből 
állnak mind-mind olyan tényezők, amelyek a tulajdonvédelem rendszeres elem
zését, megítélését a hadtápnál indokolják. Persze nemcsak a hadtápnál, hiszen 
valamennyi katonai szervezetre nagy értékek vannak bízva és köztudott, hogy ezek 
az eszközök dolgozó népünk munkájából, erőfeszítéséből származnak. 

Mi azonban saját területünkön szerzett tapasztaltaink közreadásával kívá
nunk segítséget nyújtani, tovább szilárdítani vagyonvédelmünket. Mielőtt azonban 
a tulajdonvédelem kérdéseiről részletesen szólnánk néhány gondolattal szeretnénk 
azokra az általános feltételekre utalni, amelyek közvetve fontos szerepet játszanak'. 
a most vizsgált probléma alakulásában. 

Elsősorban is arról a tulajdonosi szemléletről, amely jellemzi közfelfogásun
kat. Úgy gondoljuk részletesebb indoklás nélkül is elfogadható az a megállapítás, 
amely a társadalmi, a közösségi, a népi tulajdonhoz fűződő viszonyunkat nem 
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tartja elég fejlettnek. Korábbi beidegződések és ezek öröklődése nagy szerepet ját
szik abban, hogy a tulajdon érzékelése a sajáton keresztül történik. Hiszen néhány 
évtizeddel ezelőtt az enyém, a tiéd és az ő tulajdona belátható volt és minden 
más tulajdon nemcsak távol, hanem tőlünk idegenül velünk szemben állított. Most 
a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételét követően és a társadalmi tulaj
don nagyságának megsokszorozódása után az már elfogadottá vált, hogy ez a 
miénk. De ez jobbára a politika, a szeminárium szintjén vált világossá és nem 
annyira a mindennapok gyakorlatában. Az enyémen és a tieden keresztül nézzük 
a miénket és kevés benne az a közvetlenség, amely értelmünk, érzelmünk belát
hatóságát nyújtaná. Ez vitathatatlanul egyik összefüggése a tulajdonhoz fűződő 
viszonyunknak, a tulajdonvédelem forrásának. 

Másik ettől elválaszthatatlan kérdés, a társadalmi tulajdon rendelkezésének 
mikéntjével van összefüggésben. Azzal, hogy az egyes szervezetek, munkahelyek, 
alegységek hatáskörébe kerülő anyagi eszközök, értékek hogyan válnak az övékké 
az ott levőkké? Ahhoz ugyanis, hogy a honvédségi, a társadalmi tulajdon kikülö
nített részét igazán szocialista felelősség védelmezze arra is szükség van, hogy na
gyobb elkötelezettség alakuljon ki ez iránt az eszközök, anyagok, felszerelési tár
gyak iránt. Ha ugyanis a katonának szocialista megőrzésre átadott technikai esz
közt más is igénybe veheti, vagy épp őt tartósan elvezénylik, de az anyagot, ame
lyet rábíztak nem veszik el tőle akkor a felelősség névleges, tulajdonképpen nem 
sokat érő lesz. 

De ez nem egyszerűen a katona vagy dolgozó egyedi viszonyában, hanem az 
adott munkahelyi vagy katonai közösség tekintetében is igen fontos. Az alakulat
hoz való kötődés, a munkahely iránt érzett felelősség és büszkeség részévé kell 
emelni értékeink gyarapításában és védelmében kifejtett tevékenységünket is. Ez
zel bizony még adósak vagyunk, hiszen még a katonák saját alegységük anyagá
hoz, értékeihez való viszonyukban kellő figyelmet fordítanak, gyakran az ala
kulat, az ezred más eszközei jobbára tőlük távol eső, értük felelősséget alig érző 
viszony is megfigyelhető. 

Végül az általánosság ezen a szintjén szólnunk kell arról az el nem hanya
golható körülményről is, hogy sajnos a gazdálkodás napjainkra kialakult szintjé
hez elmaradnak vagy késnek azok a feltételek, amelyek a biztonságos tulajdon
védelmet szolgálják. Most nem is csak az olyan feltételekre gondolunk, mint pél
dául a megnövekedett technika és a változatlan karbantartási lehetőség. Hanem és 
erre a későbbiekben még részletesen visszatérünk a katonáknak kiadott személyes 
fdszerelési tárgyak és az elhelyezési körülmények egyik-másik helyen még meg
maradt mostoha feltételei között meglevő nehézségekre. 

A felsoroltakat olyan általánosítható gondnak tartjuk a tulajdonvédelmi hely
zetének tanulmányozása során, hogy bevezetőnkben szükségesnek tekintettük külön 
is kihangsúlyozni. 

A továbbiakban a központhadtáp szervezeteiben és intézeteiben e területen 
végzett átfogó vizsgálataink fontosabb megállapításait, következtetéseit kívánjuk 
közreadni. 

I. 

Helyzetünk általános megítélése 

Az elmúlt években nagy figyelmet fordítottunk a társadalmi tulajdon védel
mét szolgáló tudati és szervezeti feltételek biztosítására. Ez a feladat szerveze
teinkben a figyelem középpontjában áll, az általános tevékenység részeként, a ne-
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velés eredményeire és azokra a konkrét rendszabályokra épül, amelyek a tulajdon
védelem tudati, szervezeti, felkészültséggel és rendszabályokkal kapcsolatosak. Na
pirenden tartották a tulajdonvédelem kérdéseit és időben állást foglaltak, illetve 
intézkedéseket foganatosítottak mind biztonságosabb betartásukra. A tulajdonvé
delem legfontosabb feltételének a személyi állomány öntudatát szocialista világ
nézetét tekintették és ennek erősítését kiegészítették azokkal a gazdálkodásra, az 
anyagi és pénzeszközök hatékonyabb felhasználására, valamint az ésszerű tak:iré
kosságra vonatkozó felvilágosító-agitációs munkával, amelyek közvetlenül segítet
ték a megjelölt célkitűzéseket. Jelentősek voltak azok a kezdeményezések, ame
lyek szervezték és mozgósították a személyi állományt a hatékonyabb gazdálko
dásra, az anyag karbantartására, az eszközök rendeltetésszerű felhasználására és 
őrzés-védelmére. Ennek során különösen a szocialista versenymozgalom, az újító
és ésszerűsítő és egyéb mozgalmak bizonyultak hatékony eszközöknek. 

A felvilágosító-nevelőmunkát jól kiegészítették és elősegítették azok az intéz
kedések és rendszabályok, amelyek felsőbb jogforrások alapján a hadtápszolgálat
ban csakúgy, mint valamennyi intézetünknél és szervezetünknél előírták és megkö
vetelték a társadalmi tulajdon védelmét. 

A vezető szervek munkájában, a párttestületek, szakszervezetek és KISZ
szervezetek fórumaink kellő rendszerességgel és eredményesen dolgozták fel a 
tulajdonvédelmmel kapcsolatos nevelő-szervező-szabályozó rendelkezések végre
hajtásában nyert tapasztalatokat. Számos esetben közvetlen tennivalóik áttekirité
sén túl kezdeményezésekkel, javaslatokkal éltek, amelyek javították a központ
hadtápnál uralkodó állapotokat. Egyidejűleg az állami felelősséget vezetői köte
lezettségeket, mind szélesebb társadalmi felelősség egészíti ki. 

A kedvező változások mellett ugyanakkor a társadalmi tulajdon védelmét leg
teljesebben szolgáló komplex felfogás szükségessége csak a legutóbbi időben vált 
felismertté. A közvélemény a tulajdonvédelmet elsősorban is a káresetek vissza
szorításában, a társadalmi tulajdon ellen elkövetett visszaélések csökkentésében, 
az őrzés-védelem javításában látja. Ezek jelentőségét változatlanul hangsúlyozva 
érdemi változást kell elérnünk, biztosítva, hogy az egyes szolgálatokban és szerve
zetekben kibontakozott, a tulajdonvédelmet alapjaiban erősítő és növelő felvilágo
sító-mozgósító munka és vezetői rendszabályok általánossá váljanak. 

Eredményeink mellett figyelmeztető, hogy a társadalmi tulajdon védelme ér
dekében tett több éves erőfeszítések ellenére évről-évre nagy értékek mennek ve
szendőbe a gondatlanság, felelőtlenség, a honvédségi tulajdon hanyag kezelése, 
esetenkénti lopások anyagi visszaélések következtében. Ezek és egyéb hiányossá
gok nevelőmunkánk néhány általánosan jellemző gondjait és helyenként, egy
egy időszakban jelentkező súlyos fogyatékosságait mutatják. Altalában nem elég 
hatásos a károk megelőzése érdekében végzett szervező, nevelőmunkánk. 

Tudatformáló tevékenységünk nem tárja fel eléggé a veszélyforrásokat, a ne
velés formái és módszerei kissé szegényesek, nem kötődnek eléggé a megelőzés 
konkrét szakmai, szervezeti feladataihoz. Meglevő gondjaink egyaránt származnak 
objektív és szubjektív okokból. A hadtápvagyonérték egyik-másik helyen meglevő 
mostoha raktározási körülménye, a szállítási, karbantartási, javítási feltételek 
hiánya éppúgy, mint a felkészületlenség vagy a létszámhiány, a nagy állomány
mozgás kedvezetólen feltételeket jelentenek . 

Az előforduló hibák azonban nem csökkentik az elmúlt években folytatott 
eredményes munkánk értékét. Eszköz- és anyagvédelmünk sokkal hatásosabb és 
szilárdabb, mint korábban, sikerült felszámolnunk a korábban jellemző nagy ká-
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rokat és súlyos anyagi visszaéléseket, kezdeti sikereket értünk el a megelőzés 
érdekében végzett nevelőmunkában is. A központhadtáp törzsében és intézeteiben 
általánossá vált a gazdálkodás hatékonyságának fokozására, az ésszerű takarékos
ság érvényesítésére, a szolgáltatásaink minőségének javítására való törekvés. 

II. 

Eredményeink fontos előfeltétele a tulajdonvédelmet 
szolgáló pártpolitikai munka hatékonysága 

1. Az állomány körében folyó nevelőmunka mindenekelőtt a párt általa.nos 
törekvéseinek, a gazdálkodásra, a tulajdonvédelemre vonatkozó határozatainak 
feldolgozásából, megértetéséből, elfogadtatásából indult ki. A felvilágosító mun
kában ezekben az években előtérbe kerültek a gazdálkodással kapcsolatos kérdé
sek és az érdeklődés is megnőtt irántuk. Az emberektől korábban távolabb eső, 
őket kevésbé érdeklő problémák beépültek mindennapjainkba és ez megnövelte a 
felvilágosító munkával szembeni követelményeket tartalmi, de különösen módszer
tani tekintetben. 

A pártszervek és szervezetek rendszeresen foglalkoznak a gazdaságpolitikai 
szemlélet és felfogás helyzetével és egyre jobban betöltik felelősségteljes szerepü
ket, amely a gazdálkodás helyi konkrét kérdéseivel csakúgy. mint közvélemé
nyünk alakításával kapcsolatos. Felvilágosító nevelömunkájukban jól segítik őket a 
szakszervezetek és ifjúsági szervezetek, amelyek saját munkaformáikkal és az ál
taluk befolyásolt állomány körében jól közvetítik a pártszervek ez irányú tö
rekvéseit. 

Vizsgálva a konkrét helyzetet az elmondottaknak nem mondanak ellen, hogy 
ugyanakkor a ténylegesen elért eredményekkel nem lehetünk elégedettek. Ez a 
társadalmi tulajdonról vallott felfogásban, a hozzá való viszonyban általában nyo
monkövethető. Ezentúl időnként és egyes szervezetekben lényeges elmaradás is 
tapasztalható a nevelőmunka színvonala, hatékonysága területén. 

a) A nevelőmunka legfőbb követelményének e területen - ahogyan erről beve
zetőnkben már szóltunk - a tulajdonosi érzés, a tulajdonosi szemlélet fejlesztését 
tekintjük. Az állandó állomány jól érti és a változó állománnyal meg tudja ér
tetni a honvédségi és népi vagyon megőrzésének szükségességét. A korábbi és a 
most folyó nevelőmunka eredményeként tisztában van azzal, hogy ez az egész nép 
tulajdonát képezi és védelme, gyarapítása valamennyiünk kötelessége. Kifejlett 
telelősségérzete megnyilvánul azokban az elmarasztaló ítéletekben, amelyek az 
anyagi visszaéléseket, a felhasználásban előforduló pazarlásokat, esetenként a 
,,luxus" megnyilvánulásokat fogadja. 

Ugyanakkor a tulajdonosi szemlélet a társadalmi tulajdon tekintetében lénye
gesen elmarad még a szükségletektől, a mindennapi érzékelésnek attól a szintjétől 
ahol az egyéni, a magántulajdon identifikálódik. 

Szervezeteinkben a tulajdonosi érzés kifejlesztésében nélkülözhetetlen szere
pet játszik a felvilágosító munka, amely egyre gazdagabb módszerekkel közvetíti 
a tulajdonviszonyokban végbemenő változásokat. Mellette azonban nagy szerepe 
van azoknak a gyakorlati kérdéseknek, amelyek a valóság erejével befolyásolják 
állományunkat. A fiatal katonák vagy pályakezdő polgári dolgozóink először ná-
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lunk találkoznak a tulajdonosi szemléletben oly nagy szerepet játszó anyagi fe
lelősséggel. Az anyag megóvásának, karbantartásának, az eszközök rendeltetés
szerű felhasználásának részletesen szabályozott rendjével. Különösen kézzelfogha
tóvá emelkednek ezek ott ahol személyes, szocialista megőrzésre adják át a tech
nikát, a fegyverzetet, a termelő, szállító eszközöket. A személyes felelősség meg
teremtését nem tartjuk szervezeteinkben kielégítőnek. 

A tulajdonosi érzés kialakításában nagy szerepe van a munkahelyi demok
rácia nyújtotta lehetőségeknek. Polgári dolgozóink nevelésében egyre hatékonyabb 
szerepet töltenek be azok a jogosultságok, amelyekkel a termelő vagy szolgáltató 
egység tulajdoneszköz, vagyon felhasználás kérdéseiben vélemény, állásfoglalási 

,é" lehetőségüket gyakorolják. 

-

A felvilágosító munkában még nem használjuk fel eléggé azokat a tényeket, 
összehasonlítási lehetőségeket, amelyek a tulajdonvédelem, vagy éppen pazarlás 
területén előfordulnak. Ebben az is gondot okoz, hogy nem egy alkalommal szóvá
tett kifogást, panaszt a felsőbb parancsra történő hivatkozással úgy hárítunk el, 
hogy a valós gondot is eltakarjuk. Összességében a tulajdonosi érzés elősegítése 
érdekében folyó felvilágosító nevelőmunkánk eddigi tapasztalataira támaszkodva 
tovább kell fejlesztenünk azt, mindenekelőtt növelve céltudatosságát és konkrét
ságát. 

b) A tulajdonvédelem érdekében folyó nevelőmunkánk másik fontos célja elő
segíteni azoknak az elméleti és szakismereteknek az elsajátítását és gyakorlati al
kalmazását, amelyek általában a gazdálkodás problémáival és konkrétan egyes 
szolgálataink tevékenységével vannak kapcsolatban. 

Helyzetünk ezen a területen megnyugtató. Az elmúlt évek során a káder
képzésben csakúgy, mint a tömegpropagandában érvényesítettük a fenti célokat. 

Különösen dicséretesnek minősíthetők azok a kezdeményezések, amelyek egy
egy szolgálati ágnál a korszerű elvek tanulmányozásának, feldolgozásának és be
vezetésének érdekében kifejtettek. A szállítás, integrált betegellátás, korszerűbb 
élelmezési módok és a ruházat fejlesztés, az üzemanyag-fogyasztás csökkentés, az 
üdültetési szolgáltatások racionálisabb megszervezése során felkutatott hazai és 
nemzetközi tapasztalatok feldolgozása és adaptálása jelentős szerepet játszott e 
felkészültség növelésében. 

Fontos színterei az elméleti és gyakorlati felkészítésnek a szakági és általános 
továbbképzések rendszere. A legújabb elméleti kérdések feldolgozásán túl ezek 
vitathatatlanul nagy előnye, hogy saját tapasztalataik gyakorlati megvitatásán a jó 
és rossz példákon keresztül közvetlenül is nevelnek tulajdonvédelemre. Vannak 
azonban szakmai továbbképzések, amelyek nem differenciálnak, a hallgatók fel
készültségét, érdekeltségét számba sem veszik és nem egyszer unalomba fulladnak. 
Sajnos nem ritka az sem, hogy az előfordult fogyatékosságok, hiányok, visszaélések 
iskolázása során megragadnak a felszínes jelenségeknél és vagy az elkövető tulaj
donságára, vagy rajtuk kívül álló okokra hivatkoznak. Nem keresik és nem tárják 
fel ezért azoknak a rendszereknek, akár nyilvántartási, ellenőrzési összefüggéseit, 
amelyek a mélyebben fekvő okok felderítését eredményezhetnék. 

e) Fontos feladata a politikai nevelőmunkának a védelemmel kapcsolatos elő-
írások, szabályzatok, technológiai, tárolási fegyelem elsajátításának és betartásá
nak elősegítése. E területen különösen a fegyelmi értekezletet, majd az 1980-ban 
tartott parancsnoki értekezletet követően előrelépés figyelhető, megjavult az itt 
dolgozók ismeretszintje és növekedett az előírások szigorúbb betartására irányuló 
munka színvonala. 
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Hasonló javulás figyelhető meg a technikai propaganda tekintetében. Sike
rült a propagandamunkát széles értelemben elterjeszteni, érvényesítve azt a komp
lex követelményt, amely a technikai eszközök népszerűsítése mellett, annak meg
óvását, karbantartását rendeltetésszerű felhasználását is elősegíti. Ugyanakkor a 
politikai munka eszközeivel is támogatni kell, hogy az eddigieknél hatékonyabbá 
váljék a hadtáp eszköz-technika kihasználása, az integráció elősegítésével, össze
hangoltabb, tervszerűbb igénybevétellel. 

d) Az eredményes nevelőmunkánk fontos részét képezi a tulajdonvédelem 
tudati feltételeinek megteremtése mellett a pártpolitikai szervek mozgósítják és 
szervezik mindekelőtt a szocialista versenymozgalomban kibontakoztatják a sze-
mélyi állomány tulajdonvédelemre irányuló aktív cselekvését. Ott dolgoznak he- -. 
lyesen, ahol a szocialista versenymozgalom vállalásaiban konkrét feladatok fogal-
mazódnak a tulajdonvédelmre vonatkozóan is. A kongresszusi verseny értékelésé-
ből megállapítottuk, hogy valójában a vállalások és teljesítések közvetlenül még 
inkább közvetve elősegítették a társadalmi tulajdon védelméért érzett felelősséget. 

A tapasztalatok azt igazolják, hogy a jövőben még céltudatosabbá lehet és 
kell tenni a versenyvállalásokat a tulajdonvédelem fokozásában. 

e) A nevelőmunka tartalmi feladatai során sok helyen a szükségesnél kevesebb 
figyelmet fordítottak a személyi felszerelési és használati tárgyak megőrzésének, 
megóvásának és célszerű karbantartásuk megértetésére. Ebbe több szemléletbeli 
fogyatékosság is nyomon követhető. Az. egyik probléma, hogy ezeknek a felszere
lési tárgyaknak az értéke külön-külön általában nem képez magas összeget és ez 
is motiválja, hogy bizonyos mértékig lebecsülik, nem foglalkoznak vele. Nem érzé
kelik még eléggé azt a változást sem, hogy a gazdasági körülmények a korábban 
elhasznált újjal történő cseréje helyett azok kijavítását, felújítását helyezi előtérbe. 
Sokan úgy vonulnak be hazulról, hogy nem tanították meg őket saját eszközeik, 
ruhájuk rendbentartására. Mindezek általában a katonaállománynál parancsolóan .. ., 
előírják, hogy a közvélemény szemléletének formálásával a felvetett problémák 
csökkentését, megszüntetését érjük el. 

2, Sokat fejlöd&tt a pártpolitikai munka módszere és eszköztára az elmúlt 
időszakban, amelyek a tulajdonvédelem tudati és szervezeti feltételeit hivatottak 
elősegíteni. 

a) Változatlanul a legnagyobb figyelmet az agitáció szóbeli és írásos szemlél
tető eszközeire fordítják. Rendszeresen feldolgozzák az agitátorokkal a tulajdonvé
delem kérdéseit és azok közvetítik a személyi áilomány felé. Egyre több helyen az 
országos és néphadseregi tényanyagot kiegészítik helyi, az adott szerv, intézet mu
tatóival, ami konkrétabbá teszi munkájukat. Ennek továbbfejlesztése és általánossá 
tétele indokolt a jövőben. Ilyen tényanyagok készítésére a szolgálatok szakembereit 
célszerű felkérnünk. 

b) A tulajdonvédelem pozitív tapasztalatainak terjesztése elmarad a kívá-
natostól. Legtöbbször csak a társadalom tulajdon sérelmére elkövetett események-
ről adunk tájékoztatást. A jövőben a havi tájékoztatíkat, de a pártpolitikai és 
parancsnoki értekezleteket is jobban fel kell használni a jó tapasztalatok általá
nosításra. 

e) Helyesnek és célravezetőnek bizonyultak olyan KISZ- és szakszervezeti 
kezdeményezések, amelyek „Takarékossági őrjárat", ,,Vedd észre, tedd szóvá!" és 
egyéb elnevezések alatt kibontakoztak. A jövőben is támogatni kell azokat a 
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munkaformákat, amelyek egyrészt ténylegesen elősegítik a tulajdonvédclrnet, más
részt növelik a benne résztvevők felelősségérzetét, elkötelezettségét. 

d) A szervezeteinkben előfordult társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett 
események tanulságainak feldolgozása az adott szerv, vagy szolgálat területén ki
elégítőnek mondható. Nem lehetünk azonban azzal elégedettek ahogyan ezek meg
i,;merése a többi szervezetünknél biztositott. Célszerűnek látszik az ilyen visszaé
lésekről esettanulmányt készíteni és azok tanulságait az illetékesek körében, de a 
jelenleginél szélesebb körben feldolgozni. 

3. A társadalmi tulajdon védelmében folyó nevelőmunkából eredményesen ki
veszik részüket a parancsnokok, párt- KISZ- és szakszervezetek, a politikai he
lyettesek. Közöttük általában jó a munkamegosztás, mindenki szervezetének, il
letve beosztásának jellegéből fakadóan fejti ki munkáját. Nem lehetünk azonban 
elégedettek a munka összhangjával és az ennek hiányából fakadó ismétlésekkel, 
vagy ami szintén elő-előfordul, hogy egymásra várva egyszerűen nem foglalkoz
nak csak akkor a kérdésekkel, ha az adott szervezetben komolyabb fogyatékossá
gok kerülnek felszínre. 

A párt testületi ülésein rendszeresen megtárgyalják gazdálkodási, eszközfel
használási, őrzési és karbantartási feladataikat. Szükséges azonban tovább lépniük 
és konkrétabbá tenni a pártszervezetek felvilágosító nevelőmunkáját. Egyrészt Ugy 
is, hogy a tulajdonvédelem kérdéseit önállóan is napirendre tűzik, másrészt az 
időszakos és aktuális feladatok jegyében a tennivalókat pontosan meghatározva . 

Nem tartjuk kielégítőnek a nevelőmunkában azt sem, hogy nem vagy alig 
veszik figyelembe egy-egy állománykategória sajátos helyzetét és szerepét a tu
lajdonvédelemben. Erre is a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk . 

4. A tulajdonvédelem egyik jelentős összefüggése a belső ellenőrzések álla
pota, amelyet javulása ellenére sem lehet kielégítőnek minősíteni. Ezzel a kérdés
sel VB-k önálló napirendként foglalkozott, s ezért itt csak két dologra hívjuk fel 
a nevelőmunkával kapcsolatban a figyelmet. Az első az a szemlélet formáló munka, 
amelyik a következetes és szigorú ellenőrzést nem a bizalom megvonásának vagy 
romlásának kívánja feltüntetni. Sajnos ez elég elterjedt felfogás, ami a látens 
veszteségeket gátolja feltárni. A másik gond, amely szinte valamennyi szolgála
tunknál és vezetőink jelentős részénél úgy mutatkozik, hogy az ellenőrzést szinte 
kizárólagosan az ellenőrzők feladatának tekinti, illetve azt csak az általános, eset
leg a felügyeleti szemlék során gyakorolja. Az elmúlt két évben sokat léptünk 
ebben is előre, de a parancsnoki, általában a különböző beosztásokkal, járó ellenőr
zési feladatok következetesebb végrehajtását a jövőben szorgalmaznunk kell. 

III. 

A tulajdonvédelem fejlesztésében elért eredményeink és feladataink 

1/a) A központhadtáp eszközeinek összetételét és ebből fakadó rendeltetését 
is figyelembe véve fontos sajátossága, hogy a néphadsereg csapataitól és más szer
veitől eltérően anyagainak nagy többsége az ellátás tárgyaiból vagy azok felhal
mozott készleteiből áll, amelyek mindennapi használati vagy fogyasztási eszközök. 
Közszükségleti jellegük különleges eljárásokat kíván állag- és felhasználhatóságuk 
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megvédésében egyrészt, másrészt a fogyasztókig történő eljuttatása több lépcsón, 
sok emberen keresztül történik. Az anyagok dinamikus áramlása a veszteségek 
potenciális lehetőségét tartalmazzák. 

Kiemelkedő fontossággal bír ezeknek az eszközöknek olyan szállítása, táro
lása, kezelése és karbantartása, amely a legkisebb veszteséggel, a legnagyobb fel
használási mutatókkal jár. Megoldásában nagy szerepet játszik a gondos és előre
látó számvetés és erre épülő tervezés, a csapattagozattal, általában a fogyasztók
kal kialakított jó együttműködés. A szavatossági idők betartása, a különböző 
komplettek ésszerű nagyságrendje, a tárolási technológiai előírásainak betartása, a 
legcélszerűbb forgók kialakítása az elvárható eredmény fontos feltételei. Javuló 
helyzetünk ellenére időnként és egyes szervezeteinkben megfeledkeznek ezekről a 
követelményekről, másutt hiányzik a szakértelem vagy a felelősség. Még nem vált 
általánosan felismertté, hogy a hadtápanyagok védelme a szakszerű és megbízható 
őrzés mellett csak az anyaggal foglalkozó sok ezer ember a köztulajdonához való 
jobb viszonyával érhető el. 

Az e téren előttünk álló feladatok még racionálisabb megoldásait fel kell 
kutatnunk. Erre kötelez többek között az állandóan változó termékösszetétel és 
a7oknak a korábbiaktól eltérő szavatossági, tárolási mutatói, a hadtápellátás olyan 
nagy jelentőségű fejlesztési programjaiból fakadó új követelmények, mint például 
a laktanyahadtáp, a szállítás-korszerűsítés stb. 

b) A tulajdonvédelm erősítésének másik fontos színtere a hadtápgazdálko
dásban a beszerzés, a készletezés, a folyamatos ellátáshoz nélkülözhetetlen, de az 
indokolt szükségletet nem meghaladó tartalékolás. Fontosak azok az erőfeszítések, 
amelyek a néphadsereg pénzügyi eszközeinek felhasználásával a beszerzések leg
gazdaságosabb forrásait kutatják fel és veszik igénybe. A bonyolultabbá vált gaz
dasági feltételek, lényegesen megnövelték a beszerzői tevékenységgel szemben tá
masztott minőségi követelményeket. Veszteségek érnek bennünket, például az in
doktalan kiskereskedelmi vásárlások miatt, illetve azért, mert az ellátásában ko
rábban megszokott termékféleségektől nehezen válunk meg még akkor is, ha ha
sonló vagy akár jobb minőségben, de más termékkel azt helyettesíteni lehetne. 

A szolgálatfőnökségek, ellátóközpontok és természetesen a csapatok ezekben 
az években jelentős fejlődést értek el a helyes készletgazdálkodás területén. Az itt 
elért eredmények többsíkúan is befolyásolják a tulajdonvédelmet. Legfontosabb, 
hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközök racionálisabb és a fogyási szükség
letekhez igazodó felhasználása annak jobb kihasználását biztosítja. A kellő szinten 
tartott készletek csökkentik a veszteségforrásokat. Csökken a tárolás, karbantartás 
és őrzés-védelmi feladat is. Ennek ellenére a készletképzés egyik legneuralgikusabb 
pontja és potenciális forrása veszteségeinknek. A felhalmozódó készletek túlzsúfolt 
raktárakat, elfekvő készleteket, növekvő munkát egyre több inkurrenciát eredmé
nyeznek. 

Nagy munkát fejtettek ki a szolgálatok a készletezéstől elválaszthatatlan ki
kiszerelési, komplettírozási feladatok korszerűsítése érdekében. Harckészültségi ér
tékén túl előnye, hogy csökkenti a szállítás és tárolás egyébként természetes vesz
teségeit, ösztönöz a takarékosabb felhasználásra. lgy például csak a hordós és 
kannás „M" üzemanyag-tárolás csökkentésével a vizsgált tervidőszakban 4 millió 
forint megtakarítást értek el, míg a kis kiszerelésű (Flakonozási eljárás beveze
tésével) zsírzó- és kenőanyagok rendszeresítésével ugyanacsak jelentős és népgaz
daságilag különösen fontos anyagtakarékosságot értek el. A konténeres szállítás, 
a textíliák központi selejtítése, valamint közvetlen a fogyasztóknál alkalmazott új 
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ellátási módszerek hatékonyabb felhasználást eredményeznek. E területen is gond
jaink mindenekelőtt abból adódnak, hogy ezek a módszerek és megoldások még 
nem váltak általánossá vagy legalább is nem mindegyik. 

e) Szervezeteink és intézeteink technikai és egyéb eszközállományának igen 
jelentős hányada a békében nem élő hadtápalakulatok felszerelése. Ezek tárolása, 
karbantartása, állaguk megóvása nagy felelősséget ró ezen raktárak, bázisok és az 
őket irányító szervezetekre. ,,M" bázisainkon ezekben az években érezhető nagy
ságrenddel nőttek készleteink, bővült egyrészt a tárolt anyagok köre, másrészt 
azok mennyisége. Az eszközök növekedését nem követte a bázisok szervezetének 
bővítése, a folyamatos karbantartás, a csapatépítkezés nagy terheket rótt a bázisok 
állományára. Több helyen megoldatlan volt az anyagok személyhez kötése, ugyan
akkor a gyakorlatok nagy volumenű anyagmozgással jártak, amelyek tovább nö
velték anyagi veszteségeinket. Az elmúlt években számtalan kezdeményezés és gon
dos keresés jellemezte munkánkat. 1gy például a folyamatos karbantartás szerve
zeti és munkaerőigényének biztosítása, a tároló bázisok saját erőből történő to
vábbfejlesztése, az őrzés-védelem, a raktározási fegyelem és ennek létszám-, illet
ményvonzatával kapcsolatos rendezések fontos lépések voltak a helyzet javításá
ban. Változatlanul gondot okoznak a gyakorlatokat követő anyag-leadásokat és 
karbantartásokat körülvevő rendetlenségek, a szakszerűtlenségből, a személyi fe
lelősség hiányából előforduló károkozások. Ez különösen igaz a más szervek gya
korlatához átadott anyagok visszavétele során. További erőfeszítéseket kell ten
nünk az itt dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása, szakképzettségük nö
velése érdekében. 

d) A hadtáp-technika és vagyonmegóvás tekintetében a kifejtett erőfeszítések 
ellenére is a karbantartás és javító-szervizelő tevékenységünk lényegesen elmarad 
a követelményektől. A csapattagozat „M" tárolt technikája csakúgy, mint a köz
ponthadtápnál korábban alig. az utóbbi időben a tartalékos állomány bevonásá
val gyakrabban és tervszerűbben kerül felülvizsgálat alá és teszik karba. Sajnos 
eszközeink javító bázisát (bázisait) nem sikerült még kialakítani. Bár fontos az 
egyes szolgálatok kezdeményezései, amelyek saját szűkös erőforrásaikkal, vagy 
polgári vállalatok útján igyekszenek a szervizelés leghalaszthatatlanabb feladatait 
megoldani, a tervezett központi javító bázis létrehozása minden bizonnyal érdem
legesen növelni fogja lehetőségeinket. 

e) A tulajdonvédelem érdekében szükséges az anyagnyilvántartások, a bizony
lati fegyelmek, az elszámolás rendjével kapcsolatos problémák felszámolása, a 
korszerűsítés, a gépi anyagkönyvelés bevezetése. Csak ott lehet a társadalmi tu
lajdon védelméről beszélni, ahol a nyilvántartások, a bizonylati fegyelem magas 
színvonalon áll. Kialakult helyzetünk mellett továbbra is kutatni kel és bátrabban 
fejleszteni a nyilvántartás, a számbavétel eszközeit és formáit. E területen az egyik 
veszély és vitathatatlanul érzékelhető gond a ténylegesen indokolt és szükséges 
nyilvántartáshoz tapadó és mértéktelenül felduzzadt olyan adatszolgáltatás és ki
mutatás halmaz, amelyek a bürokráciát termelik. A második probléma abban az 
elmaradásban figyelhető meg, amely a gazdálkodás gyors változásától, korszerű
sítésétől a nyilvántartás régi rendszeréhez történő ragaszkodásból fakad. 

Nagyra értékelhetők azok a kezdeményezések, amelyek a Hadtápfőnökség, a 
szolgálatfőnökségek részéről bemutatók és módszertani foglalkozások keretében 
az élenjáró hadtápgazdálkodás, a csapatgazdálkodás hatékony formáit népszerű
sítették. Sajnos ezek meghonosítása még saját szervezeteink egyike-másikával is 
nehezen megy végbe. 
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A tárgyalt időszak valamennyi szolgálat tekintetében számtalan kezdeménye
zéssel, a rendelkezésünkre álló eszközök mind célszerűbb felhasználásával mutatja 
magát. A kettős rendeltetésű eszközök zömének és nagyságrendjének állami díjjal 
is elismert szélesítése, a saját bázison előállított vagy regenerált termékek növe
lése, a kisegítő gazdaságok fejlesztése, az utalási, felvételezési és ellátási rend to
vábbi korszerűsítése, a konténeres szállítás kísérleti bevezetése, az inkurrens anya
gok értékesítése, szervizelés és javítás saját erőből történő fejlesztése, használati 
idő megnövelése, normák és fogyasztási előírások további szigorítása, a szállítások 
nemének gazdaságosabb kiválasztása, súly és térfogatcsökkentési törekvések, a 
használt anyagok, például ruházat ismételt felhasználása, az árbevétel növelése, 
mind-mind jelentős összetevői voltak annak a gazdálkodási szemléletnek a kifeje
ződésében, amely a társadalmi tulajdon védelmét magas szinten tartotta. 

2. A t!llajdonvédelem érdekében nagy figyelem fordult a gondatlanságból, 
visszaélésekből és egyéb okokból származó káresetek visszaszorítására. 

a) Sajnálatos mint ahogyan a központhadtápnál az előfordult káresetek bizo
nyítják az erőfeszítések ellenére három, négy, ötszörös emelkedés is megfigyelhető. 
Az. össz-emelkedés mintegy háromszoros nagyságrendjét bár némileg enyhíti az ár 
és készlet növekedés, de vailójában nem magyarázza a károk ilyen ütemű emel
kedését. A káresetek alakulását 1980-ban áttekintettük és megállapításaink meg
alapozott útmutatásul szolgálnak a tennivalókra, most mégis néhány azóta vilá
gosabbá vált felismerésre fel kell a figyelmet hívni. Az egyik kétségtelenül fontos 
dolog, hogy az 1979 és 1980 között végbement növekedés üteme a legmagasabb 
volt az 5 év alatt. Benne a ruházati, élelmezési és üzemanyag-károk növekedtek 
a legszembetűnőbben. A másik észrevehető tendencia, hog}'" a károk előfordulási 
gyakorisága lényegesen csökkent az egység és intézet raktárak szintjén és ugyan
akkor megnőtt a fogyasztók, a felhasználók körében. 

Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a tulajdonvédelem kérdései mindin
kább a felhasználókon múlik. Ez persze többszörösen nehéz feladat, hiszen itt a 
dolgozó és szolgáló állomány többezres nagyságrendjéről van szól. Mégis az előre
lépés lehetőségét itt kell megalapozni. A feladatok többsíkúak. Itt egymástól egé
szen eltérő felfogások is megfigyelhetők. Az utóbbi hónapokban különösen a 86/ 
1980. (HK 31.) HM számú utasítás megjelenését követően, amely módosította 
az anyagi felelősséget felerősödött egy olyan felfogás, amely szerint tovább csök
kent a fclclősségrevonás lehetősége és így ez nem fogja visszatartani a felhaszná
lókat a káresetek elkövetésétől. Sajnos az értelmezés egyoldalú szemlélete épp azt 
takarja el, hogy a felelősség módosult követelménye lassan megy át a köztudatba, 
amely nem a felhasználót, hanem annak vezetőit, irányítóit teszi anyagilag még
inkább felelőssé mint korábban. Remélhetőleg ez ösztönözni fog olyan kérdések 
ismételt felülvizsgálatára, hogy egyrészt a felhasználóknál levő, számukra kiadott 
felszerelési tárgyak mindegyikére ténylegesen szükség van-e, másrészt elégsége
sek-e az őrzési feltételek az alegységeknél, intézeteknél, műhelyekben ahol ezeket 
a személyeknek kiadott anyagokat tárolni lehet. 

b) A fentiek és még más tényezők, fegyelmezetlenségek következtében a hon
védségi vagyonban évről-évre komoly hiányok keletkeznek. Ugyanakkor a kelet
kezett károk jelentős része különböző okok miatt nem térül meg. Pl. 1980. évben 
a központhadtáp területén összesen 3 631 295,- Ft kár keletkezett. Ebből htk.
kfot előjegyeztek 1 826 684,- Ft-ot, ténylegesen azonban csak 1 392 979,- Ft került 
megtérítésre. A többit a hatáskörrel rendelkező parancsnokok leírták vagy mér
séklésként elengedték. 
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Változást kíván a felhasználó gondatlá.nságából és a munkaköri kötelesség el
mulasztásából fakadó károk és azok konzekvenciáinak megítélése. Ide sorolhatók 
azok a potenciális kárforrások például, mint a nagyértékü gépek, felszerelési tár
gyak használatbavételének elhúzódása, amelynek következtében néhány tízezres 
nagyságrendű beszerelési költség hiánya milliós veszteségeket eredményez. Bátrab- · 
ban és racionálisabban kell nagyértékü tárolt eszközeinket is kialakítani és be
szerezni. Meg kell kezdeni olyan eszköz-tárolás kialakítását, amelyeket békeidő
ben is hasznosítani lehet. 

A káresetek felderítése során több olyan jelenségre lehet felfigyelni, amelyek 
kellő előrelátással kiküszöbölhetők lehetnének. Megfigyelhető, hogy a nagy kár
esetek a beosztás átadások során kerülnek felszínre. Ez önmagában is kellő bizo
nyíték arra, hogy a szokásos leltározások, a belső ellenőrzések kellő érdekeltség 
nélkül folynak le. Fontos tapasztalat az is, hogy még egyes helyeken a túlszabá
lyoz.ás veszi le a személyes felelősséget a végrehajtó válláról, addig másutt a sza
bályozók hiánya okoz gondot, válik forrásává komoly károknak. 

A gondatlan károkozás visszaszorításában sokan csak az anyagi felelősségre
vonás eszközét alkalmazzák, pedig itt is a nevelés és büntetés széles lehetőségeit 
kell figyelembe venni. A belső ellenőrzés hiánya vagy felszínessége a másik igen 
komoly fogyatékossága a káresetek előfordulásának. Ennek következménye is, 
hogy nehezen lehet megszüntetni azt a gyakorlatot ahol is a katonák egymás anya
gával, felszerelési tárgyával szüntetik meg az adott pillanatban felderített hiányt, 
de lényegét illetően túl azon, hogy ez ténylegesen nem eredményez megoldást az 
esrtek a bajtársi kapcsolatok, kötelékek rovására is történik. Ennek súlyosabb 
példájával is lehetett találkozni amikor is a hiradó zászlóalj zárolt gépkocsiból 
pótolták a hiányzó üzemanyagot . 

Az őrzés-védelem kialakult rendszerében széles körű „M" bázisainkra raktá
rozásainkra való tekintettel indokolt a jelenlegi felfogás kiszélesítése olyan rendé
szeti feladatokkal, amely a formális vigyázás helyett tényleges védelmet biztosít. 
Ezt az is elősegíti, hogy korszerűsítettük több intézet őrzésének jelzőrendszerét. 
Az. üzemanyag-raktárakat kettős kerítéssel láttuk el. Helyi erőkből növeltük a jól 
zárható raktárhelyiségek számát. Jelentősen emelkedett a polgári őrök illetménye, 
ami az őrség összetételének a javulását és ezzel egy időben a megbízhatóbb őrzést 
eredményezi. 

A károk keletkezéséhez hozzájárul, hogy az anyagok nincsenek minden esetben 
emberhez kötve, bár ezen a téren is tapasztalható javulás. A különböző anyagok, 
eszközök, gépek fokozottabb megóvására jó és hasznos gyakorlat a szocialista szer
ződések megkötése, de még nem használjuk ki kellően a benne rejlő lehetőségeket. 

c) A tulajdonvédelem egyik változatlanul problémás területe a társadalmi tu
lajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények, a lopások és sikkasztások. Ezek ará
nya évről-évre nő. Bennünket a dolog természeténél fogva kétszeresen is érintenek 
ezek az események, rendkívüli események. Hiszen a hadtápanyagok túlnyomó több
sége könnyen értékesíthető, fogyasztható, másrészt az anyaggal foglalkozók több
sége maga is hadtáptiszt, tiszthelyettes vagy polgári dolgozó. A mellékletben fel
tüntetett adatok számunkra a központhadtápnál dolgozókra kedvező tendenciát 
mutatnak. Hiszen a néphadseregben rohamosan növekvő előfordulással teljesen el
lentétes, lényeges csökkentést értünk el ezen a területen. Mégsem lehetünk elége
dettek, hiszen a néphadseregi adatokban a csapathadtáp jelentős mértékben érin-
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tett és ez nemcsak a belső, hanem az általunk folytatott ellenőrzések gyengeségére 
is rámutatnak. 

Befejezésül ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tulajdonvédelem erősí
tésében a tudati feltételek alakítása mellett az eddigieknél nagyobb figyelmet kell 
fordítanunk az eszközvédelem, a karbantartás, az őrzés-védelem kérdéseire csak
úgy mint ahogyan a tulajdonvédelem olyan összefüggéseire, amelyek a hatéko
nyabb gazdálkodástól függnek. Mint ahogyan legtöbb veszteségünk a végrehajtó 
tagozatban fordul elő utolsó mondatunkban ezért a felhasználók sok ezres táborá
ban végzendő munkánk javítására kívánunk ösztönözni, bízva benne, hogy ezt 
tapasztalataink közreadásával is elősegítettük. 
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