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A CSAPATGAZDALKODÁS ELMÉLETE, 
ELLATAS, GAZDALKODAS, 

KATONAI KÖZLEKEDÉS 

Gazdasági beszámoló tartalma, 
a korszerűsítés iránya, lehetősége 

D r. V á r helyi l s tv á n alezredes 

A pénzügyi szolgálatnak az alapnyilvántartásban lekönyvelt kiadásokról 
minden önálló költségvetési gazdálkodást folytató katonai szervezet gazdálko
dásáról évente két alkalommal - az 1. és II. félév végén - költségvetési be
számolót kell készíteni. A két beszámoló tartalmilag is lényegesen eltér egy-
mástól. 

A tartalmi eltérést egyrészt az jelenti, hogy az L félévi beszámoló jelentés 
a kiadások közül természetesen a június 30-ig felmerülteket tartalmazza, a jóvá
hagyott eredeti költségvetési előirányzatokhoz viszonyítva. Ezzel szemben a II. 
félévi jelentés az egész évben felmerült kiadásokat, továbbá a módosított, 
jóváhagyott előirányzatokat, valamint az előirányzati maradványokat tartalmaz
za. Ezeket a pénzügyi szolgálat könyvviteli moduljának kialakítása, működése 
óta az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Központ az ott működő 
elektronikus számítógép segítségével állítja össze és küldi meg a végrehajtó és 
középirányító pénzügyi szervezeti elemek, valamint az MN Pénzügyi Szolgálat 
Főnökség részére, természetesen a reájuk vonatkozó mélységben és összesítés 
szerint. Ez valamennyi költségvetési rovat és tétel előirányzatait, kiadásait és 
bevételeit tartalmazza. Ezen kívül a kiadási adatok jogcímek szerinti bontását 
is biztosítja. 

Az előzőekben számszaki jelentések eltérésein túl jelentős tartalmi különb
séget jelent az is, hogy a II. féléves jelentés időszakában ún . .,szöveges" beszá
molót is össze kell állítani. Ebben - többek között - értékelni szükséges az éves 
költségvetési gazdálkodás eredményeit, a különféle helyi intézkedések hatását, 
a takarékos gazdálkodás eredményeit, a különféle helyi intézkedések hatását, 
a takarékos gazdálkodás eredményeit, a bérgazdálkodás helyzetét, a szolgálati 
és munkakörülmények alakulását; számot kell adni a pénzforgalom alakulásáról, 
valamint az év végi előirányzati maradványokat kiváltó okokról, hatásukról. 
Az utóbbi során a gazdálkodó szolgálati ágak, fegyvernemek információi jelen
tik az alapadatokat, melyek nélkül a pénzügyi szolgálat képtelen összeállítani 
a jelentést, nem áll módjában minősíteni a maradványokat. (Takarékos gazdál
kodás, átnyúló fizetési kötelezettség, feladatátütemezés, feladatelmaradás.) Az 
összeállított jelentések az elöljáró pénzügyi szervezeti elemeken keresztül jut el 
az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökségre, ahol azokat felhasználják az MN-szintű 
beszámoló összeállításánál. 
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Ennyiben lehet - nagyon röviden - összefoglalni a gazdasági beszámolók 
tartalmát, lényegét. 

A pénzügyi szolgálat csatornáján felterjesztésre kerülő beszámolók mellett 
az egyes szolgálati ágak - a saját szakterületüket érintően - szintén megkövete
lik a gazdálkodás eredményeiről szóló jelentést. 

Mindezek mellett - pontosabban: időrendileg ezeket megelőzően - készül 
el a parancsnok beszámolója, mely tartalmát részletezni nem kívánom, azonban 
abban is szólni kell a gazdálkodás területén elért eredményekről. 

Mielőtt a korszerűsítés irányát, lehetőségét felvázolnám három, a gazdál-
kodás különböző fázisait érintő változtatásról szükséges említést tenni. Ezek a ., ' 
követke,ők: 

normatív tervezés és költséggazdálkodás, 
- az ún. ,,pénzkeret-gazdálkodás" és 
- az értéknyilvántartás 

bevezetése, meghonosítása. 

Jelen tanulmány keretei között nem kívánok ezek bevezetésének szükséges
ségével foglalkozni, csak azok lényegét - nagyon röviden - ismertetni, mivel az 
előző változtatásokat a továbbiakban mint megvalósítható és megvalósult meg
oldásokként elfogadom és kezelem. 

A normatív tervezés és költséggazdálkodás egyrészt azt jelenti, hogy vala
mennyi költségvetési kiadást felölelő előirányzatokat ún. összevont és résznor
matívák alapján lehet és kell évenként kialakítani, másrészről a gazdálkodásban 
- és főleg értékkezelésben - a kiadási szemléletet felváltaná a költség-szemlélet. 
(Vannak olyan költségek, melyek kiadása a megelőző beszámolási időszakok
ban merültek fel.) 

A „pénzkeret-gazdálkodás" bevezetése, az ún. természetbeni ellátás körébe 
tartozó eszközök nyilvántartása tekintetében jelentene lényeges változást, ugyan-
akkor fokozódna a néphadsereg gazdálkodásának hatékonysága. Mit is jelent 
ez a megoldás közelebbről? Azt, hogy · 

., ... a gazdálkodó katonai szervezet a feladat végrehajtására «pénzkeret>>-et 
kap, amely magában foglalja a jelenlegi, térítésmentesen rendelkezésre bocsá
tott anyagok, technikai eszközök értékét és pénzeszközöket ( saját felhasználású 
költségvetési előirányzatokat) is. A pénz tehát jelentős szerepet kap akkor is, 
ha az adott folyamatban fizetőeszközként nem funkcionál. Ennek a módszernek 
előnye, hogy ... érdekeltté teszi a csapatokat a természetbeni ellátás körébe 
tartozó területeken is az ésszerű gazdálkodásban." (1) 

A teljességre törekvő számvitel el sem képzelhető a vagyoni érték nyilván
tartása nélkül. A normatív tervezés és költséggazdálkodás rendszere szükség
szerűen követeli meg az értéknyilvántartás bevezetését. .A:z utóbbi meghonosí
tása tartalmazná mind a csapat-, mind a központi költségvetési gazdálkodás 
körében biztosított valamennyi eszköz, berendezés, épület stb. értékét, termé-
szetesen a kimondottan· haditechnikai eszközökét is. Az alapadatok kimunká
lása kétségkívül nagy pontosságot, szakértelmet igényel, a munka volumene 
miatt is, de gazdaságossági szempontok miatt is egy általános vagyonfelméréssel 

1 Dr. Földes Ferenc alezredes: A csapatgazdálkodás tovább:fejlesztésének lehetőségei. 
Honvédelem, 1979. évi 11. szám. 42. old. 
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kell összekapcsolni. Az érték szerinti nyilvántartás folyamatos aktualizilása már 
korántsem jelentene olyan problémát, mint az első ,,felértékelés", hiszen a szük
séges adatok a csapat- és központi gazdálkodás keretében is könnyen biztosít
hatók. 

Ezek figyelembevételével vizsgáljuk meg a gazdasági beszámoló tartalmát 
tekintve a korszerűsítésnek milyen irányai és lehetőségei bontakoztathatók ki. 

Mindenekelőtt rögzíthető, hogy a jelenlegi beszámolási rendszert célszerű 

lenne felülvizsgálni, és olyan szisztémát kialakítani, mely a jelenlegi parancs
noki és ágazati, gazdasági beszámolókat integrálná, időben is azonos időszakra 
koncentrálná. 

Jelen tanulmány keretei között nem kívánok részletesen foglalkozni a pa
rancsnoki beszámoló tartalmára vonatkozó részletes módosító javaslat kialakí
tásával, mint ahogy az egyes fegyvernemi, szolgálati ágak beszámolóinak sajá
tosságaival sem. A beszámoló jelentéssel csak olyan vonatkozásokban széndéko
zom foglalkozni, mely a csapatok, intézetek gazdálkodásával van szorosabb 
összefüggésben, illetőleg a pénzügyi szolgálat jelenlegi és tervezett nyilvántartási 
rendszeréből adódó adatok felhasználásával megvalósítható. Ennek ellenére -
az általam a következőkben vázolt beszámolási rendszer - számos vonatkozás
ban a harckészültségi helyzet, az erkölcsi-politikai állapot megítélésére is adna 
(közvetlen és közvetett módon) lehetőséget. 

Az 1979. évi II. számú, az állami pénzügyekről szóló törvény a félévenkénti 
költségvetési beszámolást teszi továbbra is kötelezővé. A költségvetési beszá
moló két főbb részből 

1. a számszaki bizonyításból és 

2. a szöveges értékelésből 
tevődik össze. 

1. Beszámoló jelentés - számszaki bizonyítás 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendszer és a jövőre vonatkozó elképzelé
seim szerint mind a tervezés, mind az évközi gazdálkodás elszámolása, mind az 
értékadatok, mind a központi költségvetésekre vonatkozó ún. ,,pénzkeret" -ek 
nyilvántartására ugyanazzal a számítógéppel történne, természetes, hogy a be
számoló jelentések számszaki része is ott készülne - mindkét beszámolási idő
szakra -, melyeket megfelelő csoportosítások szerint a különböző vezetési szin
tek parancsnokai - szinte egyidőben - megkapnának. 

Mit is tartalmaznak a számszaki beszámoló jelentések? 
A) az/, félév végén 

- a pénz- és anyagforgalom, a készletgazdálkodás tekintetében a költségek 
és kiadások elkülönített kimutatását, 

- a központi ellátás rendszerében biztosított pénzkeret, felhasználás és ma-
radványösszegeit költségvetési tételenként. 

B) a költségvetési év végén 

- ugyanazokat, melyeket az I. félév végén, 
- állóeszközök és -anyagok könyvviteli értékének helyzetét. 

Az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíjmcgállapító Központ megküldené az 
elöljáró parancsnokok részére valamennyi közvetlenül alárendelt katonai szer-
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vezet számszaki beszámolóját külön-külön, az azokról készült összesítéseket, to
vábbá a magasabbegységek összesítöit. is - ha van ilyen alárendelt. 

Az I. félévről készülő számszaki beszámoló jelentés lehetőséget ad a költ
ségvetési gazdálkodás helyzetének - időközi - áttekintésére, a szükséges intéz
kedések kialakítására, meghozatalára. Természetesen az értékelés kialakítása, a 
döntéselőkészítés elsősorban a pénzügyi szolgálat, másodsorban a gazdálkodó 
szolgálati ágak, fegyvernemek munkatársainak feladata. Ez az eddigi gyakor
lattól nem térne el lényegesen, talán csak annyiban, hogy fokozottabb mérték
ben kellene bevonni a gazdálkodással foglalkozók körét. 

2. Beszámoló jelentés - szöveges értékelés 

A beszámoló jelentés másik fő része: a szöveges értékelés - szemben a 
számszaki bizonyítással - csak ott készülhet, ahol a gazdasági cselekmények 
végrehajtása megtörtént. Ebből az következik, hogy annak reális összeállítása 
a végrehajtói szinten kezdődhet. Ezen a szinten a gazdálkodási kérdésekkel 
foglalkozó, abban tevőlegesen részt vevő szolgálati ágak, fegyvernemeknek tel
jes egészében részt kell venniük, hiszen ilyen irányú ismerettel az ott szolgálatot 
teljesítők rendelkeznek. Ennek megfelelően - a későbbiekben részletezésre ke
rülő főbb szempontok alapján - kell ezeknek a gazdálkodóknak összeállítani 
értékelésüket, elemzésüket a költségvetési év gazdálkodásáról. Az alakulat pa
rancsnokának címzett jelentések összesítése, a végrehajtói szintű szöveges érté
kelés kialakítása a kijelölt parancsnokhelyettes feladata kell, hogy legyen, aki 
ebbe a munkába a pénzügyi szolgálatvezetőt teljes mértékben bevonná. Termé
szetesen csak ott lehet tartalmas beszámolót készíteni, ahol a gazdálkodásban 
részt vevő valamennyi szolgálati ág, fegyvernem határidőre, minimálisan az elő
írásoknak megfelelő szempontok szerint állítja össze jelentését. Az alakulat 
parancsnoka által jóváhagyott összeállítást, az elöljáró parancsnok intézkedésé
nek megfelelően, a középszintű iFányításban részt vevő funkcionális szervezeti 
elemek beosztottainak kell felülvizsgálni, összesíteni és a pénzügyi (al-) osztály 
tagjaival közösen kialakítani az összesített beszámoló jelentést. A csapattagozat
ban ez: a közös együttműködés viszonylag könnyen megszervezhető. Más a hdy
zet az ún. HM-szerveknél. hiszen azokat elsősorban egy-egy tevékenységi kör 
MN-szintű ellátására, irányítására, szervezésére stb. hozták létre, ezért a gaz
dálkodásban részt vevő és középirányítást is végző szervezeti elemekkel elvétve 
rendelkeznek. 

Hasonló szervezeteket találunk az ellátó központoknál és a (fő-) igazga
tóságoknál, ahol pénzügyiwgazdálkodási szempontból szintén középirányítói fel
adatok vannak. A középirányítói szintű, összegezett szöveges beszámoló jelen
tések a parancsnok záradékolása után kerülnének felterjesztésre (megküldésre) 
az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökségre, ahol értékelések, összesítések után ké
szülhet el az MN-szintű összesítés. 

Az előzőekben leírt folyamat természetesen nem vonatkozna a központi 
költségvetési keretből történt megvalósulások részletes elemzésére, mivel azt 
a beszámoló jelentést a felsőszintű gazdálkodást végzőknek kell összeállítani és 
megküldeni az MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökségre, ahol a csapatgazdál
kodásra vonatkozó jelentés figyelembevételével állítják össze a tárca beszámo
lóját. 
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A beszámoló jelentések összeállításának és felterjesztési rendjének ismer
tetése után vizsgáljuk meg részleteiben: mit is tartalmaznak azok?! 

Elöljáróban rögzíteni kívánom, hogy ilyen vonatkozásban elsősorban azok
kal a beszámoló jelentésekkel kívánok tartalmilag foglalkozni, melyeket első

ként a végrehajtói szinten kell összeállítani, majd továbbterjeszteni. Ebben a 
jelentésben három fő kérdéscsoport köré szükséges az értékelő, elemző véle
ményt kialakítani, úgymint: 

A) csapat-pénzgazdálkodás, 
B) természetbeni ellátás, 

C) vagyoni helyzet alakulása. 
A) a csapat-pénzgazdálkodás eredményeinek értékelése kapcsán a követ

kező témakörökkel célszerű részletesen foglalkozni. 

Mindenekelőtt szükséges értékelni az összevont normatívát és annak rész
normáit abból a szempontból, hogy azok miként váltak be a gyakorlati életben. 
Elemezni kell, hogy melyek azok a részek, amelyeken feltétlen változtatni szük
séges akár abból az okból, hogy az nem teszi lehetővé a feladatok végrehajtását, 
akár azért, mert túl „laza" és nem egyértelmű az abból végrehajtható feladat. 
E kérdés mélyreható elemzése, értékelése kiemelten fontos, mivel az így nyert 
információk képeznék elsősorban az alapját az összevont normatíva és a rész
normák, résznormatívák változtatásának, pontosításának, természetesen a köz~ 
pontilag elhatározott változtatásokon (pl. átszervezés, átfegyverzés, új eszközök 
rendszeresítése stb.) kívül. 

Ennek az elemzési területnek részeként kellene kitérni az egységnyi mérő
számokra eső tényleges kiadások költségek alakulására. Az MN csapatai zö
ménél az egy katonára eső kiadások és költségek képeznék az elemzés egyik 
sarkalatos pontját. Katona alatt a sorkatonai szolgálatot és tartalékos katonai 
szolgálatot teljesítőket értem, utóbbiakat a szolgálati időtartam figyelembevé
telével korrigált létszámuk alapján. Az ilyen irányú vizsgálódást a kórházaknál, 
szanatóriumoknál az egy ágyra, az üdülőknél, gyermekintézményeknél az egy 
férőhelyre, a tárintézeteknél az egységnyi tárolóhelyre (pl. 100 m2, 1000 légm3 
vagy 1 m3 stb.) vetítetten lehet elvégezni. Hasonló mutatókat más területeken 
is lehetséges kiválasztani, ahol az előzőekben felsoroltak nem jellemzőek, így 
pl. az egy lokátor (típus megnevezésével), az egy helikopter vagy egy vadász
repülőgép működtetésével (szintén típus megjelölésével) együttjáró költségek és 
kiadások részletezett elemzése. Ebben a témakörben - bár behatárolt a kivá
lasztható mérőszám - számosan sok lehetőség adódik. 

A:z elemzés során összehasonlítást is lehet tenni, és nemcsak a tervszámok
hoz, hanem az előző időszak adataihoz képest is. 

Bázisviszonyszámok és tervteljesítési viszonyszámok kialakítása, valamint 
az abszolut összegek összehasonlítása, egymás mellé állítása alapján elemezni 
lehet az eredetileg jóváhagyott költségvetési előirányzatok, a jóváhagyott előző 
évi pénzmaradványok, a módosított költségvetési előirányzatok összegeit, azok 
viszonyát az összes kiadáshoz. 

A befolyt bevételek alakulását az üdülőknél, gyermekintézményeknél ha
sonló módon kell elemezni; a bruttó gazdálkodásnál elegendő csak a módosított 
előirányzathoz viszonyítottan elvégezni az összehasonlítást. Egy-egy középtávú 
tervidőszak záró éve alkalmával az ötéves láncviszonyszámokon alapuló szá
mításokkal és értékeléssel lehet színesebbé tenni az elemzést. 
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Szükségesnek tartom, hogy a beszámoló jelentés szöveges értékelése tar
talmazza egy-egy csapatgyakorlat mérhető kiadásait is. Az egységek, magasabb
egységek, seregtestek az alegység, egységszintű gyakorlatokat azok típusa szerint 
részletezetten bontsák ki. Abban az esetben, ha egy magasabbegység ön3.llóan 
hajtott végre harcászati gyakorlatot, az ezzel kapcsolatos kiadásokat a seregtest 
egyetlen gyakorlatként értékelje. Az elemzés ilyen irányú biztosítása érdekében 
szükségessé válik, hogy a könyvelés erre vonatkozó - megkülönböztetett kóddal 
ellátott - adatokat is tartalmazzon. 

Kiemelten fontos tevékenység minden esztendőben a takarékossági intéz
kedések hatásának levezetése. Ezt úgy képzelem el, hogy részleteznék az ilyen 
intézkedéseket, és kimutatnák azok mérhető eredményeit, melyek együttes ösz
szegének egyeznie kell az ilyen címen kimutatott pénzmaradvánnyal. 

Külön fejezetben részletesen indokolni kell az előirányzati maradványok 
okait. Ennek keretében - költségvetési tételenként részletezve - egymástól el
különítetten s<,ükstges kimutatni: 

az átnyúló fizetési kötelezettség, 
- az átütemezett feladatok, 

a takarékos gazdálkodásból származó és 
- a feladatelmaradás 

miatti maradványokat. Az átnyúló fizetési kötelezettségek teljesítésénél indo
kolni szükséges azt is, hogy milyen végrehajtott feladat végrehajtásához, vagy 
milyen számla kiegyenlítéséhez szükséges az adott összeg. 

Az átütemezett feladatok okainak indokolásán és összegének meghatározá
sán túl ki kell térni, hogy ennek teljesítése egy-két, vagy esetleg több év múlva 
lehetséges, pl.: vállalati szerződés szerint. A takarékos gazdálkodásból származó 
megtakarításokról az előzőekben szó volt, itt csak a végösszeg kimutatása szük
séges a számszerű levezetés pontossága érdekében. A feladatelmaradásból szár
mazó megtakarítások esetében a feladat megnevezését, az elmaradás okát és a 
kimutatható (vagy erre a célra kapott) összeget kell közölni. 

Különösen fontos az évközbeni gazdálkodási tevékenység kritikus és ön
kritikus értékelése. Ennek során értékelni kell a végrehajtott átcsoportosítások 
szükségességét, indokoltságát. Magyarázatot kell adni az egyes költségvetési té
teleken esetlegesen keletkezett túllépésekről. Jelenteni szükséges az emiatt kez
deményezett fegyelmi és anyagi felelósségrevonásokról. Ertékelni szükséges, hogy 
milyen mértékben biztosították a harckészültségi, kiképzési és ellátási feladatok 
teljesítéséhez az anyagi-pénzügyi fedezetet. Azok felhasználása mennyiben segí
tette elő a szolgálati, a munka- és életkörülmények javítását. Ennek keretében 
szolgálati áganként rövid értékelést kellene adni a gazdálkodással és a szolgá
lati tevékenységgel összefüggő eredményekről, esetleges hiányosságokról. Pl.: az 
élelmezési norma lehetővé tette az előírt követelményeknek megfelelő étkezte
tést, a felszolgált ételek kalóriaértéke - éves átlagban - miként alakult; vagy 
a sorkatonák fehérneműjének cseréje milyen gyakorisággal történt meg? Az em
lítetteken kívül ki kellene térni arra is, hogy milyen jelentősebb beszerzések 
történtek, ezeknek az addigi vagy a várható hatása mit eredményezhet? 

A fenntartási kiadások egy részénél részletezni lehetne, hogy a kiadások 
milyen százalékos mértékben oszlanak meg a vállalati kifizetések, illetve a saját 
munkaerővel elvégzett anyagszámlák között? 
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A gazdálkodás végrehajtásának elemzése során részletezni kell, hogy a 
jóváhagyott előző évi pénzmaradványok felhasználása kapcsán milyen eredmé
nyeket értek el. Különösen részletezni szükséges, hogy a takarékos gazdálko
dásból származó, visszaigazolt maradványok felhasználása mennyiben szolgálta 
a szolgálati és a munkakörülmények javítását. 

A szolgálati és munkakörülmények javítására tett intézkedések kapcsán -
az említetteken túl - arra is szükséges kitérni, hogy a népgazdasági és a szer
ződéses munkák bevételeinek felhasználható részéből mire mennyit fordítottak. 

. Nagyon fontos a létszám-, illetmény- és bérgazdálkodás eredményeinek 
elemzése. Ennek keretében külön-külön elemezni és értékelni kell: 

- a hivatásos és továbbszolgáló tiszti állomány, 
- a hivatásos és továbbszolgáló tiszthelyettesi állomány feltöltöttségét és 

illetményátlagait; 
- az állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak rendszeresített, felhasz

nálható állományi, dolgozói létszámain keresztül a feltöltöttséget, az engedé
lyezett és a besorolások szerinti bérek alapján a bérszinvonal-kihasználás hely
zetét, az összes keletkezett bérmegtakarítások és az azokból felhasznált össze
geket. Az utóbbinál kiemelve a külső és belső helyettesítésekre, a túlmunkák 
díjazására fordított összegeket. Ki kell mutatni, hogy a bérgazdálkodás sza
bályai alapján milyen összegű bérmegtakarításokat lehetett volna saját hatás
körben felhasználni, és ezzel szemben hogyan alakult azok tényleges felhaszná
lása. 

- A tiszti, tiszthelyettesi és az állandó főfoglalkozású polgári alkalmazot
tak adatainak elemzésénél részletezni kell, hogy a biztosított keretek hány fő 
előresorolását tették lehetővé; az előresoroltak hány százalékát tették ki az 
összes létszámnak. Ilyen elemzéseknél lehetőség van az időbeli összehasonlítá
sokra is. A polgári alkalmazottak körében értékelhető a kinevezett és a szer
ződéses dolgozók aránya is. 

- A sor- és hallgatói állomány tekintetében részletezni kell az állomány
táblás és tényleges létszámok alakulását; összehasonlításokat lehet tenni az előző 
időszak hasonló adataival. 

- A tartalékos katonai szolgálatot teljesítetteknél a tervezett és a tényleges 
létszámok alakulását kell elemezni állománycsoportonként (tiszt, tiszthelyettes, 
legénység) a szolgálati idő függvényében. 

- Az időszaki foglalkozású és részfoglalkozású polgári alkalmazotti bér
alapok felhasználásának elemzése során értékelni kell, hogy azok milyen felada
tok végrehajtását tették lehetővé. 

E rész keretében önkritikusan értékelni szükséges az állományfegyelem hely
zetét. 

Röviden, számszerű adatok felhasználásával értékelni szükséges, hogy mi
lyen eredményeket értek el a selejt-, a hulladék- és inkurrens anyagok értékesí
tése kapcsán. A bevételi összegeknél részletezni kell a szolgálati ágak szerinti 
megoszlást is. A jutalékban részesültek számának és a kifizetett jutalék összegé
nek jelentésén túl arra is kitérni, hogy a 10/1975. sz. HM utasítás alapján 
saját hatáskörben felhasználható bevételből mire milyen összeget fordítottak, 
azok miként szolgálták a munkafeltételek vagy a szolgálati körülmények javí
tását. 

87 



A csapatépítkezési tevékenység elemzése kapcsán szükséges jelenteni - na
turális mutatókkal is alátámasztva -, hogy a biztosított előirányzatokból mit 
valósítottak meg, mennyi a teljes kivitelezési költség, mennyi az eddigi kifizetés 
és az év végéig hány százalékos készenlétet értek el. 

Gyakorlati tapasztalataim bizonyítják, hogy az újítási tevékenység eredmé
nyeivel az éves beszámoló jelentésben szükséges foglalkozni. Ennek érdekében 
röviden jelenteni kell az újítások lényegét, továbbá azt, hogy azok bevezetése 
milyen mérhető megtakarításokat eredményezett, illetve hasznosításuk mikortól 
fogja kedvező hatását éreztetni. Részletezni kell, hogy a kifizetett újítási jutalom 
miként oszlott meg az ún. ,,eszmei" újítási jutalomra és a gazdálkodási ered
ményből kifizetett újítási jutalomra. Elemezni szükséges azt is, hogy az újítások 
kifizetett kivitelezési költségei mennyiben állnak összefüggésben a várható vagy 
elért gazdasági eredménnyel. 

A szöveges beszámoló jelentésben szükséges röviden foglalkozni a keletke
zett hiányok és károk összegével, továbbá a kártérítési eljárások során a „HA
TAROZAT" -ok alapján előjegyzett, megtérített összegek alakulásával. Értékel
ni kell az anyagi-pénzügyi fegyelem helyzetét is. 

Célszerű külön foglalkozni a gépjárművek, munkagépek és különféle hadi
technikai eszközök üzemeltetésének gazdaságosságával a megtett km, a teljesí
tett üzemóra és az üzemanyag-fogyasztás függvényében. Ennek keretében az 
üzemanyag-megtakarítások eredményeit is szükséges részletezni. A témával való 
foglalkozás, elemzés szükségességét az üzemanyagárak ismétlődő emelései, ez
által az MN-szintű kiadások jelentős növekedése különösen indokolja. 

Egyes katonai szervezeteknél elemezni kell a kifizetett szerzői és fordítói 
díjakat a megírt, lefordított ívek függvényében. 

Végül, de nem utolsósorban szükségesnek tartom, hogy a csapatgazdálko
dás keretében megvalósuló készletgazdálkodás alakulása, eredményeinek elem
zése is részét képezze a szöveges beszámoló jelentésnek. Ennek keretében elsőd
legesen a kiadások és a költségek elkülönítésével kapcsolatos számszerű ered
mények bemutatását tartom fontosnak, valamint annak értékelését, hogy a kész
letek jelentős változását mi indokolta, annak milyen hatása van a harckészültség 
biztosítására. 

B) a természetbeni, térítésmentes ellátás területén az alábbi témakörökkel 
kapcsolatos értékeléseket tartom szükségesnek 

Ebben a fejezetben is lényeges elemzési terület a tervezési normatíva, ezen 
belül a résznormák és résznormatívák értékelése a tényleges „felhasználás" függ
vényében. 

Annak ellenére, hogy a természetbeni ellátás körében a tényleges teljesíté
sek nem az abban részesülő katonai szervezeteken múlnak, mégis fontosnak tar
tom az ezzel kapcsolatos értékelést, mivel az elöljáró parancsnokságok azáltal 
összefüggő képet kaphatnak, és - amennyiben szükséges - a megfelelő kezde
ményezést (az ellátás egyenletesebbé tétele érdekében) könnyebben megtehetik. 

A tényleges ellátás elemzése során szolgálati áganként, fegyvernemenként 
részletezve kell jelenteni, hogy az adott évben milyen jellegű ellátásban részesült, 
szükséges azok mennyiségét természetes mértékegységben és értékben is kifejezni. 
Feltétlenül szükséges részletezni az építés-, beruházási, a rekonstrukciós tevé
kenységek azévi eredményeit, hasznosságát is. Főleg az utóbbival üsszefüggés
ben, de bizonyos mértékig más esetekben is előfordulhat, hogy a „fogadó" ka-
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tonai szervezet olyan intézkedéseket tett, melyek következtében a természetbeni 
ellátás kivitelezése a megadott kereteken belül takarékosabban valósulhat meg. 
Ezekről az intézkedésekről és a mérhető eredményeikről feltétlenül szükséges 
jelentést tenni. 

Az előzőeken túlmenően a természetbeni ellátás kapcsán szükséges olyan 
értékelhető elemzést adni, hogy az adott katonai szervezet (és alárendeltjei) az 
állománytáblában előírt technikai eszközök mennyiségével, minőségével, összeté
telével milyen mértékben rendelkezik. Szükséges elemezni azt is, hogy a tény
legesen meglevő eszközök és azok összetétele milyen mértékben teszi lehetővé 
az adott katonai szervezet számára a vele szemben támasztott háborús alkalma
zási feladatok maradéktalan ellátását. 

Elemezni kell az „MZ" -készletekkel kapcsolatos állapotot is. Ilyen szem
pontból értékelhető, hogy a készletek feltöltöttsége milyen mérvű, azok elkülö
nített tárolásának feltételei mennyiben biztosítottak, milyenek a tárolás körül
ményei. Az „MZ" -készletek körébe tartozó egyes anyagok vonatkozásában éven
ként azt is szükséges elemezni és értékelni, hogy azok szavatossági lejárati ideje 
miatti készletcserék időben végrehajtásra kerültek-e, illetve a közeljövőben lejáró 
szavatossági idő bekövetkezésének elkerülése, megelőzése érdekében milyen in
tézkedéseket tettek. Az értékelés során állást kell foglalni az „MZ" -készletek 
állapotának technikai színvonaláról, esetlegesen szerszámzatuk, cserealkatrészük 
mennyiségéről; a karbantartást igénylő eszközökkel kapcsolatban az ilyen jellegű 
munkák rendszeres elvégzésének megtörténtéről. 

A természetbeni ellátás keretében biztosított technikai eszközök egy része 
nem haditechnikai felszerelések körébe tartozik, ezekkel kapcsolatban értékelni 
kell, hogy az évi változások milyen mértékben szolgálták a harckészültségi fel
adatok ellátási színvonalának javítását, miként szolgálták a katonák kiképzett
ségének fokozását. 

Bizonyos szociális, kulturális és a katonák, valamint a polgári dolgozók 
egészségének védelmét szolgáló létesítmények, berendezések ellátottságában be
következett változások kapcsán elemezni kell azok hatását a szolgálati, élet- és 
munkakörülményekre. 

C) a vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos elemzést az értéknyilvántar
tás adatai alapján a következők szerint képzelem cl: 

A vagyoni helyzet elemzését három fő szempont alapján lehet megközelíteni, 
éspedig: 

az értékadatok, 
- a műszaki paramétereik és 
- a mennyiségre jellemző naturális mutatók szerint. 

A Magyar Néphadseregben közgazdasági szempontból elsődlegesen az ér
tékadatok elemzésének van létjogosultsága. Az elemzés során elsődlegesen az 
értékadatokon alapuló megoszlási viszonyszámokból kell kiindulni az alábbi -
a teljesség igénye nélküli - csoportosításnak megfelelően: 

a) állóeszközök 
- épületek, ezen belül : 
- parancsnokság, 
- sor-, növendék- és tartalékos állományú katonák körletei, 
- raktárak, 
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- étterem és konyhaépületek, 
- technikai eszközök zárt, félig zárt tárolói, 
- nőtlenszállók, 

- egyéb hasznosítású épületek; 
építmények, ezen belül: 

- haditechnikai eszközök építményei, 
- fegyver-, lőszertárolók, 
- különleges technikai eszközök tárolói, 
- különleges anyagok tárolói, 
- üzemanyag-tárolók és csővezetékek, 
- egyéb haditechnikai építmények, 
- nem haditechnikai építmények, 

- belső úthálózat, 
- iparvágány stb.; 

- gépek, műszerek, ezen belül: 
forgácsoló szerszámgépek, 

- üzemanyagtöltő kutak, 
- famegmunkáló gépek, 

diagnosztikai berendezések, 
- számológépek, könyvelöautomaták és számítógépek, 
- egyéb gépek, műszerek; 
- gépjárművek, ezen belül: 

személygépkocsi, 
- tehergépkocsi, 

páncélozott szállító harcjárművek, 
- munkagépek, 
- haditechnikai gépjárművek 

- vontatói, 
- vontatmányai, rakományai, 

- műhelykocsik, 

különleges gépjárművek, 
- úszó járművek, 

mozgókonyhák, mozgósütödék, 
- egyéb gépjárművek; 
- különféle haditechnikai eszközök, ezen belül: 
- lövegek, 
- repülőgépek, 

- különféle rakéták, 
harckocsik, 

- lokátorok, híradó- és elektrotechnikai berendezések, 
- kézifegyverek, 

egyéb haditechnikai eszközök. 

b) anyagok, egyéb eszközök 
raktári anyagkészletek és fődarabok értékei, ezen belül: 
szolgálati áganként, fegyvernemenként, 
raktárakban levő egyéb eszközök, ezen belül: 

- szolgálati áganként, fegyvernemenként, 
használatba kiadott eszközök és felszerelési tárgyak, ezen belül: 
szolgálati áganként, fegyvernemenként. 
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A megoszlási viszonyszámokon alapuló elemzés során az egyes haditechnikai 
eszközök megnevezése helyett természetesen azokat az egységes rendszerben ki
dolgozott kódok szerint is meg lehet különböztetni. 

Bár a vagyoni helyzet elemzését alapvetően az értéknyilv.intartás adatai 
alapján javaslom elvégezni, ettől eltérően szükségesnek tartom számszerűleg je
lenteni a sor-, növendék- és tartalékos .illományú katonák körletnagyságát ki
fejező, egy főre eső: 

- légköbmétert és 
- négyzetmétert. 

Az állóeszközöknél utalni szükséges a fizikai és erkölcsi kopás, elhaszná
lódás jellemző mutatóira, mivel azok is lehetővé teszik következtetések levo
nását a harckészültség állapotáról, a szolgálati és munkakörülmények helyze
téről. 

Az anyagkészletek elemzése során szolgálati áganként a raktári minimális, 
maximális, optimális és tényleges mennyiségek alakulásával is célszerű foglal
kozni, különös tekintettel azokra a szolgálati ágakra, melyeknél ellátási vagy 
beszerzési nehézségek következtében kirívó nehézségek mutatkoznak. 

A vagyoni helyzet értékelése során szükségesnek tartom részletezni, hogy 
az összes kimutatott vagyon értékből az „MZ" -készletek milyen nagyságrendet 
tesznek ki. 

A szöveges beszámoló jelentések során - mint már több helyen is rögzí
tettem - az adatok összehasonlítását a tervezett, vagy a bázisadatokhoz abszolút 
és relatív számokban is kifejezésre lehet juttatni. Az elemzés, értékelés színvo
nalát jelentősen növelhetik a jellemző vagy kiemelten fontos tendenciák alaku
lásának grafikonokkal történő szemléltetései. 

A gazdálkodásról szóló szöveges beszámoló jelentést - mint már korábbiak
ban utaltam rá - célszerű és praktikus lenne összevonni a parancsnokok beszá
moltatásával. Úgy érzem az előzőekben vázoltak számos lehetőséget biztosítanak 
olyan következtetések kihangsúlyozására, melyek eddig az ún. parancsnoki be
számolóban kerültek említésre, de a gazdálkodás adatai azokat nem abban a 
jelentésben támasztották alá. Ezzel a megoldással minden szintű parancsnok 
(és törzs) komplex képet kapna az általa irányított terület helyzetéről. 

Megítélésem szerint a több csatornán futó jelentést időrendileg is lehetne 
úgy „hangolni" - hiszen ez csak elhatározás, döntés kérdése -, hogy a komplex 
beszámolás és beszámoltatás megvalósítható legyen. Ezzel a megoldással nem
csak a feladatok mennyiségét csökkenthetnénk, hanem átfogóbb képet kaphat
nánk a katonai szervezet(ek) életéről, eredményeiről, problémáiról. 

Az általam javasoltak azt is lehetővé teszik, hogy egyes területek csak a 
kijelölt katonai szervezetek beszámolóit gazdagítsák, illetve azokról nagymérvű 
változások esetén kelljen jelentést tenni. 
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