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Korszerű viszonyok között a személyi állomány kiképzésének és nevelésének 
bonyolultsága, az egységek legújabb technikával és fegyverekkel történő felsze
relése, a szolgálati-, a munkakörülmények és az anyagi biztosítás jelentős javí
tása szükségessé teszi a csapatgazdálkodás állandó korszerűsítését és erősítését. 

A csapatgazdálkodás továbbfejlesztését nemcsak ösztönzik, hanem kötelezővé 
is teszik azok az elvek, melyek az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény, 
valamint a XII. kongresszus által elfogadott dokumentumok tartalmaznak. 

Mindezek mellett, ,, ... a fejlett szocializmus magas követelményt támaszt 
a munka hatékonysága és minősége iránt a népgazdaság minden szintjén. . . . A 
pénzügy jelentőségének erösödése nemcsak az anyagi termelésre - ahol az or
szág gazdasági hatalmának alapjai találhatók -, hanem a fegyveres erőkre is 
jellemző. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a tudományos-technikai forra
dalom körülményei között a hadügy területén hozott bármilyen döntés nemcsak 
katonai, hanem gazdasági probléma is."1 

A csapatgazdálkodás további korszerűsítésének számosan sok módja dol
gozható ki, kisebb jelentőségű, - esetleg ágazati - részletkérdésektől az egész 
gazdálkodást átfogó lényeges kérdésekig. Megítélésem szerint a gazdálkodás 
területén a nagymérvű továbblépést a normatív tervezés, gazdálkodás és be
számolás meghonosítása jelentheti, aminek szükségességét és lehetséges módszereit 
- elsősorban a „Honvédelem" folyóirat hasábjain - az elmúlt években több 
szerző, így: dr. Dóró György vezérőrnagy, dr. Dobák Dezső alezredes, dr. 
Himber Péter alezredes, dr. Dömsödi László ezredes, dr. Thürmer Gyula al
ezredes közvetlen, vagy közvetett módon, tudományos kutatásaik eredményeiként 
már felvetették. 

A csapatgazdálkodás fö folyamatainak - tervezés, elszámolás és beszámolás 
- korszerűsítésében nagy jelentőséget tulajdonítok a tervezésnek és ezen keresztül 
az irányítás rendszerének. Már az MSZMP Programnyilatkozata is megfogalmazta 
ezt a gondolatot, mégpedig: 

,A fejlett szocialista társadalom megköveteli a szocialista tervgazdálkodás 
továbbfejlesztését .... Tovább kell folytatni a gazdaságirányítás rendszerének és 
módszereinek fejlesztését."2 

1 V. N. Dutov vezérezredes: A fegyveres er6k pénzt.artaléka1 felhasználásának kér· 
dései, VOJENNAJA MISZL 1978. éVi 8. sz. 

2 MSZMP XI. Kongresszus jegyzőkönyve, Kossuth Könyvkiadó, 1975, 

69 



Ezt a gondolatot fogalmazta meg R. Tavadze vezérőrnagy elvtárs is egyik 
cikkében: 

„A csapatgazdálkodás magas fokú hatékonysága biztosításának legfontosabb 
tényezője az idejében végrehajtott, pontos, tudományosan megalapozott tervezés. 
, .. A sokoldalúan átgondolt terv lehetővé teszi a fő feladatok megjelölését, a 
szolgálati ágak erőfeszítéseinek helyes elosztását, az anyagi-, a munka- és pénz
tartalékok leggazdaságosabb és legcélszerűbb felhasználását."3 

A tervezőmunka színvonalának, pontosságának, gyorsaságának állandó fej
lesztése, tökéletesítése bármely vezetési szinten állandó feladat, melynek a csa-
patgazdálkodás mind hatékonyabb megszervezésén és végrehajtásán keresztül a ~ 

harckészültség szakadatlan fokozását kell szolgálnia. ..,. 

Amint az előzőekben szó volt, a normatív tervezés jelentheti a tervezőmunka 
pontossága, hatékonysága növelése terén a jelentős előrelépést. 

Felvetődik a kérdés: mit is tartalmaz a normatív tervezés fogalma? Röviden 
megfogalmazva azt, hogy valamennyi fogyasztó várható vagy tervezhető kiadásait 
(költségeit) normalizált mennyiségek alapján kell számbavenni. Ennek meg
valósításához szükségesek a normák, normatívák és mérőszámok pontos ismerete. 
Vagyis a normatív tervezés megvalósítása érdekében szükséges azokat valamennyi 
felsőszintű gazdálkodónak - egyben mint követelménytámasztónak is - kialakí
tani. Mivel a néphadseregen belül a gazdálkodás legfelsőbb szintű irányítója és 
felelőse a vezérkar, ezért a kialakított normákat ott szükséges szintetizálni és a 
jóváhagyásról gondoskodlli. 

A normák, normatívák kialakításánál a következö elveket kell figyelembe 
venni: 

1. különböző szintekre különböző normákat szükséges kialakítani; 
2. a különböző feladatokat ellátó egységekre, különböző normákat célszerű 

kidolgozni; 
3. el kell különíteni a tervezési munkát segítő normákat a felhasználási elő

írásoktól; 
4. a normákat értékben és természetes mértékegységben kell megadni. 
5. a normák juttassák kifejei:ésre a természetbeni és a csapatgazdálkodás 

körébe tartozó lehetőségeket; 
6. a normák kialakítása a kiadások (költségek) konstans és variábilis jellegü· 

kön alapuljanak. 

Az előző elvek felsorolása is bizonyítja, hogy a normák kialakítása csak külö
nösen gondos, sokirányban körültekintő munkával történhet, melynek során maxi
málisan figyelembe kell venni, hogy a néphadsereg harckészültsége a párt-, az 
állami és a katonai felső vezetés követelményeinek, továbbá a Varsói Szerző
désben vállalt katonai kötelezettségeinek megfeleljen, ennek biztosítását gazdál
kodási tevékenységükkel maximálisan segíteni szükséges. 

1. A normák fajtái vezetési szintek szerint. 

A normák kialakításánál figyelembe kell venni a néphadsereg csapatai, in-

3 R. Tavadze vezérőrnagy: Az alakulat gazdasági tevékenységének tervezése, TIL J 
SZNABZSENYLJE 1978. évi 11. szám 
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tézetei vezetési szmt1e1 szermt1 tagozódását, ennek megfelelően a következő tí
pusnormákat kell kialakítani: 

- önálló század, zászlóalj, 
ezred, 

- dandár, hadosztály, 
seregtest. 

Úgy vélem az önálló század, zászlóalj és ezred normáira nem szükséges kü
lön kitérni, viszont a magasabbegységek, seregtestek normáira -, ha röviden is de 
- igen. 

A magasabbegységek, seregtestek normáinak tartalmazniok kell alárendelt
jeik kiadásainak összegezését, valamint a törzs tevékenységével összefüggő kiadá
sokat. Az úgynevezett HM szervek normáinak hasonló módszerrel kell kialakí
tani a tervezhető kiadásokat és a felhasználható költségeket. 

A normákat - nevezöjüket tekintve - nevezhetiük úgy is, mint: 
- egy költségvetési év meghatározott feladatára fordítható összes költség, 

illetve 
- valamilyen egységnyi szint feladatai teljesítéséhez szükséges költségek. 

A normák mindkét fajtájának a jellege összevont, vagyis számos - egymástól 
elkülönülő - résznormából tevődik össze, amikor az alakulat szintű normákat ki
munkáljuk. 

2. A különböző feladatokat ellátó egységek normái 
A különböző rendeltetésű egységek normáit az egységnyi szint feladatainak 

teljesítése kapcsán kell kialakítani. 

Az egységnyi szintű feladatok teljesítéséhez szükséges költség (kiadás) nor
mák - fajtájukat tekintve - lehetnek: 

- egy katona kiképzésére fordítható összeg, 
- egy kórházi, szanatóriumi ágy, üdülői férőhely fenntartásának költsége, 

egy gyermekintézményi férőhely költsége, 
- tárintézeteknél egységnyi tárolótér fenntartásának költsége (pl. 100 m2

, 

1000 m3 stb.), 
- költségvetési üzemeknél, új kiképzési rendszerű műszaki csapatoknál és a 

katonai (fő-) építésvezetőségeknél az egy fö - állománytáblába tartozó - létszám 
által létrehozott étték (árbevétel) egységére (pl.: 1000 Ft-jára) eső költség, 

- javítóintézeteknél az ellátásra kerülő (utalt, átadásra tervezett) készülé
kekre, berendezésekre fordítható összes kiadás. 

Ezek a normák kifejezésre juttatják, hogy a katonai szervezeteknek különböző 
a feladatuk, természetesen belső összetételüknek kell azt egyértelműen kifejezésre 
juttatni. Az. egy katona kiképzési költségét tartalmazó normának több változata 
lehetséges annak függvényében, hogy az alakulat: 

- gépesített lövész, 
tüzér, 
légvédelmi tüzér, 
harckocsizó, 
rádiótechnikai, 

- híradó stb. 
feladatokat lát el. 
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A vadászrepülő és hasonló jellegü egységeknél az egy gép fenntartási ki-
adásait kell meghatározni, hasonlóan a kórházi, szanatóriumi férőhelyekhez. 

3. Tervezést segítő és felhasználást szabályozó normák 

A tervezést segítő normáknál megkülönböztetünk: 

- felsőszintű tervezést segítő normákat, melyek MN szintű átlagnormákat 
jelentenek, és 

- a csapatgazdálkodás operatív tervezését segítő normákat, melyek az egyes 
területek sajátosságait tükröznék. 

Természetesen az utóbbiaknak összességükben egyezniük kell az előzőek ösz
szegével. 

A felhasználást szabályozó normáknak részletesen szabályozniok és tartal
mazniok kell az 

,,egyes szakterületeken, szolgálati ágak területén felhasználható költségeket, 
azonban az egyes, szorosan összefüggő kiadások egymásra gyakorolt hatását is."4 

A felhasználási normáknak részletességük mellett biztosítaniuk kell a gazdál
kodási szabadságot is, hiszen a csapatgazdálkodásban a helyi szükségleteknek kell 
eldönteni a beszerzés mennyiségét, fajta szerinti összetételét. 

4. Természetes mértékegységben és értékben kifejezett normák 

Végső soron minden, a csapatgazdálkodás érdekében kidolgozásra kerülő 
normát értékben kell meghatározni, azonban sok esetben csak a természetes mér
tékegységben mért normából (pl. üzemanyag ) lehet kiindulni. Ahol erre lehető
ség van - az anyag jellege, fajtája azt lehetővé teszi -, a természetes mértékegység 
szerinti normákat is szükséges megállapítani. A szolgálati ág, fegyvernem analiti
kus nyilvántartásának a természetes mértékegységre is épülnie kell, mivel a közbe
eső, év végi, vagy évenkénti leltározások, vagyonfelmérések során azokat hasz
nálni kell. Vagyis ezeken a nyilvántartásokon a változásokat természetes mérték
egységben is vezetni szükséges. 

5. Csapatgazdálkodás körébe vont kiadások normái és a természetbeni jutta
tások normái 

A végrehajtói szint normáit aszerint szükséges kialakítani, hogy azok kife
jezésre juttassák egyrészt: milyen rész tartozik abból a csapatgazdálkodás körébe 
vont kiadásokra, másrészt: milyen nagységrenddel „gazdálkodhatnak" a termé
szetbeni juttatások tekintetében. Az utóbbi normarész kialakításának, használa
tának szükségességét szoros összefüggésbe kell hozni az értéknyilvántartás kiala
kításával. Ugyanakkor az ilyen jellegű juttatások összegének ismerete a gazdál
kodást végrehajtókra várhatóan ösztönzően hatna a takarékosság további foko
zása érdekében is. 

A természetbeni juttatások normái - felső szinten sok esetben - nem kiadáso
kat, hanem költségeket tartalmaznának, mely elkülönítés a végrehajtó- és közép
irányító szinteket nem érintené. 

6. A terve<.ési normák felépítése konstans és variábilis költségek alapján 
A költségvetési kiadások körében vannak olyanok, melyek az alaprendelte

tésben meghatározott feladatok végrehajtásának mennyiségétől és minőségétől 

'Dr. Himber Péter örgy,: Tervezési metodikánk továbbfejelesztésének kérdései. HON
V:E:DELEM „T" 1916. a. sz. Különkiadás. 
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függetlenül felmerülnek, ezek a konstans költségek. A kiadások másik köre szoros 
összefüggésbe hozható a végrehajtással, annak megtörténtével, vagyis nagyságuk 
azoktól függ, ezek a variábilis költségek. Ez a felépítési megosztás jellemezheti 
a csapatgazdálkodás körébe tartozó kiadások és a természetbeni ellátások nor
máit is. 

Hogyan állapítsuk meg, hogy melyek az állandó és melyek a változó költ
ségek? 

Az előző rendező elv szellemében kell áttanulmányozni a Magyar Néphadse
reg költségvetési „Rovat- és Tételrend"-jét, és a csoportosítást elkészíteni. Meg
ítélésem szerint a 01., 02. költségvetési rovatok tételein elszámolható kiadások 
zöme konstans a 03. és 04. rovatokon elszámolható kiadások - egyes esetekben 
még tételen belül is - mindkét csoportba sorolhatók, míg a 05. rovat kiadásai -
zömében - variábilisok. Mint említettem, vannak olyan költségvetési tételek is, 
amelyekre elszámolható költségek egy része állandó, más része változó. Ilyen pl. az 
Irodafenntartási tétel. Ezen elszámolható kiadások közül: 

- konstans a szak- és politikai lapok, folyóiratok, irodaszerek, nyomdai 
anyagok, nyomtatvány beszerzés; 

- variábilisok a nyomdaköltségek, elhelyezési berendezések és felszerelések 
vállalati javítási költségei, ügyvitel-számítástechnikai- és nyomdagépek javítása, 
karbantartásának költségei. 

Természetesen ez a csoportosítás is - mint a legtöbb, melyet nem objektív 
mérési módszerek alapján végeznek - bizonyos mértékig szubjektív. Azonban 
megfelelő összetételű kollektíva tevékenysége során a szubjektív jelleg minimális
ra csökkenthető. 

A költségek ilyen irányú csoportosítása a tervezési norma mind pontosabb 
kidolgozását nagymértékben elősegítené. Bizonyos rutin megszerzése után feles
legessé tenné a felhasználást szabályozó normákat, vagyis az a tervezési normák
kal egybeeshetne. 

A tételekre bontott költségvetési kiadások konstans és variábilis jellege 
csoportosításával olyan normaelemek képződnének, melyek lehetővé teszik a 
költségvetési ellátottságot kifejező elemzéseket. Mivel a fenntartáshoz szükséges 
konstans kiadásokat a feladat-teljesítéstől függetlenül biztosítani kell, azok ké
pezhetik alapját az ellátottság megítélésének. A variábilis kiadások hordozzák 
magukban a feladat-teljesítés nagyságára vonatkozó információk nagyrészét. 
Ezért szükséges, hogy azokat körülhatároljuk és az ellátottság elemzésénél na
gyobb súllyal vegyük figyelembe. A variábilis kiadások normáinak összehasonlí
tásával a valóságot jobban megközelítő különbségek mutathatók ki az azonos 
feladatokat ellátó egységek, intézetek között. 

A kiadások konstans és variábilis csoportosításával olyan eredmény is el
érhető, hogy azok eszközei lehetnének a normatív finanszírozásnak, a gazdálko
dás mélyrehatóbb elemzésének és - a későbbiekben - a funkcionális tervezés 
megvalósításának. 

A konstans kiadások nagyságrendjét és összetételét sem szabad örökérvényű 
megállapításnak tekinteni. Az összeg nagyságát alapvetően befolyásolja az, ha a 
csapat, intézet feladata és szervezeti felépítése jelentősen megváltozik. Ugyanak
kor az éves fejlesztési automatizmusok (pl. illetmény, munkabér stb.) és az ár
váltoZások hatását is figyelembe kell venni. A konstans _ kiadások összetételét, 
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körét időszakonként szükséges felülvizsgálni és a kiadások ilyen irányú jellegének 
megfelelően esetlegesen módosítani. Természetesen a variábilis kiadások nor
máit is az előző hatások, változások figyelemmel kísérése következményeként, 
meghatározott időszakonként szükséges „karbantartani", de ezeknél alapvetően 
a feladatok változásának nyomonkövetése a döntő szempont. 

A konstans és a variábilis költségvetési kiadási normák - tartalmukat te
kintve - számos résznormából tevődnek össze, melyekből alakulna ki 2. pont
ban ismertetett az alakulatra jellemző, összevont tervezési normatíva. 

Joggal vetődhet fel a kérdés: hogyan alakítsuk ki a normatívákat? Erre kí
vánom röviden megadni a választ a következőkben. 

A jelenlegi gazdálkodási körülmények között is több norma már kialakításra 
került, azokat a gazdálkodás tervezésénél és végrehajtásánál egyaránt alkalmaz
zák. Ilyenek pl.: az illetmények, az átlagbérek, az élelmezési nyersanyagok vagy 
a politikai normatíva. 

A normatíva különböző részelemeit a felsőszintű gazdálkodó, ún. HM-szer
veknek kell kialakítani. Ennek során alapvető követelmény, hogy javaslatukat 
a legszélesebb körültekintéssel alakítsák ki. A tervezési normatívák első kialakí
tása és alkalmazása után ugyanezeknek a szervezeteknek legyen kötelességük a 
résznormák állandó gondozása, hogy azok folyamatosan igazodjanak a változó 
körülményekhez. Ez a munka elsősorban a tényleges teljesítési adatok alapján 
történő karbantartást, illetőleg az előre látható és felmérhető változásoknak (pl. 
szervezési) az érvényesítését foglalja magába. Az ilyen irányú tevékenységnek a 
felsőszintű gazdálkodó szervezetek következetes szolgálati kötelességévé kell 
válnia. 

A résznormák kialakításánál a legnagyobb gondot kétségkívül a fenntar-
tási kiadások normalizálása fogja jelenteni. Azonban ebben a tekintetben is 
könnyítést jelent a konstans-variábilis módszer alkalmazása. Ugyanakkor bizonyos 
fenntartási normák kialakításánál alkalmazni lehetne a népgazdaságban haszná
latos mértékeket. !gy pl.: állóeszközök fenntartási normáit a 19/1980. (IX. 27.) 
PM sz. rendelet 29. § (3) bek. azok előző évi bruttó értéke alapján határozza meg 
a százalékos mértéket.S A kimondottan katonai jellegű eszközöknél, berendezések-
nél stb., a sajátosságoknak megfelelő - pl. az előző megoldáshoz hasonló - mód
szereket lehet és kell kialakítani. 

A felsőszintű gazdálkodó szervezetek által a saját irányítású területekre ösz
szeállított résznormákat az MNVK Anyagtervezési Csoportfönökségen kellene 
szintetizálni, és a különböző javaslatokból összeállítani egy-egy típusú szervezet 
(ezred, raktár, kórház stb.) összevont normatíváját. A normatívák összegeit -
miniszternek kellene jóváhagynia, az évközbeni, kisebb mértékű változtatás az 
MNVK anyagtervezési csoportfőnök hatáskörébe tartozhatna. Ezzel a megoldás
sal maximális biztosítékot kaphatnánk a tekintetben, hogy a normatívák teljes 
egészében feleljenek meg a csapatokkal, intézetekkel szemben támasztott harc
készültségi, kiképzési követelmények teljesíthetőségének. 

Az egyes résznormák összesítésére kiváló lehetőségeket ad a számítástech-

-· 

..... 

nika, hiszen az elektronikus számítógépek képesek a sokvariációjú összegzésekre. .,. __ _ 
Ennek technikai megoldásával nem kívánok foglalkozni. 

"19/1980. (IX. 27,) PM sz. rendelet Az állami költségvetési szervek gazdálkOdásáról, 
MAGYAR KÖZLÖNY 1980. évi 71, szám. 

74 



,. 

·, 

i 

A kialakított normatíváknak minden egyes szintre két fajtáját kell megkü
lönböztetni, úgymint: 

- a csapatgazdálkodás és 
- a központi, természetbeni ellátás 

körére kiterjedő normatívát. Az utóbbi - mint ahogy azt dr. Földes Ferenc al
ezredes elvtárs: ,,A csapatgazdálkodás továbbfejlesztésének lehetősége" című ta
nulmányában kifejtette, a Honvédelem 1979. évi 11. számában - csak azt a 
,,pénzkerct"-et tartalmazná, melyet a felsőszintű gazdálkodó az adott egység ré
szére térítésmentesen biztosítani kíván a harckészültségi készség fokozása, a ka
tonai feladatok mind magasabb szintű végrehajtása érdekében. 

A honvédelmi miniszter által jóváhagyott normatívákat a megfelelő mér
tékben „nyilvánosságra kell hozni", vagyis azokat a reájuk vonatkozó mértékben 
- ismertetni minden egyes vezetési szinttel. 

A tervezőmunkával szemben támasztott követelmények közül a pontosság, 
a gyorsaság, egyértelműen megkívánja a számítógép alkalmazását. Tulajdon
képpen a számítógép potenciális lehetőséget biztosít a normatív tervezés ellá
tására is. Függetlenül attól, hogy a tervezési rendszer kialakítása az egységes köz
pontra, vagy a többgépes decentrumokra történik, a számító központtal közölni 
kell a jóváhagyott normatívákat, de azok részösszegeit is. Véleményem szerint 
az ilyen irányú munkát célszerűbb egygépes központra szervezni annál is inkább, 
mert erre már kialakult szervezet is van: az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíj
megállapító Központ (a továbbikaban: Számítóközpont). Az itt rendszerbeálló 
,.R-11"-es számítógép műveleti sebessége, tárkapacitása, kiépülő perifériás rend
szere átmenetileg alkalmas az iJyen feladat ellátására is, de a feladatok további 
bővülése megkövetelheti a közepes kategóriájú gép felcserélését nagyteljesítmé
nyúre. 

A számítógép rendszerbeállása után a tervezési folyamatot a következőkép
pen szükséges kiépíteni: Az MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökség - miután 
az összesített normatívákat jóváhagyta - az eredményt a résznormákkal együtt 
„közli" a Számítóközponttal, valamint a résznormákat - jóváhagyva - ismerteti 
a felsőszintű gazdálkodókkal. 

A számítóközpont felé közlésre kerülő információknak a következőket kell 
tartalmazniok: 

- az önálló századok, zászlóaljak, ezredek összevont típus-normatíváit, 
- a harcászati, hadműveleti magasabbegységek törzseire vonatkozó össze-

vont típusú normatívákat, 

- az úgynevezett HM-szervek állományára vonatkozó összevont normákat, 

- a résznormatívák jegyzékét, melyek költségvetési tételek bontásában ad-
nák meg a típusalakulatok felhasználható kiadásait. 

A Számítóközpont a részére átadott tervezési normatívákat feldolgozza, és 
azok alapján (táblázatos formában) elkészíti: 

a) valamennyi katonai szervezet részére a részletes, 

b) a pénzügyi (al-) osztályok útján az elöljáró parancsnokok részére az 
alárendelt katonai szervezetek részletes és összesített, 

c) a felsőszintű gazdálkodóknak saját költségvetési előirányzataikról az ösz
szesített, 
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d) az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség és az MNVK Anyagtervezési Cso
portfőnökség részére a néphadseregi szinten valamennyi költségvetési tétel össze
sített tervét. 

A gépi feldolgozás előtt - a csapatgazdálkodási körre vonatkozóan - az elöl
járó parancsnokoknak [a pénzügyi (al-) osztályok útján) közölniük kell, hogy 
mely költségvetési tételek vonatkozásában hány százalékos mértékben élnek maxi
mális 5 százalékos tartalékképzési jogukkal. A végrehajtó katonai szervezetek 
parancsnokai a terveket az elöljáró parancsnok tartalékolása után a végleges, 
vagy ideiglenes megvonással csökkentve kapná meg. 

A tervezési folyamat befejező mozzanataként a végrehajtó katonai szervezet 
parancsnokának a megkapott éves költségvetési előirányzat és az éves takarékos
sági intézkedései várható hatásaként figyelembe vehető összegek alapján döntést 
kell hozni a parancsnoki tartalékok képzéséről. Erről, valamint a tervezhető be
vételek összegéről a Számítóközpontot - költségvetési tételek bontásában - ér
tesíteni kell. Az előirányzat-felhasználói jogkörben végrehajtott tartalékképzésről 
a Számítóközpont külön listát nem készítene, hanem annak változásait a legköze
lebbi „változás-visszaigazolás"-be építené be. Ez tulajdonképpen az évelejei nyitó 
tételekkel együtt kerülhetne rögzítésre. 

A Számítóközpontból kikerülő tervek - a végrehajtó katonai szervezet szint
jén - a következőket tartalmaznák: 

az összevont normatíva szerinti költségvetési előirányzatot, ,,pénzkeret" -et, 
- a személyi kiadásokat és az egyéb személyi kiadásokat rovatos bontásban, 
- a fenntartási, működési és beszerzési kiadások rovatos összegeit külön a 

csapatgazdálkodásra, külön a természetbeni ellátásra, 
- valamennyi rovaton belül a költségvetési tételek összevont összegét és 

jogcímek szerinti részletezését, 
- költségvetési jogcímként az egyes tételek összegeit, 
- a kiemelt költségvetési tételek összegeit, 
- a parancsnoki hatáskörben átcsoportosítható költségvetési tételek összevont 

összegét, 
- az időarányos finanszírozás összegeit negyedéves bontásban (az utóbbit a 

tervezett bevételek a későbbiekben csökkentik). 

Az elöljáró parancsnokok a pénzügyi (al-) osztályok útján minden közvet
lenül alárendelt katonai szervezetről megkapnák a szükséges táblázatokat, egyút
tal rendelkezésükre kellene bocsátani azok összesített táblázatát is. A seregtestek, 
HM-szervezetek a hadosztályról, ellátó központokról stb. csak az összesített táb
lázatokat kapnák meg, hiszen azok gazdálkodásába közvetlen módon úgysem 
avatkozhatnak be. Ezeknek a parancsnokságoknak külön táblázatot is kell bizto
sítani, mely csak a parancsnoki tartalékokat tartalmazná. 

A felsőszintű gzdálkodóknak - saját feladataik ellátásához - a saját költ
ségvetési jogcímekről teljes mértékben megfelelnének a költségvetési rovatok, a 
tételek és jogcímek adatait tartalmazó táblázatok, melyek seregtestek és HM
szervek szerinti bontásban készülnének. 

Az MNVK Anyagtervezési Csopottfönökség és az MN Pénzügyi Szolgálat 
Főnökség igényeit is kielégítenék - bizonyos mértékű differenciálás mellett - az 
előző táblázatok adatai azzal a kiegészítéssel, hogy annak az egész Magyar Nép
hadseregre kiterjedőnek kell lennie, ugyanakkor tartalmaznia kell a seregtestek, 
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HM Pénzügyi (al-) osztályok szerinti részletezését is valamennyi költségvetési 
kapcsolatok szerinti elkülönítéseket is, pl.: bruttó folyószámlás, új kiképzési rend
szerű stb.) 

A normatív tervezési rendszer kialakítási vázolásának lezárása előtt feltét
lenül szükséges megemlíteni, hogy az egyes feladatok költségigényei az egymást 
követő esztendőkben jelentős mértékben eltérhetnek. Ezek szoros összefüggésbe 
hozhatók a néphadsereg specialitásaival. Ilyenek lehetnek: új technikai eszköz 
rendszerbeléptetése, a hadseregfejlesztési elvek, illetve kiképzési elvek, követel
mények (pl. sorkatonai szolgálati idő változása) fejlődése és még több más té
nyező is. Az ilyen változások miatt a kialakított normatívák irreálissá válhatnak. 
Ennek megelőzése érdekében szükséges azok „karbantartása" a terveknek meg
felelően. 

A normatív tervezés számítógépes megoldásának előnye lenne, hogy: 
- a tervezési munka korszerűsödne, 
- az elosztás a követelményeknek maximálisan megfelelne, 
- a különböző szintű összesítések pontossága, megbízhatósága jelentősen 

megnőne, 

- a végrehajtói és középirányítói szinteken a tervezéssel kapcsolatos munka 
lényegében csak a parancsnoki tartalékok elvi kialakítására korlátozódna, 

- lehetővé válna annak megvalósítása, hogy minden egyes katonai szervezet 
a gazdálkodást minden év január 1-vel a részére jóváhagyott tervek alapján kezd
hesse meg. 

Ezek az előnyök jelentősek. Bár a normatív tervezés vázolt megvalósítása 
- megítélésem szerint - konkrét létszámmegtakarítást eredményezne, a felsorolt 
előnyök és a napjaink tervezési rendszeréből adódó munkacsúcsok megszűnése 
bőségesen ellensúlyozná azokat a hátrányokat, melyeket a következőkben lehetne 

~ "összefoglalni: 

- a Számítóközpont létszámát - időszakosan, csak a tervezés időszakában 
- mintegy 10-15 fővel kellene emelni, vagy az erőket (főleg adatelökészítés, ope-
rátorok, ügyvitel) vezénylések útján koncentrálni, 

- az összevont normatívák és azok részeinek kidolgozása viszont - csak fel
sőszinten ! - rendkívül nagy igénybevételt kíván meg, azonban a már kidolgozott 
normatívák évenkénti karbantartása sokkal kisebb, de mégis többletfeladatot je
lentene a felsőszintű gazdálkodó szervezetek többségénél. 
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