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Magasabbegységünk (MN 5229) vezetése az elmúlt 2-3 évben többször és 
kiemelten foglalkozott gazdálkodásunk lényeges oldalával az anyagi fegyelem
mel. A különböző szintű elöljárói utasításokon túlmenően a parancsnoki és szak
vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri az anyagi fegyelem alakulását, és meg
teszi a szükséges intézkedéseket. A végrehajtott felügyeleti és egyéb ellenőrzése
ken, súlyának megfelelő helyet kap az anyagi fegyelem helyzetének vizsgálata. 
Minden parancsnoki és szakvezetői értékelésen kellő hangsúlyt kap a konkrét 
tennivalók meghatározása, és azok végzéséről történő beszámoltatás. 

Az állami vezetés mellett a kérdés fontosságának megfelelően foglalkozik a 
feladatokkal magasabbegységünk pártirányítása is. Ennek bizonyítéka, hogy ::i. 

közelmúltban az MSZMP magasabbegységi végrehajtó bizottsága napirendjére 
tűzte a ruházati téren kialakult helyzetről a hadtápvezetés beszámoltatását. 

A feladatok elvárt színvonalon és minden felelősre kiterjedő szinten végzett 
munka eredményeként megállapítható, hogy magasabbegységünk anyagi fegyel
me alapvetően kielégírő. Az anyagi területeken dolgozó állomány összességében 
lekiismeretesen, sok esetben jelentős túlmunkával végzi tevékenységét. 

Az anyagi fegyelem következetes szilárdításának eredményét jelzi, hogy az 
anyagi eszközök nagy részével gazdálkodó hadtápszolgálat területén a több tíz
millió forintos gazdálkodás mellett 1981-ben az üzemanyag szolgálatnál 23 139.
Ft anyagi fegyelmet sértő le.ár keletkezett, az élelmezési szolgálatnál 11 953.- Ft 
volt a kár, amely százalékban elenyésző. 

Ugyanakkor a ruházati gazdálkodás területén a kellő leszabályozottság mel
lett sem sikerült elérni 3 ruházati hiányok csökkenését, sőt évek óta a károk emel
kedő tendenciát mutatnak. Bár az 1981. évi ruházati hiányok százalékosan a tel
jes szakági gazdálkod-ís 0,53 °/o-át teszik ki, a ke~etkezett kár majd félmillió fo
rintos nagysága és az eimúlt esztendőben bekövetkezett magasabbegységünk fe
gyelmihelyzetét rontó két rendkívüli esemény arra a tényre figyelmeztet, hogy az 
anyagi fegyelem gyengébb láncszemét az ezen a területen meglevő hiányosságok 
képezik. 

A Magyar Néphadsereg vonatkozó statisztikai adatainak ismeretében meg
állapítható, hogy magasabbegységünk ruházati gazdálkodásában is megtalálha-
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tók mindazon negatívumok, amelyek befolyásoló tényezőként jelentkeznek az 
anyagi fegyelem területén. 

Ruházati téren a gadálkodást sértő esetek megjelenése alapvetően két terü
leten figyelhető meg. Nagyságrendjét illetően legnagyobb a személyi állomány
nál, mint használónál bekövetkezett károk összege, dc jelentősek a károk a rak
tárban, ezen belül is az alegység szolgálatvezetők raktáraiban. A kérdés teljessé
géhez tartozik, hogy 1981-ben a fenti negatívumokon túlmenően az anyagi fe
gyelmet egy kiemelten súlyosan sértő eset is előfordult magasabbegységünknél. 
Egyik híradó alakulatunk ruházati szolgálat vezetője a nyomozó szervek eddigi 
megállapításai alapján több százezer forinttal károsította meg alakulatát. Folya
matosan, - elsősorban mosószerekkel, mint fogyóanyagg.ll - elkövetett bünös te
vékenységére a katonai bíróság fog pontot tenni, addíg is előzetes letartóztatásban 
várja az ítéletet. 

A ruházati téren meglévő hiányok okait elemezve a végrehajtó bizottság 
a következő megállapításokkal foglalkozott: 

1. A meglévő és alapvetően jól működő leszabályozás ellenére alacsony 
szintű és hatásfokú az alakulatok belső ellenőrzési rendszerének működése. 

Ennek bizonyítására példa a már említett magasabbegységünk fegyelmi hely
zetét is rontó rendkívüli esemény, amelynek kialakulását a hadtáp gazdálkodásért 
felelős PK HTPH is „elősegítette" felületes, nem az előírt módon végzett ellen
őrzéseivel. 

A belső ellenőrzésben meglévő hiányosságokat mutatja, hogy alacsony szin
tű az alegység (század) parancsnokok szabályzatban előírt, a sorállományt érintő 
ellenőrzési munkája. A parancsnoki követelménytámasztás hiánya miatt fellazult 
az alparancsnokok reggeli szemlén végrehajtott ellenőrzési tevékenysége. 

2. Gyakori az alegység szolgálatvezetők nem kellő következetességű kivá
lasztása, alacsony szintű felkészítése és szolgálat ellátása. 

Ezen megállapítás szemléltetésére szolgáljon vadászrepülő egységünknél 
1981-ben bekövetkezett eseményünk, ahol az egyik jel~ntős több profilú és pa
rancsnoki úton nem kellően behatárolt alegységhez, ahol évekre visszamenőleg 
gond volt a szolgálatvezetővel, erre a feladatra alkalmatlan személyt neveztettek 
ki. A felkészületlen szolgálatvezető alig három hónapos tevékenysége során tíz
ezer forintos kárt, első<;orban ruházati hiányt okozott alakulatának. A kivizsgálás 
során vizsgálat alá került az ügy összes körülménye. 

3. A ruházati hiányok okainak vizsgálata során felmerül az elöljáró hadtáp 
középirányító szervek (magasabbegység, és egységek) ruházati szolgálatvezető 
hiányos problémát feltáró, és a gyenge pontokat kiválasztó tevékenysége. 
Az okok ismeretében nem kellő hat,ásfokú a helyszíni ellenőrzéseken végzett tevé
kenység, kevés az ellenőrzések során lényeges összefüggéseiben feltárt hiányosság~ 
és azok végleges, ismétlődés elkerülés mentes rendezésében nyújtott szaksegítség. 

4. A személyi állomány hiányaival kapcsolatos parancsnoki és szakellenőr
zés hiányosságain túl, nem elvárt szintű a sorállomány magatartása a részére 
használatra kiadott ruházati anyagok megőrzése területén. Már-már úgy tűnik 
1-1 darab derékszíj, vagy legénységi zubbony laktanyából történő hazavitele 
,,sikk", a katonai életre emlékeztető tárgy megszerzését jelenti. 

5. A fenti ténnyel kapcsolatos, ezért - bár az ellenőrzési rendszerhez tarto
zik - itt kell megemlíteni, hogy a különböző ügyeleti szolgálatok nem végzik 
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kellően az utasításokban rögzített ellenőrzési feladataikat a személyi állomány 
laktanyából történő távozása esetén, így a hiányos és rendszertelen ellenőrzés kö
vetkeztében a „szabadon" kivitt (és vissza nem hozott) ruházati anyagok eltüné
sével nő a károk összege. 

6. A káreljárások lefolytatására kiadott, és a HonvCdelmi lVIiniszter elvtárs 
által a közelmúltban módosított utasítás jól szolgálja az .:rnyagi fegyelem erősíté
sére tett intézkedések sorát. A végrehajtás területén az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az utasítás szocialista társadalmi rendszerünk embercentrikus 
voltából adódó szempontjai jutnak előtérbe (100 Ft-on aluli kár sorállományú 
okozónál történő elengedése, 500.- Ft értékhatárig történő leírása stb.), ugyan
akkor az utasítás egyéb előírásai pld.: a megőrzési felelősség teljeskörű érvényre 
juttatása még nem a kívánt mértékben történik. A károk rendezésének, leírásá
nak lehetősége egyes esetekben kifejezetten elferdítve, vétkesen jelentkeúk, mint 
pld.: az egyik rádiótechnikai alegységünknél, ahol a korábbi felelőtlen munkából 
adódó hiányokat vétlen, már leszerelt katonákra írták. 

7. A hiányok okainak keresésénél megállapításra került ::iz is, hogy a ruhá
zati anyagaikat elvesztő sorállományúakkal szemben ne111, vagy ritkán folyik fe
gyelmi kivizsgálás és felelősségrevonás, pedig valamennyi katona esküben vál
lalt kötelezettsége a rábízott javak megőrzése és megőriztetése. 

Úgy tűnik, hogy ott ahol értékben a legtöbb az anyag, a hiányok adminiszt
ratív regisztrálásán, a már említett ellenőrzési hiányosságokon „kívül" kevés tör
ténik a károk csökkentése érdekében. 

8. A károkat növelő tényező, hogy nem minden esetben a szabályzatok sze
rint történik a katonák vezénylése, áthelyezése, egyes feladatok végrehajtása ese
tén a sorállományúak felesleges ruházati anyagokkal ellátva kerülnek útbaindí
tásra. 

9. Magasabbegységünk szakállományának helyzetét megvizsgálva megálla
pítható, hogy felgyorsu!t a tapasztalt ruházati szakbeosztottak kiválása és a fia
tal kevés gyakorlati múlttal, esetenként hiányos elméleti felkészültséggel rende.l 
kező, különösen tiszthelyettesi állomány, még nem nőtt fel a feladatok napjaink 
követelményéhez igazodó végzéséhez. Meg kell említeni, hogy tapasztalható a 
szak- és általános feladatok növekedése is, amely szintén befolyásoló tényező. 

10. Meg kell állapítani, hogy a ruházati anyag az, amellyel, mint használati 
tárggyal a személyi állomány nap mint nap „találkozik", így ezen anyagokban be
következő a többi anyagnemhez viszonyítottan magasabb hiányokat viszonylago
san természetszerűleg kell elfogadnunk. 

11. A ruházati hiányok összegszerűségének emelkedése szorosan összefügg 
a ruházati anyagok árainak emelkedésével. A legújabban kiadott, és az anyagi 
fegyelmet szigorító MN Ruházati Szolgálat főnöki intézkedés megemelt kártérí
tési összegei várhatóan tovább fogják emelni a keletkezett károk összegszer-ü 
nagyságát. 

12. Végezetül és az okok sorrendjében utolsónak említett tény, hogy a pol
gári életben megtűrt jelenség, honvédségi ruházati cikkek polgári személyek által 
történő viselése, és egyes rendszeresített anyagok kiskereskedelemben történő je
lenléte. 

A beterjesztett jelentések kapcsán a végrehajtó bizottság tagjai, az elöljáró 
pártszerv képviselője és a napirenden résztvevö seregte,;t PK HTPH., valamint 
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a magasabbegység PK részéről kérdések hangzottak el, majd az azokra elhang
zott válaszok, és a vita során a téma részletes kibontásra került. 

A résztvevők szinte valamennyien kifejtették véleményüket a napirenddel 
kapcsolatban, és értékes észrevételeikkel, íavaslataikkal segítették az anyagi fe
gyelem ezen lényeges összetevőjének alapos megtárgyalását. 

A vita során a hozzászólók alapvetően két irányból közelítették meg a prob
lémát. Részletesen került megtárgyalásra a tennivaló a parancsnoki és a szakági 
vezetés, felelősség oldaláról. Jelentős hangsúlyt kapott az ellenőrzések minden 
felelősre kiterjedő folyamatos végzése, a szabályzók pontos betartása, és betar
tatása. Felmerült és megtárgyalásra került a sorállomány anyag megőrzésre tör
ténő hatékonyabb nevelése, a károk csökkentése érdekében. 

A szenvedélyes vita a Végrehajtó Bizottság határozatának elfogadásával ért 
véget, amely alapvetően a következőket tartalmazza: 

1. Az anyagi fegyelem szilárdít.ása érdekében tett erőfeszítések mellett, ru
házati téren lényeges javulásra van szükség. 

2. Az összetett probléma megoldásában hatékonyabb és következetesebb 
munkával részt kell vennie valamennyi parancsnoknak, a ruházati szolgálat tel
jes személyi állományának. A mozgalmi szerveknek segítséget kell nyújtaniuk a 
hiányosságok felszámolásában. 

A feladatok konkrét végrehajtása érdekében a végrehajtó bizottság felkérte 
a magasabbegység parancsnokát, hogy a soron következő parancsnoki értekezleten 
értékelje az egységparancsnokok felé a helyzetet, szabjon feladatokat a hiányos
&ágok felszámolására. 

A hadtáp szolgálat vezetését határozatban kötelezte a szakfeledatok egység 
PK. HTPH-i, ruházati szolgálatvezetői lebontására, meghatározására. 

3. A Végrehajtó Bizottság az alsóbb pártszervek részére elrendelte, hogy 
alapszervezeti szintig bezárólag számoltassák be a szakszolgálatok vezetését a 
végzett munkáról. Felkérte a hadtáp szolgálat vezetését, hogy a soron következő 
párt- és politikai apparátusi értekezleteken, KISZ-titkári továbbképzéseken a 
szakemberek mondják el problémáikat, javaslataikat az érintett mozgalmi, po
litikai vezetők részére. Pártnap keretében valamennyi szinten kerüljön a téma 
megvitatásra. 

4. A terület fontosságának megfelelően, 1983 első félévében a Végrehajtó 
Bizottság újból ezen napirendre visszatér. 

A beszámoló, annak megvitatása, a meghozott határozat jó időben, és jól 
szolgálta anyagi fegyelmi helyzetünk ezen a területen meglevő hiányosságainak 
teljes körű feltárását. Utat mutatott a gazdálkodásért feielős, és felelősséget ér
ző valamennyi vezető részére munkájának határozottabb irányban történő vég
zésére. 

A feladatok a következő időszakra ismertek. V alamennyiünkön, de elsősor
ban a szak- és hadtápvezetésen múlik, hogy azok a jövőben az eddiginél követ
kezetesebben, pontosabban kerüljenek végrehajtásra, és a részünkre rendelkezés
re bocsájtott pénzeszközök valóban oda kerüljenek, ahova kell, személyi állomá
nyunk élet- és munkakörülményeinek mind magasabb szintű emelésére. 
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