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Gazdálkodási tevékenységünk néhány tendenciája 
és további feladataink 

Békés Mihály alezredes 

Az MSZMP Központi Bizottságának határozatai, valamint a különböző pa
rancsokban megfogalmazottak, a gazdálkodásban megváltozott körülmények arra 
kényszerítenek bennünket, hogy a belső tartalékok feltárása érdekében felmérjük 
a jelenlegi gazdálkodásunkat. A felmérés alapján elemezzük a gyakorlati tevé
kenységünket, az érvényesülő tendenciákat, és a következtetések levonása után 
kijelöljük további feladatainkat. 

Ezek késztettek bennünket arra, hogy 1981-82-ben a már tervezés alatt álló 
csapatgazdálkodási utasítás alapján elvégezzük a hadműveleti-harcászati maga- ...,. 
sabbegységck gazdálkodásának egyes területeit. 

A gazdálkodás teljes folyamatának felmérése - a tervezés, ellátás, (készlet
gazdálkodás, szállítás, tárolás), üzembentartás (technikai kiszolgálás, javítás), 
felhasználás (selejtítés, hasznosítás) nyilvántartás és elszámolás, ingatlanfennta"rtás; 
helyi építkezés - terjedelménél fogva nem lehetett célja sem az elmzésnek, sem e 
tanulmánynak. 

igy csak azokat a „neuralgikus" pontokat emeltük ki, amelyek kritikus terü-
letek és alapvetően meghatározhatóak és általánosíthatóak. Egyben még a fel
mérés előtt is azt mutatták, hogy anyagi eszközök felhasználása nélkül is jelentős 
belső tartalékot képeznek. 

A felmérés alapját parancsnoki intézkedés alapján bekért és az alárendeltek 
által elkészített és felterjesztett adatlapok, kimutatások adták. 

A felmérés kapcsán célúl tűztük ki azt, hogy megállapítsuk szakáganként, 
egységenként, laktanya szinten és magasabbegységenként: 

- az 1981-82-. gazdálkodási évre megszabott, a fejlesztési és ellátási fel
adatokhoz kapcsolódó anyagi-pénzügyi keretek felhasználását és a gazdálkodás je
lenlegi gyakorlatát, 

- a takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek érvényesülését, 
- a központilag biztosított, valamint csapathitelből történő anyagbeszerzések, 

valamint azok szabályosságát, 
- az anyagi eszközök fajtáiban bekövetkezett károk, selejtezések és parancs

noki leírások helyzetének alakulását, 
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- a költségvetési hitelekkel rendelkező fegyvernemi és szakszolgálati ágak 
gazdálkodását, szaktechnikai eszközök hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 
végzett beszerzéseket és anyagfclhasználásokat, 

- a készletgazdálkodás gyakorlatát és az itt levő tartalékokat, 
- az anyagnyilvántartási, okmányolási, elszámolási fegyelmet, az előírt pa-

rancsnoki- és belső ellenőrzések végrehajtásának hatékonyságát, 
- a gazdálkodási bizottságok szerepét a gazdálkodás irányításában, 
- az „MZ'' anyagi készletek szintentartását, 
- a társadalmi tulajdon védelmének helyezctét és 
- a jellemző tendenciák, valamint a következtetések alapján kijelöljük a 

·~ további feladatokat. 

• 

Az adatok feldolgozásra kerültek és értékelhető keresztmetszetét adják a 
csapataink gazdálkodásának. Azóta kiadásra került a csapatAAzdálkodási utas[
tás, amely meghatározó szereppel bír, további tennivalókban ~rősíti a felméré;;; 
és az anyagnak a különböző pártfórumok napirendjére tűzésének időszerűségét. 

A felmérés és elemzés tapasztalatai 

Az 1981-82. évben megváltozott gazdálkodási körülmények, a kedvezőtlen 
árviszonyok közepette is tovább fejlődött az ellátási-gazdálkodási tevékenysé
günk. A csapatok gazdálkodását irányító parancsnokok, főnökök, valamint a 
gazdálkodók szemléletváltozása következtében minden szinten kitapintható a ha
tékonyságra való törekvés. Az anyagi- és pénzeszközöknek a feladat-centrikusabb 
elosztásával, esetenkénti átcsoportosításával ki tudtuk egyenlíteni a kedvezőtlen 
hatásokat és biztosítani tudtuk a megszabott feladatok anyagi- és pénzügyi felté
teleit. 

A takarékos gazdálkodás eredményeként 1982-ben a költségvetési hiteleken 
mintegy 3 millió forint effektív pénzmcgtakarítis jelentkezett. Az anyaggazdál
kodásban, az anyagi eszközök felhasználásában az üzcmanyagszolgálatnál meg
takarítottunk 40 tonna benzint és 41 tonna gázolajat, amelynek értéke 1,3 mil
lió forint, és kifizettünk ezért 130 OOO forint prémiumot. Az energia egyéb terü
letein további 4 millió forintot takarítottunk meg. A csapaterővel történő épí
tő "kivitelezés költségcsökkentő értéke további 4,5 millió forint. A gadaságosabb 
szállítások hatására kapcsolt- és pótkocsis szállítások alkalmazásával, amely 
ugyan forintban nem jelentkezik, de felhasználás esetén mintegy 3,5 millió forint
tal növelte volna költségeinket. Az 1983. évi gazdálkodás időarányos adatai azt 
bizonyítják, hogy az ez évi eredményeink is biztatóak. 

A megszabott feladatok és az anyagi ráfordítások összevetése azt mutatja, 
hogy legtöbb helyen a utasításoknak és előírásoknak megfelelőCri gazdálkodtak: 
Különösen kimutatható a fejlődés az energiahordozókkal történő takarékosság
ban, amely összhangban van az állami intézkedésekkel és kezdeményezésekkel. 

A pozitív eredmények, helyenként és területenként elismerésre méltó. gaz
dálkodás ellenére néhány alapvető fogyatékosság akadályozza a hatékonyabb 
kibontakozást. 

Az elemzés tapasztalatai azt bizonyítják, hogy .az elmúlt évek során a: pa
rancsnokok és a végrehajtók egységenként és szolgálati áganként eltérő eredmé„ 
nyességgel irányították a csapatgazdálkodást. Megállapítható az is, hogy. a · fej„ 
lődés irányai kedvezöekj az, ütemében ;és belső szerkezetében azonban. az elvá'rá-
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soknál lassúbb, ágazati elkülönültsége miatt sok esetben káros és a továbbiakban 
már nem sz0lgálják az intenzív törekvéseket és a hatékonyságot. 

Az elemzések alapján levonható főbb megállapítások 

- Nem érvényesül kellően még mindig a komplex gazdálkodási szemlélet, 
az ágazati érdekeket minden áron előtérbe helyezik; 

- na'gy színvonalbeli különbségek mutatkoznak a csapatok között a gazdál
kodás eredményességében, amelynek kihatásai eltérőek a személyi állomány szol
gálati-, élet- és munkafeltételeinek alakulásában; 

- ·a feladatok végrehajtásához szükséges anyagi feltételek létrehozásában, 
a készletek beszerzésében, tárolásában, a fegyvernemi és szolgálati ágak között 
párhuzamosság tapasztalaható, az anyagok kivonásában pedig az eltérő szakági
utasítások és szubjektív okok miatt eltérések vannak; 

- az érvényben levő intézkedések, utasítások, szabályzók ismeretének hiá
nyából, eltérő értelmezésből és alkalmazásából gazdaságtalan anyag, erő, eszköz 
felhasználás a jellemző, ami növeli a leterheltséget és a bürokráciát; 

- az eltérő alkalmazás miatt néhány szolgálati ágnál és fegyvernemnél prob
lémák mutatkoznak a nyilvántartási és elszámolási fegyelem betartásában; 
· - a gazdálkodási bizottságok tevékenysége a legtöbb esetben formális. Nem 

tölti be az összeg~ző, koordináló, döntéselőkészítő szerepét; 
· - egyes helyeken a· parancsnoki döntés gyakorlatának helytelen értelmezése 

ffiiatt a szakterületeken gazdálkodók felelőssége nem érvényesül azon elv alap
fán, hogy a paranCsnok felelős a gazdálkodásért és ennek kapcsán még a döntés 
Clőkészítésében sem vesznek részt; 

- a beÍsö ellenőrzés nincs beépítve a gazdálkodási folyamatokba, vagy nem 
valósul meg, ezért menetközbeni beavatkozásra, korrekcióra nincs Jchctősi:g. Csak 
a történést lehet megállítani. Az ellenőrzések során elmarad a közgazdasági mu
tatók alapján az eredmények összevetése a ráfordításokkal. Ilyen mutatók rend
szerével alapvetően csak a hadtápszolgálat rendelkezik. 

Meg~.llapítható az is, hogy a fennálló fogyatékosságok zöme indokolatlan. 
Elsősorban szubjektív okok, v.;ilamint az egységes szabályozás hiánya befolyásol
j_a. Többségét anyagi eszközök felhasználása nélkül meg lehet szüntetni. Ennek 
hatására jelentős anyagi eszköz, idő, energia (emberi is) szabadítható fel és von
ható be a gazdálkodás folyamatába. 

Természetes, hogy a megjelent gazdálkodási utasításon kívül a különböző 
szinteken egységesítő, szabályintézkedések kiadása válik szükségessé. 

A felterjesztett adatok alapján a gazdálkodás alapfolyamataiból a legjel
Jemzőbb területeket el~meztük és az általánosítható tendenciákat adjuk közre. 

1. A beszerzések.területén 

Központi beszerzési terv az alárendelt csapata.inknál eddig még nem készült, 
ánnak·eilenére, hogy ezt a VKF és az MNHF 109: sz. Intézkedése előírta és a 
gazdálkodási bizottság jogkörébe utalta elbírálásra. Ezért párhuzamos beszerzé
sek történtek. Ezek gazdaságtalanok a külön munkaerő, gépjármű, kilométer és 
üzemanyagfelhasználás, ·a nyilvántartási· munka megnövekedése, a kiskereskedel
mi és nagykereskedelmi áués közötti· különbség elvesztése· ,miatt. Ezenkívül fe~ 
Jesleges raktárteret kötnek le és elfekvő készletek kialakulásához vezetnek. 
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A felmérés alapján 1981-82-ben a központi ellátás kivételével beszer
zett anyagok 85-100°/0-át kiskereskedelemből szerezték be. A csapatok ártevé
kenységgel kapcsolatos munkát nem végeztek. 

Olyan beszerzéseket is eszközölnek, amikor a szükséges raktári készletek 
ugyanazon anyagféleségből magasak számszerűen, a raktári készletek a kimutatott 
éves felhasználást 2-3,5-szeresen fedezte volna, és ennek ellenére a tárgyévben 
a felhasználás 4-6-szorosát beszerezték. Az évvégi raktári készlet az évi szük
séglet hétszeresére nőtt. 

Megállapítható a fogyó- és karbantartó anyagoknál, hogy a szakterületeken 
vásárolt cikkek 70-75°/0-a közös felhasználású, ez mintegy 180-200 anyagfélesé
get foglal magában. 

Ennek ellenére ritka eset, hogy ezeket minden szolgálat részére egy szolgá
lat szerezné be, és adná ki felhasználásra és számolná el. 

Olyan beszerzéseket is eszközölnek, amelyek során más szolgálati ág raktárá
ban az anyag rendelkezésre áll. A beszerzés így indokolatlan, vagy más érdekek 
motiválják. 

A fogyó- és karbantartó anyagokként vásárolt cikkek 25-30°/o-ának nincs 
köze ezen anyagcsoportokhoz. Többségük számadásköteles, személyhez kötésük 
előírt, azokat az összkészletből kiadásba helyezni csak selejtezéssel, HTK-val, 
vagy parancsnoki leírással lehet. 

Beszereznek olyan anyagokat - pl. magnókazetta, fotópapír, filmtekercs, 
~tb. - amelyekhez föcikk - például magnetofon vagy laborfelszerelés - nem is 
ál' rendelkezésre. 

Sporthitelen beszerzett cikkféleségek között jelentős mennyiségben találha
tóak olyan cikkek, amelyekkel a sorállomány el van látva, illetve olyan cikkek, 
amelyeket a hivatásos állománynak ruházati könyvre kell beszerezni és az így 
beszerzettek (edzőcipők, sícipők, pulóverek) jogossága megkérdőjelezhető. 

A beszerzett anyagokból jelentős mennyiséget tesz ki a szerszámok, műhely
felszerelések száma. Olyanok is, amelyek a szolgálat szaktechnikájának javítá
sához· nem szükségesek és a vásárlás után· mint fogyóeszközt, kiadásba helyez
nek, maximum kiselejteznek. 

A fentiek alapján megítélhető, érzékelhető, hogy e területen milyen belső 

tartalékokkal rendelkezünk és körültekintőbb, összehangoltabb beszerzéssel csök
kehthetjük a népgazdaságból feleslegesen elvont anyagok mennyiségét és milyen 
jelentős összegeket vonhatunk be más területek anyagi fedezeteként. 

2. Az 4nyagok felhasználása területén 

E terület jellemzöi, az eredmények, de a gondok is hű tükörképét adják a 
gazdálkodási szabályok betartásának, a szakmai irányítók felkészültségének és 
közvetve jclzé&t adnak a társadalmi tulajdon védelméről, anyagi-fegyelmi hely
zetéről. 

A:t· e téren végzett elemzések egységenként és szakszolgálatonként igen el
térő képet mutatnak. Egyes egységeknél és szakszolgálatnál a szabályzatokat és 
elöírásokat betartják, más egységnél és szolgálatnál pedig a tapasztalatok kedve
zőtlenek. 

A szakágazatok hiteleiknek 20-2So/o-át a különböző festékek vásárlására 
fordítják. Találtunk olyan szolgálati ágat, amely a hitel 10°/o-át lakatra, 25°/o-át 
tagasztóra, 30°/o-át zseblámpa elemre költötte, vagy 10 OOO forintért közel 100 
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db ecsetet vásárolt - 120 kilogramm festékhez. Ehhez felhasznált 226 kg hígítót. 
Más helyen 50 kg festékre jut 1 db ecset. Egyik laktanyában az évi festék-felhasz· 
nálás 5,3 tonna, vagy 26 OOO forintért csak festék spray-t vásárolnak. Az arány· 
talanságok szembetűnőek. 

Az éves felhasználások összevetése is ilyen eltérő képet mutat. 

Van olyan szakszolgálat, amelynek az 1981. évi feladatai jóval kisebbek 
voltak, mint az 1982. évi, mégis az 1981. évi felhasználás magasabb volt, amit 
semmi sem indokolt. Ha csak az nem, hogy évek óta nem vezették rendszeresen 
a nyilvántartást, nem selejteztek és most valamilyen külső behatásra, HM vagy 
elöljárói bizottsági ellenőrzés hatására a többéves mulasztást egyszerre rendez~ 
ték. Csak érdekességként: Egerben egy éven keresztül 2 hetenként patkolták az 
egy pár lovat a patkósarok-felhasználás alapján. 

A felterjesztett jelentések arra engednek következtetni, hogy egyes anyagok 
beszerzését, felhasználását nem jelentették, más esetben arra, hogy az anyagok 
egyrészét nyilvántartási könyvükön nem vezetik keresztül. A számlákat csak a 
hitelnyilvántartáson vezetik át és véglegesen kiadásba helyezik (irodaszerek, ve
télkedők ajándéktárgyai, stb.). 

E tények minősítik a végrehajtott ellenőrzéseket is, hisz ezeket az észrevé
teleket a felvett jegyzőkönyvek nem tartalmazzák. 

Jellemzővé vált: egyes hiteleket rendszeresen más célokra használnak. Így 
a szállítási költségkeretet nemcsak a vasúti és VOLAN szállítások kiegyenlítésére 
és a közlekedés szakanyagok vásárlás~fra fordítják. A nagymcnnyisi:gű fogyó- és 
tartós anyagokat személyhez nem kötik, felhasználásra nem utalványozzák ki. 
Nagyrészét csak a hitclnyilvántartásokon vezetik át. 

3. Az anyagok rendszerben tartása és kivonása területén 

A csapatok hadrafoghatóságának, a kiképzési feladatok anyagi-technikai 
feltételeinek megteremtésében, a személyi állomány szolgálati-, élet- és munka
körülményeinek javítására kihatással van~ hogy a rendszeresített anyagok a kar
bahelyezések betartásával mennyi ideig maradnak használhatóak. Ennek az ide
jét több tényező befolyásolja. 

A kivonás ·alapvető formái a selejtezés, valamint a .HTK-ként előjegyzett 
vagy parancsnoki jogkörben történt leírás. 

E három területet vizsgálva ffiegállapítható, hogy kedvezőtlen, sok esétben 
káros tendenciák mutatkoznak, és e tevékenység rendszertelen, következetlen. 
Nem szolgálja kellően az an)iagi fegyelem megszilárdítását. a társadalmi tulaj
don védelmét és e tevékenység csak néhány egységnél, szolgálatiágnál éri cl a 
kívánt szintet. 

-

Igazolja ezt az a helytelen gyakorlat, hogy a kültségvetési clőirány~~ttai -
gazdálkodók körében a vizsgált kétéves időszakban a 11 szolgálati ág közül mind-
össze négy szolgálatnál történt HTK előjegyzés és parancsnoki leírás. (élm., ruh., 
üza., techn.). 

A többi szolgálati ágak jelentéseiből az tűnik ki, hogy a veszendőbe ment 
anyagokat más módon - a hiányzó anyagok kiselejtezésCvel, vagy fogyóanyag
ként történő kiadásba helyezésével - legalizálták. (Bizonyítja ezt a már koráb· 
ban is említett nagymennyiségű indokolatlan fogyóanyagok kiadUsa a vizsgált idő
szakban.) 
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Az anyagkivonás másik területe a selejtezés. E téren meglevő szubjektív, 
egyéni vonások helytelen gyakorlatát erősíti a szolgálati ágak eltérő selejtezési 
rendszere és az egységes szabályozás hiánya, amelyért nem a csapatok a fele
lősek. Ezért csak a jellemző és általánosítható tapasztalatokat ismertetjük. 

Csapatainknál - szakáganként - egybevettük az 1981-82. évi anyagforga
Jomban az elszámolás és selejtezés folyamatát. Megállapítottuk, hogy a 39 gaz
dálkodó szcrvezetnel egy szakágon belül nem található kettő olyan, amely egy
formán alkalmazta az elszámolás és selejtezés gyakorlatát, ez a felkészültség gyen
geségére, a szabályok ismeretének hiányára és egyéb szubjektív tényezőkre ve
zethető vissza. Előfordult az is, hogy egyazon személy más formát választott 
1981-ben és másikat 1982-ben akkor, amikor ez a folyamat pontosan behatárolt. 
(Például az egyik alakulat ugyanazon anyagot selejtezi, a másik fogyóanyagként 
helyezi kiadásba. Vagy 1981-ben selejtezve, 1982-ben fogyóanyagk:ént helyez
te kiadásba, vagy végig mint fogyóeszközt azonnal kiadásba helyezte. Sok
szor találkoztunk olyan kirívó esetekkel, hogy a tárgyévben beszerzett tartós 
cikket az elvárhatónál rövidebb idő alatt vagy még abban az évben kiselejtítik.) 

A kiselejtezett anyagok fajtájukat és mennyiségüket tekintve nagy szóródást 
mutatnak. Néhány alakulatnál a kiselejtezett anyagok egy főre, technikai esz
közre, összkészletre viszonyítva indokolatlanul magasak. Jellemző ez a szerszá
mokra, tartós használati felszerelésekre, étkezdei, valamint egyes ruházati anya
gokra. 

A nagymérvű selejtezés egyrészt arra enged következtetni, hogy a készlete
ket évekig nem ellenőrizték és a hiányokat selejtezéssel rendezték. Másrészt a 
selejtezések végrehajtása nem rendszeres, hanem ötletszen'.í, vagy más igények 
szerint történik. Harmadsorban arra, hogy a társadalmi tulajdon védelme nem 
áll magas, illetve megfelelő szinten. 

4. Az anyagok nyilvántartása, okmányolása terén 

A csapatgazdálkodásnak nem alapvető része, de annak pontos jelzőrendsze
re. Több alakulat ennek megfelelően kellő figyelmet fordít e munkára. 

Megállapítottuk azt is, hogy a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos uta
sításokat néhány alakulatnál és egyes szolgálatiágaknál nem tartják be mara
déktalanul. A legjellemzőbb hiányosságok az alábbiak: 

- az anyagi eszközök nyilvántartását csak cikkcsoportonként végzik, pl.: 
festék, szög, deszka, zár, stb., holott ezek kereskedelmi árban, rendeltetésükben, 
méretben jelentősen eltérnek egymástól és nyilvántartásuk elkülönítve szükséges. 

- A beszerzett anyagokat a csomagolásnak megfelelően doboz, darab, te
kercs, stb. veszik nyilvántartásba. Nem számolják kilogrammba, méterbe, stb. 
fgy az elszámoltatás megvalósíthatatlan, hisz dobozos festék pl. v~n 10 dekástól 
25 kilogrammosig. Leltározásnál senki sem tudja, hogy melyik anyagnál, mi
lyen mennyiségben kell kiadni és mennyi a maradvány. 

- A feldolgozásra vásárolt anyagokat (fa- és fémanyagok, stb.) a felhasz
nálás után kiadásba helyezik. Az elkészített anyagokról nem készül felhasználási 
vagy átvételi jegyzőkönyv, a hclőlük nyert termékek (tablók, falitáblák, ajtók, 
stb.) nem kerülnek bevezetésre. Így a felhasznált anyagok útja nem követhető. 

- Az anyagelszámolásoknak a pénzügyi jelentésekkel történő összehasonlí
tása után megállapítható, hogy a nagymennyiségben kiselejtezett anyagok érté-
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kesítéséböl befolyt bevételek, valamint tovább hasznosítható anyagok (fa, rongy, 
stb.) nincs arányban a kiselejtezés mennyiségével. 

- A más szolgálatok által beszerzett, de nem a saját nómenklatúrába be·
szerzett anyagokat nem adták át az anyaggazda szolgálati ágnak. Azokat ott 
nyilvántartásba nem veszik, javítási költségeit nem tervezik, eltérő módon he
lyezik kiadásba vagy selejtítik. 

Következtetések 

- Az alárendelt csapatok gazdálkodási tevékenysége az időszakos szabá
lyozások, a központi intézkedések, a helyi kezdeményezések hatására fejlődött és 
biztosította a kitűzött célok megvalósítását. Azonban különböző szintű szabá
lyozások, egységesítések hiánya, valamint az egyes területeken levő szakképzet
lenség és egyéb szubjektív okok miatt a komplex jelleg nem érvényesül, haté
konysága nem éri el a kívánt szintet és további belső tartalékok állnak rendelke
zésre. A további szabályozásokhoz jó alapot ad a kiadott új MN szintű gazdálko
dási utasítás. 

- A gazdálkodási bizottságok a kezdeti törekvések ellenére sem tudták be
tölteni tervező, szervező, döntéselőkészítő, értékelő, ellenőrző szerepüket. Ennek 
következményeként az egységszintű gazdálkodási tevékenységben szakági érde
kek érvényesülnek. Sok a párhuzamos tevékenység a tervezésben, a beszerzésben, 
a tárolásban, nem egységes a nyilvántartási rend, a selejtezés, az elszámolás fo
lyamata, ami megnehezíti az ellenőrzést. Nem érvényesül a takarékosság és ha
tékonyság. Nő a leterheltség, a ráfordítás összege anyagban, időben, eszközben és 
emberi energiában, és feleslegesen növeli a bürokráciát. 

- A gazdálkodásban részvevők nagyrészénél, különösen azoknál, akik ré
gen, vagy egyáltalán nem végeztek akadémiát, főiskolát, nem részesültek to
vábbképzésben, a szakmai ismeretek megkoptak és mivel magasabb igényekhez 
szükséges közgazdasági ismeretekkel nem rendelkeznek, csak a régi rutinra való 
támaszkodás és a megszokás alapján irányítják a gazdálkodást. Elősegítette ezt 
a helytelen értelmezést, amikor a szakvezetők úgy ítélték meg, hogy mivel a gaz
dálkodás egyszemélyi felelőse a parancsnok, így a szakterületük irányítás,át is a 
parancsnoktól várták, főleg ott, ahol az aktív részvételt a parancsnokok nem is 
igényelték. Az ismeretek bővítéséhez, a szakképzettség növeléséhez szervezet
szerű és helyi kezdeményezések szükségesek. 

- A hatékonyság és takarékosság megvalósítása érdekében - a csapatgaz
dálkodási utasítás alapján - a különböző szinteken újbóli szabályozások szük
ségesek, amelyek: megszüntetik a párhuzamosságot a beszerzések, a tárolás és 
az elszámolások terén, egységesítik a sclejtítés gyakorlatát és megszüntetik az 
eltérő szempontokat, nagyobb érvényt szereznek az új nyilvántartási utasítás be
tartásának, kifejezésre juttatják minden területen a komplex jelleget - minde
nekelőtt az ágazati érdekek megszüntetésével. 

- A gazdálkodás elemzéséhez szükséges közgazdasági statisztikai mutatók 
a hadtápszolgálat kivételével alig állnak rendelkezésre. Különböző feladatokhoz 
szükséges normatívák csak részben, vagy csak egyes részterületekre szabályozot
tak. Egyes normák pedig az évek során karbantartottságuk hiánya miatt már 
nem alkalmasak a valódi ráfordításokkal való összehasonlításra. Vagyoni fel
mérések vagy nincsenek, vagy újbóli felmérésre szorulnak. Az id.őközbeni fel-
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újítások, ráfordítások az anyagokba, eszközökbe nem épülnek újra be, értékük a 
felhasználás, elévülés során nem csökkennek. Ennek kapcsán nem kimutatható a 
valós értékük. 

- Nem érvényesül a maradvány-érdekeltség a jelenlegi gazdálkodási rend
szerben az ágazati érdekek miatt. A maradványok, az úgynevezett „nagykalap" -
ban elvesztek, vagy más területekre kerültek és a közvetlen megtakarító a fel
használását a továbbiakban nem befolyásolhatta. A takarékosság az üzemanyag 
szolgálat kivételével nem premizálható, így az anyagi érdekeltség és ösztönzés 
nem vált általánossá, kedvező hatását nem érezteti a gazdálkodás területén. 

A hatékony és takarékos csapatgazdálkodás feladatai 

Az, MSZMP KB, a Néphadseregi Bizottság határozatai, valamint a honvé
delmi miniszter elvtárs vezetői értekezletén és az MN 6639 PB határozata és az 
új csapatgazdálkodási utasítás alapján javasoljuk, hogy parancsnoki szinten ke
rüljenek értékelésre a csapatok gazdálkodásának helyzete. Célszerű lenne MN 
vagy seregtestszintü gazdálkodási konferencia összehívása, ahol részletesen meg
határozhatók, szintenként differeciáltan, egységes alapokra helyezve a gazdálko
dás feladatai. 

- A megjelent csapatgazdálkodási utasítás és a HM-szervek szabályozásai 
alapján - a gazdálkodási konferencián elhangzottakat is figyelembe véve - a 
különböző szinteken szabályozás szükséges, amely megszünteti a gazdálkodás tel
jes folyamatában a párhuzamosságot, az ágazati érdekek mindenek elé helyezé· 
sét és érvényt szerez a komplex, hatékony és takarékos gazdálkodásnak. 

- Meg kell teremteni a feltételeket a gazdálkodási bizottságok hatékony és 
szervezett tevékenységének. El kell érni, hogy rendszeres tevékenységükkel a pa
rancsnokok döntéselőkészítö, megvalósító, ellenőrző segítői legyenek és tevékeny
ségük érzékelhető legyen az egységek gazdálkodási eredményeiben. 

- Tovább kell kutatni azokat a módszereket, amelyek a hatékony és ta· 
karékos gazdálkodást segítik elő. Meg kell szüntetni - különösen a beszerzések· 
nél - az ösztönösséget, valamint a selejtezések helytelen gyakorlatát. Széleskör
ben közre kell adni az általánosítható megoldásokat. Előnyben kell részesíteni a 
közérdekeket és hosszabb távon szolgáló igényeket, a pillanatnyi érdekekkel és 
egyénileg motivált döntésekkel szemben. 

- A szervezett és önképzés minden lehetőségét felhasználva, személyügyi-, 
káder-tervekkel összhangban meg kell teremteni a gazdálkodás irányításában 
résztvevők szakmai továbbképzését, elsősorban a közgazdasági ismeretek terén. 

- A gazdálkodás teljes vertikumában meg kell teremteni a mérhető muta· 
tók alkalmazásának lehetőségét és alkalmazását. Megszüntetni ezzel a értékelé
seknél a szubjektív motivációkat. 

- A kiadásra kerülő szakági intézkedésekkel egyetemben újból fel kell dol
gozni a nyilvántartási utasításokat és meg kell teremteni a gazdálkodási részfo
lyamatok nyilvántartási összhangját az új szabályozás alapján. 

- Tovább kell fejleszteni és egységes alapra kell helyezni az 1981-82-ben 
megkezdett, a gazdálkodás alapmutatóiról képet adó jelentési rendszert. 

A gazdálkodás részfolyamataiban és e jelentésben is tárgyalt fogyatékossá
gok felszámolásával - mint belső tartalék felhasználásával - tovább kell foly-
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tatni az ésszerű, takarékos gazdálkodást az élet minden területén. A premizálás 
területeinek további szélesítésére tett javaslatokkal, a kiválóak népszerűsítésé
vel, a jó módszerek közreadásával ösztönözve biztosítani kell, hogy e tevékeny
ség a napi munka elemévé vá1jon. 

A pártszervezetek a pártmunka eszközeivel, bcszárnoltatással, állásfoglalás
sal, a feladatok kijelölésében való részvétellel, gazdasági témájú taggyűlések, 
pártnapok szervezésével, agitációs és propaganda munkával nagy segítséget ad
hatnak a gazdálkodási feladatok megértéséhez és mozgósító erővel bírnak azok 
végrehajtásában. 

]00 

-• 

-


