
A CSAPATGAZDÁLKODÁS ELMÉLETE, ELLÁTÁS, 
GAZDÁLKODÁS 

A dandárhadtáp békegazdálkodásának területei 

és követelményei 

Kapus Gyula vezérőrnagy, 
Komondi Márton őrnagy 

A szervezeti korszerűsítés keretében ezred szervezetről dandár szervezetre való 
áttérés során a csapatok békegazdálkodásának személyi feltételei bővültek (hadtáp had
műveleti főtiszt - HTPF h.; szállító szolgálatfőnök; diszpécser) az ellátandó személyi 
állomány létszáma és a kiszolgálandó alegységek száma növekedett. A hadtápszolgálat
tal szemben az ellátásért való felelősség követelményei kiszélesedtek, mert olyan új fegy
vernemi alegységek ellátásáról is kell gondoskodni, melyek korábban nem voltak. 

Mindezek figyelembevételivel a gazdálkodás területei és követelményei olyan kérdések köré 
csoportosíthatók, mint: 

1. A dandárhadtáp békegazdálkodásának általános követelményei. 
2. A dandárhadtáp pénzilletményeinek, költségvetési előirányzatainak és anyag-

szükségleteinek tervezése. 
3. A dandárhadtáp költségvetési előirányzat gazdálkodása. 
4. A dandárhadtáp anyagainak a beszerzése, biztosítása. 
5. A dandár személyi állományának hadtápanyagokkal történő ellátása, kiszolgá

lása. 
6. A dandárhadtáp anyagainak, technikai eszközeinek karbantartása, javítása. 
7. A dandárhadtáp anyagainak és technikai eszközeinek selejtezése. 
8. A dandárhadtáp békegazdálkodásának elemzése. 
9. A dandárhadtáp békegazdálkodásának vezetése. 

* 

1. A dandárhadtáp békegazdálkodásának általános követelményei: 

A dandárhadtáp a szervezeti keretébe tartozó szolgálati ágak vonatkozásában köz
pontilag meghatározott szabályozások alapján gazdálkodik, melynek célja szakterületén a 
dandár harckészültségének (mozgósításának), kiképzésének, működésének hadtáp'biztosítása, a 
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személyi állomdny élet-, szolgála.ti és munkakörülményeinek szinten tartása és a lehetőségekkel 
összhangban történő fejlesztése. 

A dandárhadtáp békegazdálkodása magába fog/a.ija: a jóváhagyott költségvetési elő
irányzatokkal, valamint a központi, térítésmentes, természetbeni ellátás útján biztosított 
hadtápanyagokkal és -eszközökkel való együttes gazdálkodási tevékenység összességét, 
így a szükségletek tervezését, igénylését, a dandárhadtáp hatáskörébe adott anyagok, 
szolgáltatások beszerzését, a hadtápanyagok és -eszközök tárolását, elosztását, átcsopor
tosítását, rendeltetésszerű felhasználását. 

A dandárhadtáp anyagokkal és eszközökkel való ellátása: 
- a pénzgazdálkodás, valamint 
- a központi ( természetbeni) ellátás rendszerében valósul meg. 
A pénzgazdálkodás a dandár anyagi ellátásának, a gazdálkodás szabályozásának, 

lebonyolításának közgazdasági eszközökön alapuló módszere. Alapját a pénzértékben 
meghatározott normák, normatívák, illetve a felszámítható pénzilletmények, valamint a 
jóváhagyott költségvetési előirányzat képezi. 

A pénzgazdálkodás keretében a dandár szükségleteinek biztosítása tényleges pénz
forgalom mellett történik. A beszerzést a költségvetési előirányzat terhére: 

- a központhadtáp ellátó (szolgáltató) szerveitől ( ellátó központoktól, raktárak-
tól, költségvetési üzemektől); 

- a polgári vállalatoktól, szövetkezetektől; 
- más katonai szervezetektől; 
- indokolt esetben - a minden°kor érvényben levő rendelkezések figyelembevéte-

lével - magánszemélyektől is végezhetik. 
A dandárhadtáp anyagi és technikai eszközszükségleteinek további része termé

szetben (pl. üza., eü. anyag) térítés nélkül, központilag kerül kielégítésre, melyek terve
zésének és biztosításának alapját 

- a természetben meghatározott anyagnormák; 
- a dandár állománytáblája; 
- a meghatározott fogyasztási keretek képezik. 
A dandárhadtáp békegazdálkodása szervezeti kereteit tekintve lehet: 
- önálló szervezetben folyó gazdálkodás; 
- laktanyahadtáp gazdálkodás; 
- helyőrségszintű gazdálko<las; 
- és vannak olyan dandárok, melyek megosztott helyőrségben diszlokálnak - ahol 

kihelyezett ellátó részlegek irányítják a gazdálkodást a dandárparancsnok követelményei 
szerint. (Ez utóbbi megosztottság jellemző az ellátóezredekre is, és a javítózászlóaljakra 
is.) 

A megfelelő hadtápszervezettel rendelkező dandár önálló gazdálkodást folytat, 
mely kiterjedhet a hadtáp valamennyi szolgálati ágára vagy azok egy részére. 

A laktanyagazdálkodást az egy laktanyában (objektumban) elhelyezett katonai 
szervezetek központosított ellátási és gazdálkodási formája az AHKSZ időszakában. 

A megfelelő hadtápszervezettel nem rendelkező dandárhadtáp szakanyag ellátása 
anyagi utalással történik. Az utalt dandár a szakállományát, illetve annak egy részét 
köteles az ellátó katonai szervezethez vezényelni, anyagszükségletei biztosításához a ter-
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vezési alapadatokat, vagy konkrét anyagigényeket a kijelölt ellátószervezetnek időben 
megadni. 

Az önálló gazdálkodásra kijelölt dandárok központi ellátószervekhez, illetve az 
önálló gazdálkodást nem folytatók anyagi utalása a Magyar Néphadsereg hadtáp szolgá
latfőnökségek hatáskörébe tartozik. 

Helyőrség szintű gazdálkodás az egy helyőrségben elhelyezett laktanyákban diszlo
káló katonai szervezetek központosított ellátási és gazdálkodási formája az ÁHK.SZ 
időszakában, mely értelemszerűen új gazdálkodási kérdéseket vet fel. Az ellátás meg
szervezése ( a nyersanyagok, szolgáltatások felhasználókhoz történő eljuttatása) a gazdál
kodási folyamatok irányítása és elemzése eddig nem gyakorlott követelmények elé állít
ják az ilyen dandárok hadtápvezetését. 

A kihelyezett ellátórészlegek önálló gazdálkodást nem folytatnak, csak az adott lak
tanyában elhelyezett személyi állomány mindennapos életéhez szükséges hadtáp anyagi 
és technikai eszközök biztosítására, a kihelyezett raktári készletek és technikai eszközök 
megbízható tárolására hivatottak. 

A dandár hadtáptörzsekben újonnan rendszeresített szolgálati személyek ( és a 
kihelyezett ellátórészlegek állományai) a dandárhadtáp szolgálat szerves része, szerepü
ket tekintve felelősséggel tartoznak adott szakterületük irányításáért, az ellátásukra 
bízott személyi állomány és technikai eszközök ellátásáért. 

Több ilyen szervezetnél - a személyi hiányok miatt - még vannak feltöltetlen 
beosztások, helyettesítésükre addig is olyan „rátermett" személyeket kell megbízni, akik 
megfelelő segítséggel és követelménytámasztással képesek a feladatellátásra. 

A dandárhadtáp anyagi szükségletei: 
- a HK.SZ-i (M-i) rendeltetésű állandó szinten tartandó, nem csö'kkenthetó készle

tekből, és 
- a dandár kiképzésének, működésének folyamatos biztosítását szolgáló fenntartási 

(fogyó-) készletekből tevődik össze. E kétfajta készlet a dandárnál a tervezés, biztosítás, 
nyilvántartás és elszámolás szempontjából egységes összkészletet képez. 

A nem csökkenthető készletbe tartoznak - az érvényben levő HK.SZ-i (M-i) utasításban 
elrendelteknek megfelelően - a dandár M állománytáblája és normák alapján megalakí
tandó hadtápanyagok és hadtáptechnikai eszközök. 

A fenntartási (fogyó-) készletbe tartoznak - az előzőekben ismertetteken felüli meny
nyiségek -, melyek a dandár kiképzésének és mindennapi élete biztosítására szolgáló 
had tápanyagok. 

A dandárhadtáp összkészletén belül az anyagi és technikai eszközök jelentős része 
kettős rendeltetésű (HK.SZ-i és fenntartási) igényt is kielégít (pl. 63 M egységes sátor, 
hálózsák, 69 M mozgókonyha, utánfutók stb.) - azaz felhasználásra kerül a kiképzés, 
működés biztosításához, egyben részét képezi a HK.SZ-i szükségletnek is. A dandár 
feladata biztosítani a HK.SZ-i célt is szolgáló - a napi kiképzés működés során haszná
latban levő - anyagi és technikai eszközök állandó hadihasználható állapotban tartását. 

A dandárhadtápok úgy kötelesek gazdálkodni, hogy a nem csökkenthető készle
teik szintje - a kiadott rendelkezéseknek, a fegyvernemi és helyi sajátosságoknak, körül
ményeknek, feltételeknek megfelelően - állandó; a kiképzéshez, működéshez szükséges 
fenntartási rendeltetésű anyagi és technikai eszközök biztosítása pedig folyamatos 
legyen. 
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A dandárhadtáp békegazdálkodását a dandárparancsnok követelményeinek megfe
lelően a dandár PK HTPH irányítja. Szakterületén a költségvetési és szakanyag gazdál
kodásra meghatározott hatáskörökkel van felruházva, melyeket elsősorban személye
sen, illetve - felelőssége mellett, átruházott hatáskörben - szolgálatiág-főnökei útján 
gyakorol. 

2. A dandárhadtáp pénzilletményeinek, költségvetési előirányzatainak és anyagszükségletei
nek tervezésére: 

Az önálló gazdálkodást folytató dandárhadtápnak a hatáskörbe utalt hadtápanya
gok biztosítása céljából - a szakmai intézkedésekben meghatározottak szerint - a saját és 
az ellátásra utaltak szükségleteit is figyelembe véve tervet kell készíteni: 

- a pénzilletményeikre, valamint 
- a költségvetési előirányzataikra (a pénzilletmény felhasználására). 
A költségvetési előirányzat tervezését (felszámítását) meghatározott gazdálkodási 

időszakra (1 évre) kell végezni. A gazdálkodási időszakon belül a költségvetési előirány
zatokat - íl költségvetési Rovat- és tételrendnek megfelelően szolgálatonként és jogcí
menként - éves bontásban, a költségvetési előirányzat tervezés rendjéhez igazodva kell 
tervezni. 

A pénzilletmények felszámításának helyességéért az illetékes szolgálatiág-főnök 
felelős. A tervet a dandár PK HTPH köteles ellenőrizni. A felszámítható pénzilletmény 
szolgál alapul az éves költségvetési előirányzat tervezéséhez. 

A költségvetési előirányzat tervezését - a pénzügyi szabályozásoknak megfelelően 
- az érvényben levő rovat- és tételrend szerint, költségvetési évre kell végezni, figye
lembe véve a felszámított pénzilletmény keretet; a konkrét anyagbeszerzés, szolgáltatási 
szükséglet tervezett költségeit; az engedélyezett célcsoportos előirányzat (pl. szállítási 
költség) és az áruhitel (pl. ruházati szolgálat) összegét, továbbá a tervezés elöljáró által 
meghatározott keretszámait. 

A dandárhadtáp költségvetési előirányzat-szükségletét szolgálatuk vonatkozásában 
- a szolgálatiág-főnökök tervezik, a dandár PK HTPH-ek ellenőrzik. Ennek alapján 
kerül összeállításra a dandárhadtáp költségvetési terve, mely a dd. költségvetési terv szerves 
része, és tartalmazza: 

- a dandárhadtáp összesített költségvetési előirányzat-szükségletét; 
- a szolgálati ágak szerinti költségvetési előirányzatokat és azok indoklását. 
A f elszámítási alapok meghatározott mérvű évközi változása, a feladatok elmara

dása vagy növekedése a pénzilletmények, illetve a költségvetési előirányzatok megfelelő 
módosítását vonhatja maga után. Ilyen esetekben - a vonatkozó rendelkezések szerint -
gondoskodni kell az illetmények pótlólagos vagy utólagos felszámításáról, pótelőirány
zat igényléséről, illetve a pénzilletmény maradvány csökkentéséről és az előirányzat 
maradvány megfelelő összegben történő lemondásáról. 

A pénzilletmények és költségvetési előirányzatok tervezése során szoros, elvi ala
pokon nyugvó együttműködést kell megvalósítani a dandárhadtáp szolgálati ágak főnö
kei és a dandár pénzügyi alosztályvezető között. 

A dandárhadtáp anyagszükségletének tervezését - a szakmai rendelkezéseket figyelembe 
véve - gazdálkodási időszakra (évre) kell végrehajtani a rendelkezésre álló lehetőségek 
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messzemenő figyelembevételével. Egyes hadtápszolgálati-ágak szükségleteinek terve
zése az ellátandó anyagok milyenségétől függően eltérő sajátosságokkal rendelkezik. 

A tervezésnek - a készletgazdálkodás rendjének megfelelően - ki kell terjedni: 
- a nem csökkenthető készletekre, valamint 
- a fenntartási (fogyó-) szükségletekre. 

A kétfajta szükséglet tervezési alapjainak különbözősége miatt a szervezés rendje, 
ideje, módszerei eltérnek egymástól. 

A nem csökkenthető hadtápkészletek tervezését a HKSZ-el, M-mel kapcsolatos 
rendelkezéseket figyelembe véve szolgálati áganként: 

- a dandár állománytáblája; 
- a hadinormák, készletképzési előírások; 
- az anyagi ellátásra esetenként kiadott központi ( elöljárói) utasítások; 
- és a személyi mozgatásokra vonatkozó rendelkezések alapján kell végezni. 

A fenntartási (fogyó-)szükségletek tervezését - szolgálati áganként - a vonatkozó 
szakmai rendelkezéseket, a fegyvernemi sajátosságokat és feltételeket figyelembe véve 
kell végrehajtani. 

A tervezés alapját 
- a dandár állománytáblájának adatai; 
- a dandár tényleges meglevő állománya; 
- a dandár ténylegesen meglevő technikai eszközök száma, típusa, fajtája; 
- az érvényben levő normák, normatívák; 
- az előírt felszámítási alapok, jogcímek; 
- a felsőszintű és középirányító szervek által meghatározott ellátási követelmé-

nyek; 
- az anyagi ellátottság, a várható felhasználás (fogyás, elhasználódás) mutatószá

mru; 
- a kiképzési feladatok, tervezett gyakorlatok, szállítási igények, népgazdasági 

munkák szükségletei képezik. 

A pénzgazdálkodás körébe utalt anyagokat a költségvetési előirányzat készítésével 
egy időben, a rendelkezésre álló pénzkeretek között kell tervezni. A szolgálatiág-főnö
kök által készített gazdálkodási (beszerzési) terveket a dandár PK HTPH ellenőrzi és 
hagyja jóvá. A gazdálkodási tervek alapján készített megrendelőket (igényléseket) - a 
szolgálati út betartásával - az illetékes ellátóközpontokhoz kell felterjeszteni a meghatá
rozott határidőig. Összevont dd. hadtápgazdálkodási terv készítése nem követelmény, 
de központi elvárás, hogy a gazdálkodó hadtápszervezetek gazdálkodási paranccsal, 
összesített hadtáp beszerzési tervvel és a béke anyagokról operatív adattárral rendelkez
zenek. A dandárok által készített megrendelőket az elöljárók szakmailag ellenőrzik, a 
szükségletnek megfelelően korrigálják és összesítés nélkül továbbítják az illetékes ellátó
központoknak. A beérkezett megrendelések alapján az anyagok kiutalására - a központi 
készletek és lehetőségek figyelembevételével - az ellátóközpontok intézkednek. 

Gyakorlatok, terven felüli és más elrendelt feladatok végrehajtásához szükséges 
anyagok tervezését esetenként - a közvetlen elöljáró szakmai intézkedésének megfele
lően - a meglevő készletek és a helyi lehetőségek figyelembevételével kell tervezni. A 
hiányzó anyagokat elsősorban a dandár hatáskörén belül, ezt követően a laktanyahadtáp 
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hatáskörébe tartozó anyagokból és csak ezt követően)ehet - részletes számvetésekkel 
alátámasztva - az elöljáró készleteiből, vagy más katonai szervezettől való ideiglenes 
átcsoportosítással kíelégíteni. 

3. A dandárhadtáp kiiltségvetési előirányzat gazdálkodását a dandár PK HTPH szer
vezi, irányítja és ellenőrzi. A költségvetési előirányzatok felhasználását az alárendelt szol
gálatiág-főnökök, elszámolását pedig a számviteli részlegek útján végzi. 

A hadtáp -költségvetési előirányzatok egymás terhére történő felhasználás engedé
lyezését szolgálati ágon belül a szolgálati ág főnökének kell kérni a dandár PK HTPH
től. A hadtápszolgálati-ágak közötti egymás terhére történő felhasználás engedélyezését 
a dandár PK HTPH-ének kell kezdeményezni a dandárparancsnoknál. A parancsnok 
ezen jogát azonban átruházhatja a PK HTPH-ére. 

A parancsnoki előirányzat felhasználási hatáskörben egymás terhére történő túllé
pések engedélyezését dandárparancsban kell elrendelni. 

A Rovat- és tételrend alkalmazása a tervezésen túl a költségvetési előirányzat fel
használás, elszámolás során is kötelező! Követelmény, hogy a kiadás (bevétel) tartalmá
nak Qellegének) megfelelően kell a számlák záradékolását végrehajtani, függetlenül, 
hogy melyik szolgálati ág pénzforrásból történt a kötelezettségvállalás. 

A dandár részére visszaigazolt pénzmaradványból a PK HTPH-nek kérni kell a 
hadtápot megillető összeget ( ésszerű számszaki bizonyítással alátámasztva a felhasználás 
célját). 

A jóváhagott hadtáp pénzmaradványt: 
- a dandár előirányzat felhasználási hatáskörébe tartozó beszerzések, szolgáltatá

sok esetén saját hatáskörben; 
- a központi gazdálkodás körébe tartozó hadtápanyagok és -eszközök beszerzé

sére, illetve felújítására, javítására és karbantartására a szakmai intézkedések szerint lehet 
felhasználni. 

A dandárhadtáp a pénzügyi rendelkezésekben meghatározott és a dandárparancs
nok által engedélyezett pénzbevételeket saját hatáskörben felhasználhatja. Ezeket a 
bevételeket a dandár költségvetési előirányzatában szerepeltetni kell. 

A dandár hatáskörben értékesíthető feleslegessé vált anyagokat a néphadseregben 
és az MHSZ-en belül kell felhasználni, hasznosítani vagy megvételre felajánlani. Ilyen 
igény hiányában lehet más fegyveres testületek, állami, szövetkezeti vagy társadalmi 
szervek részére megvételre felajánlani. Az anyagok értékesítése az illetékes szolgálati ág 
utalványozása alapján - erre a célra elkülönített utalványtömb felhasználásával - történ
het. 

A bevételek felhasználása minden esetben csak a pénzügyi szolgálat útján történ
het, azért azokat a dandár bankszámlájára kell befizettetni. 

A saját felhasználásra engedélyezett kártérítési bevételeket a károk helyreállítására, a 
hiányok pótlására, az egyéb bevételeket pedig az ellátás színvonalának javítására lehet 
felhasználni. 

Az ellátási színvonal javítása céljából a dandár részére a feleslegessé vált anyagok 
értékesítéséből származó, felhasználásra engedélyezett bevételeket olyan kiadások fede
zetére lehet fordítani: 

- amelyek a személyi állomány ellátási, szolgálati, munka- és életkörülményeit, 
művelődési feltételeit javítják; 
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- olyan egyéb forrásból nem biztosított anyagok és eszközök beszerzésére, szol· 
gáltatások elvégzésére, amelyek a kiképzési és egyéb feladatok ellátásához, a HK.SZ 
fenntartásához szükségesek; 

- a hasznosításban, összegyűjtésben és értékesítésben részt vevő személyi állo· 
mány �nyagi ösztönzésére. 

Nem lehet az ellátási színvonal javítása címén az ésszerű, takarékos gazdálkodási 
követelményekkel össze nem egyeztethető {luxus) beszerzéseket a terven felüli bevéte· 
lekből fedezni és szolgáltatásokat igénybe venni. 

4. A dandárhadtáp anyagainak beszerzése, biztosítása a gazdálkodás középpontjában 
áll, mert ettől függ a szükségletek időbeni és minőségbeni kielégítése. 

A dandárhadtáp a gazdálkodási, ellátási feladatkörébe tartozó anyagokat, eszközö· 
ket és szolgáltatásokat - a vonatkozó szabályok szerint és feltételek alapján - a követ· 
kező szervektől szerezhetik be, illetve vehetik igénybe: 

- a központhadtáp ellátószerveitől { ellátóközpontoktól, raktáraktól); 
- a polgári kereskedelmi, termelő és szolgáltató vállalatoktól, szövetkezetektől; 
- a néphadsereg alakulataitól; 
- indokolt esetben - a pénzügyi és szakmai rendelkezéseknek megfelelően -

magánszemélyektől. 
A központhadtáp ellátószerveitől a szükségleteket: 
- jóváhagyott költségvetési előirányzatok { vagy engedélyezett áruhitel) terhére 

kell megrendelni, illetve 
- a jóváhagyott anyagkeretek terhére vagy a szakmai rendelkezések szerint elkészí· 

tett tervek alapján kell igényelni. 
A költségvetési előirányzat terhére eszközölt megrendelések összegét a dandárhad· 

táp szolgálati ágak az átvétel alkalmával "elszámolási utalvány"·nyal kötelesek kiegyenlí· 
teni. 

A központi tervezésű nómenklatúrába tartozó { állománytáblás) eszközök kiutalása 
az MN hadtáp·szolgálatfőnökségek tervei ( elosztói) alapján, igénylés nélkül történik. 

A kiutalt anyagok, technikai eszközök kiszállításáról a központhadtáp ellátószervek 
gondoskodnak, vagy az intézkedésnek megfelelően a dandárok saját eszközeikkel véte· 
lezik fel és szállítják el azokat. 

A vételezések rendjét szakmai rendelkezések szabályozzák, végrehajtását pedig a 
központhadtáp ellátószervei, a dandárok együttműködésével a gazdaságosság messze· 
menő figyelembevételével kötelesek tervezni. 

A kereskedelmi és termelő vállalatoktól, szövetkezetektől, illetve közületektől a 
beszerzés történhet: 

- megrendelés, szállítási szerződés; 
- és esetenkénti vásárlás alapján. 
Szállítási szerződés alapján kell biztosítani azon meghatározott anyagféleségeket, 

melyekből a dandár rendszeres, nagyobb tételekben történő beszerzést folytat {pl. zöld· 
ség, zöldségfélék, gyümölcs, burgonya, hús, kenyér stb.), illetve szolgáltatásokat ( textil· 
tisztítás) vesznek igénybe. A szállítási szerződés megkötésénél a Polgári Törvénykönyv· 
nek a szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a szerződés részletes sza· 
bályairól szóló külön jogszabályt kell figyelembe venni. 
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Minden eszközzel törekedni kell a gazdaságos szerződések megkörésére. A szerző
dés megkötését a dd. megrendeléssel is kezdeményezheti. 

A szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott ter
méket a meghatározott időben vagy időszakban szolgáltatni, a megrendelő dandár 
pedig átvenni és az árát megfizetni. 

Amennyiben a szerződésben megjelölt áruk mennyiségében a szállítási időszak 
alatt bármilyen változás (pótigény, lemondás) következik be, mind a dandár, mind a 
szállító köteles azt kölcsönösen egymás tudomására hozni. 

A megrendelt mennyiséggel szemben időközben szükségtelenné vált áruk lemon
dásának elmulasztása következtében a vállalat által felszámított kötbér a mulasztó sze
mély - az anyagi felelősségéről szóló kormányrendelet szerinti mértékben - köteles 
megtéríteni. 

Az árukat elsősorban nagykereskedelmi szervektől kell beszerezni. A kisebb meny
nyisegű szükségletet éves méretben célszerű felmérni és megrendelni; amelyekből a for
galom nagyobb, a beszerzést a fogyasztástól függően kell ütemezni. Kiskereskedelmi 
szervektől csak indokolt, sürgős és kisebb összegű vásárlás eszközölhető a dandár PK 
HTPH előzetes engedélyével. Ennek tényét a számla záradékában rögzíteni kell. 

Magánszemélyekkel (kisiparosokkal, kiskereskedőkkel stb.) termékek előállítására, 
ipari szolgáltatásokra szerződést kötni, tőlük árut beszerezni csak előzetes engedéllyel 
szabad és csak akkor, ha a szükséges ipari szolgáltatást, termékek előállítását állami válla
lattal, szövetkezettel elvégeztetni nem lehet, illetőleg az áru beszerzésére nincs mód. 
Erre vonatkozóan az illetékes állami vállalatoktól, szövetkezettől írásbeli igazolást kell 
kérni és azt a magánszemély által kiállított számla mellé kell csatolni. 

A számlák záradékolása során kiemelt felelősség hárul a dandár PK HTPH-re, 
mert ő köteles elbírálni a beszerzés jogosságát és gazdaságosságát. A bevételezés meg
történtének, a költségvetési tételről történő kifizetés jogszerűségének ellenőrzésén túl 
meg kell győződni a beszerzett áru mennyiségének szükségességéről és a fogyasztói 
(beszerzési) árról. Ezért a törvényességi ellenőrzésen felül ármegfigyelést is kell végezni. 
A mosatási számlákról következtetéseket lehet levonni a fehérneműcsere rendszeressé
géről, illetve végrehajtásáról is. 

Úgy a közületi, mint a magánszemélyektől történő beszerzés (vásárlás) pénzügyi 
lebonyolításánál a vonatkozó pénzügyi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. 

A dandár a fenntartási jellegű - pénzgazdálkodás körébe utalt - anyagokat más 
katonai szervezet részére véglegesen, vagy kölcsön - a dandárparancsnok engedélyével 
térítés ellenében átadhatja ( eladhatja). Az átadásra kerülő anyagokért a kereskedelem
ben érvényes árakat, illetve a szakmai rendelkezésekben meghatározott térítési (köl
csönzési) díjakat kell felszámolni. Az átadott-átvett anyagok ellenértékét elszámolási 
utalvánnyal kell kiegyenlíteni. Az átadás-átvételi okmány alapján az anyagok értékét a 
szakszolgálat pénzilletmény, illetve költségvetési előirányzat nyilvántartásán jóvá kell 
írni (meg kell terhelni). 

A dandár PK HTPH a gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges feltételek biz
tosítása érdekében a dandár részére engedélyezett költségvetési előirányzat, vagy a ren
delkezésre álló egyéb pénzeszközök terhére fizetési kötelezettségvállalásra - szerződés
kötésre - jogosult. A kötelezettségvállalás jogkörének gyakorlásáért fegyelmileg, anyagi
lag és büntetőjogilag felelős. 
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A kötelezettségvtí.llalás kizárólag írásban történhet. Előtte meg kell vizsgálni, hogy 
az ennek kapcsán felmerülő költségek kiegyenlítésére a jóváhagyott költségvetési elő· 
irányzat a szükséges fedezetet biztosítja-e. 

A beszerzés gazdaságossága érdekében piackutatást és aktív ártevékenységet kell /oly· 
tatni. 

A dandárhadtáp ártevékenysége kiterjed: 
- a rögzített (fix) hatósági árnál az árjegyzékkel való egyeztetésre, a szállítási ( cso· 

magolási, minőségi)· feltételek betartására; 
- a legmagasabb (maximált) hatósági ár esetén az árjegyzékkel való egyeztetésre. 

Ezen árformánál csökkenés abban az esetben érhető el, ha a beszerzendő termék meny· 
nyiségét a dandár kedvezően választja meg. Törekedni kell arra, hogy az áruk beszállítá· 
sának egy részét az eladó átvállalja, a csomagolási és egyéb feltételeknél pedig célszerű 
engedményt tegyen; 

- a hatósági előírások (megkötések) figyelembevételével kialakított árnál fontos 
feladat annak megállapítása, hogy az árjegyzékben foglalt ár és a tényleges ár közötti 
eltérés indokolt-e; 

- a szabadáras termékeknél fontos szerepe van az ármegállapításnál a szakismeret· 
nek és a piaci helyzet ismeretének. 

Az ártevékenységet úgy kell szervezni, hogy kellően segítse a beszerzés, az ellátás 
hatékonyságának növelését. Figyelembe kell venni a rendelkezésre álló pénzügyi eszkö· 
zöket, a mindenkori piaci helyzetet, a kereslet-kínálat alakulását. A beszerzéseknél töre· 
kedni kell arra, hogy nagyobb mennyiség megrendelése, a szállítási feltételek módosu· 
lása esetén árcsökkenés legyen elérhető. 

Amennyiben a beszerzés, szolgáltatás során valamely terméknél alapos gyanú 
merül fel, hogy értékesítéskor a szállító tisztességtelen hasznot ér el, akkor azt a szállító 
felügyeleti szervével, egyidejűleg az illetékes ellátóközpont áruforgalmi osztályával 
közölni kell. 

A gazdálkodás eredményességét nem biztosítja az olyan látszólag gazdaságos 
vásárlás, ahol a szállítási, a csomagolási költség, a munkaerő igénybevétel és egyéb 
tényezők meghatározó reális értéke meghaladja a helyi vagy közeli beszerzőhelyek álta· 
lános viszonyait. Az ilyen beszerzéseket a dandár PK HTPH köteles felfüggeszteni, 
illetve megakadályozni. Ennek érdekében az alkalmi beszerzések (pi. téli betárolás) 
engedélyezését megelőzően gazdaságossági számításokat kell végezni a pénzben kifejez· 
hető, vagy megítélhető költségek részlete számbavételével. 

5. A dandár személyi állományának hadtápanyagokkal történő ellátása, kiszolgálása 
magába foglalja a katonák hadtáp anyagi ellátását a HKSZ·i, a kiképzési és a fegyver· 
nemi követelményekkel, a katonák fizikai és szellemi igénybevételével, valamint az álta· 
lános társadalmi és kulturális igényekkel összhangban elvárható hadtáp anyagi eszközök 
és szolgáltatások megfelelő időben és minőségben történő biztosítását. 

A dandár személyi állománya norma szerinti járandóságainak időben történő 
folyamatos és kielégítő biztosítása a kiképzés maradéktalan végrehajtásának és a HKSZ 
fenntartásának egyik alapvető tényezője. A személyi állomány anyagi szükségleteinek kielégí· 
téséról való gondoskodás minden parancsnok, illetve szakterületén a PK HTPH és a hadtáp sze· 
mélyi állományának egyik legfontosabb feladata. 
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A hivatásos állomány ellátása általában csak külön meghatározott anyagok és szol· 
gáltatások vonatkozásában képezi a dandárhadtáp feladatát. 

A dandár személyi állományának élelmezési, ruházati és egészségügyi ellátását a 
szakutasításokban meghatározott rendszerességben, minőségben és mennyiségben kell 
végezni. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az általánosnál fokozottabb, meghatározott jellegű 
igénybevételnek, egészségre ártalmas munkakörben foglalkoztatott állomány ellátására. 

A személyi állomány egyes magánjellegű szükségleteinek kielégítése érdekében a 
laktanyában vegyesboltot, fodrászműhelyt kell működtetni. Minden törvényes eszköz· 
zel elő kell segíteni a személyi állomány laktanyán belüli kereskedelmi, szolgáltatási 
szükségleteinek magasszintű biztosítását, a KISZ-büfék gazdaságos, kulturált működési 
feltételeinek megteremtését, árukészleteik beszerzését és szinten tartásuk érdekében 
végzendő hadtápfeladatokat. 

A dandár alegységei részére a szolgálatiág·főnökök által kiutalt (bevont) anyagi 
eszközöket az alegység szolgálatvezető köteles felvételezni (leadni). 

A katonák részére kiadott anyagokért maguk a használók, az alegység használatára 
kiadott anyagok meglétéért, rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért az alegység 
szolgálatvezető felelős. 

Az alegységparancsnok és az alegység szolgálatvezető köteles a használatra kiadott 
anyagok személyhez kötését biztosítani, meglétüket, állapotukat rendszeresen ellen· 
őrizni, karbantartásukról, javításukról, esetenkénti cseréjükról időben gondoskodni. 

6. A dandárhadtáp anyagainak, technikai eszközeinek karbantartása, javítása elsódle· 
ges HKSZ·i és ellátási követelmény. 

A dandárhadtáp anyagi és szaktechnikai eszközökkel való ellátását, utánpótlását a dan· 
dár PK HTPH követelményei alapján a dandárhadtáp szolgálatiág·fónökök tervezik, 
szervezik és valósítják meg a meglevő készletek, az elöljáró által kiutalt és a javításból 
vis.szatéró eszközök felhasználásával. 

A dandárhadtáp szaktechnikai eszközök biztosítását (karbantartását és javítását) a 
hadrafoghatóságuk, üzemképességük megőrzése és a meghibásodott eszközök minél 
gyorsabb helyreállítása céljából kell tervezni, szervezni és végrehajtani. A hadtápszak· 
technikai biztosítás. magába foglalja a kiszolgálásra, karbantartásra, igénybevételre és 
javításra vonatkozó rendszabályok összességét. 

Az integrált fegyverzeti és technikai szolgálatok létrejöttével dandárszinten a had· 
tápszolgálat szervezetszerű javító kapacitásokkal nem rendelkezik, ezért a hadtápszak· 
technikai eszközök csapatszintű technikai kiszolgálását és javítását - a meghatározott 
mértékig - a dandár fegyverzettechnikai szolgálatok keretein belül kell megoldani. 

A hadtápszaktechnikai eszközök technikai kiszolgálásához és javításához szükséges 
pénzmennyiséggel a szolgálatfőnökségei részéról az MN FVTFCSF·ség rendelkezik. A 
biztosított hitelkerettel - az érvényben levő szabályozó intézkedések előírásai szerint - a 
FVTSZ gazdálkodik. 

A dandárhadtáp szaktechnikai eszközeinek javítását és szakértelmet igénylő kar· 
bantartását a dandár javító századával kell elvégeztetni. 

A dandár javítószázadnak meg kell tervezni saját szervezet és a felállítandó katonai 
szervezetek hadtáptechnikai eszközeinek csapatszintű (kis·) javítását. A technikai kiszol· 
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gálást, hibaelhárítást alapvetően a dandárhadtáp szakalegysége végzi, ezekhez csak a spe
ciális szaktudást igénylő műveletekben kell segítséget nyújtani. 

A dandárnál és alegységeinél folyó karbantartás magába foglalja az anyagok és esz
közök állapotának folyamatos ellenőrzését és vizsgálatát; a szakértelmet nem igénylő 
karbantartó javítást; a technológiai utasításokban előírt kezelői feladatok elvégzését; az 
anyagok és eszközök védelmét az időjárás, természeti tényezők és a környezetszennye
zettség ellen. 

A karbantartás, a végrehajtás időbeni ütemezése szerint lehet folyamatos, rendsze
resen ismétlődő és esetenkénti. Azt, hogy mit mikor, illetve milyen időközönként kell 
karbantartani: 

- az anyagok, felszerelések, technikai eszközök tárolására, rendeltetésszerű haszná-
latára vonatkozó szakmai előírások, illetve rendszabályok; 

- a tárolási, használati, üzemeltetési adottságok, lehetőségek; 
- az igénybevétel mérve, körülményei; 
- és az anyagok, felszerelések, technikai eszközök különböző tulajdonságai figye-

lembevételével kell meghatározni. 
A karbantartási feladatokra szolgálati áganként éves tervet kell készíteni, melyet a 

dd. PK HTPH-nek kell jóváhagyni. 
A raktárakban tárolt készletek karbantartásáért a raktárvezetők a felelősek. 
A dandár hadtápkészleteinek folyamatos frissítése - tágabb értelemben - a dandár

hadtápban folyó karbantartás körébe tartozó feladat, követelményeit HK.SZ-i és szak
mai előírások tartalmazzák. 

A használatra kiadott anyagok, eszközök karbantartásának megszervezéséért az 
alegység (szerv) parancsnoka (vezetője) felelős. 

7. A dandárhadtáp anyagainak és technikai eszközeinek selejtezése olyan gazdasági 
művelet, amellyel a rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve a nép
hadseregen belüli igénybevételre nem alkalmas anyagokat a gazdálkodási készletből 
kivonjuk. 

A selejtezési eljárás magába foglalja az anyagok bevizsgálását, átértékelését és tény
leges kiselejtezését. 

Az alegységektől (használóktól) folyamatosan bevont, további használatra alkal
matlan hadtápanyagokat a dandár szakanyag raktáraiban, a használható anyagoktól 
elkülönítve - lehetőleg külön helyiségben - kell a selejtezés megtörténtéig tárolni. 

A használóktól, alegységektől bevont, használatra alkalmatlan anyagoknál keresni 
kell a selejtezés előtti gazdaságos javítás lehetőségét, szélesíteni kell (a már kiselejtezett 
cikkekből) a használhatóvá tételt. A gazdaságosan nem javítható cikkek selejtezését 
rendszeresen végre kell hajtani. Meg kell akadályozni, hogy a dandár raktárak tárolási 
kapacitását folyamatosan lekössék, a gazdálkodási készletmutatókat pedig torzítsák a 
felgyülemlett, selejtezésre váró anyagok. 

A hadtápanyagok selejtezése történhet a helyszínen, saját hatáskörben, valamint a 
központhadtáp raktáraiban, szolgáltató üzemeiben (MN 1JÜ). 

A selejtezésre történő előkészítést - a szakmai rendelkezéseknek megfelelően -
meghatározott időszakonként kell elvégezni és megtenni a szükséges lépéseket a selejte
zés végrehajtására. 
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Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodási időszak (év vége) zárása előtt és a követ
kező időszakra vonatkozó gazdálkodási (beszerzési) tervek készítése előtt feltétlen 
végre kell hajtani a használhatatlanná vált anyagok átértékelését és a dandár PK HTPH 
hatáskörében végrehajtható anyagok selejtezését. 

Azon használhatatlan anyagokat, melyek selejtezése a központhadtáp szerveinél 
történik, a szakmai rendelkezéseknek megfelelő módon és időben be kell szállítani. 

A saját hatáskörben végrehajtható selejtezéseknél a selejtezésre váró anyagokat, 
időszakonként a dandár szolgálatiág-vezetők - szakemberek bevonásával - vizsgálják 
felül. A javítással használhatóvá tehető anyagokat válogattassák ki és intézkedjenek a 
javítás elvégzésére. Az erőszakos megrongálódásból, vagy gondatlan kezelésből eredő 
károsodás okát és körülményeit ki kell vizsgálni és a kárt okozóval szemben kártérítési 
és fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 

Azokról az anyagokról, amelyek már javítással nem tehetők használhatóvá, illetve 
javításuk nem gazdaságos, "Selejtezési kimutatás"-t kell készíteni. 

A dandár hatáskörében selejtezhető anyagok (szakmai intézkedések szerint) selej
tezését a dandár PK HTPH vezetésével bizottságilag kell végrehajtani. A selejtezést 
dandárparancsban kell elrendelni. A bizottság tagjaiként az illetékes szolgálatiág-fónö
köt, a raktárvezetőt, szakmunkást, esetenként alegységparancsnokot kell kijelölni. 

A dandár PK HTPH hatáskörében nem selejtezhető anyagok selejtezésének végre
hajtását - a szakmai intézkedésekben megjelölt szervtől - a selejtezési kimutatás meg
küldésével köteles kérni, illetve ezen anyagokat köteles beszállíttatni az illetékes köz
ponthadtáp ellátó raktárába. 

8. A dandár békegazdálkodá.rtinak elemzése során biztosítani kell úgy a tervezés, mint 
a végrehajtás folyamatában a gazdasági döntések előkészítéséhez, a gazdálkodás értéke
léséhez és a hatékonyság növeléséhez szükséges adatokat. 

A gazdasági elemzés a gazdasági vezetés nélkülözhetetlen eszköze, az a módszer, 
amelynek segítségével a tervezés, a gazdálkodás hatékonysága, a takarékossági célkitűzé
sek realizálása, a belső, kihasználatlan tartalékok, veszteségforrások feltárása, az esetleges 
hibák okozati összefüggéseinek megismerése biztosítható. 

A dandár békegazdálkodásának gazdaságossági elemzése a gyakorlatban a tervezés, 
illetve az elszámolás, a beszámoló jelentések kimunkálásának folyamatába építetten, 
továbbá a gazdasági feladatokkal, eseményekkel összefüggésben a döntések előkészí
tése, vagy a káros jelenségek okainak feltárása során, valamint ellenőrzések, kivizsgálá-
sok alkalmával történhet. 

A dandárhadtápban a gazdálkodás elemzésének, a költségtényezők vizsgálatának 
fő területe: 

- a hadtápilletmény és költségvetési előirányzat tervezés, gazdálkodás; 
- a készletgazdálkodás; 
- a katonai gazdasági feladatok költségtényezői; 
- az ellátás, szolgáltatás színvonala; 
- a szállítás hatékonysági, gazdaságossági tényezői; 
- a technikai eszközök üzemanyag-felhasználása; 
- az anyagi fegyelem helyzete; 
- a hadtáptechnikai eszközök kihasználtsági tényezője; 
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- a kisegítő gazdaság gazdálkodási eredményei; 
- a szolgáltatások megvalósulásának színvonala, eredménye. 
A fajlagos kó'ltségek mérése adja a legvalószínűbb és leghűbb képet a gazdálkodás 

hatékonyságáról, ezért aminek mérhető, kimutatható a fajlagos költsége, azt mérni kell, 
és intézkedni kell azok csökkentésére. 

A gazdálkodás rendszeres elemzésének megvalósítása érdekében a dandárhadtáp
ban szervezett tevékenységet kell folytatni. 

A dandár PK HTPH támaszkodva a szolgálatiág-fónökök ezirányú tevékenysé
gére, a számviteli részleg összesített alapadataira, komplex módon köteles biztosítani a 
dandárgazdálkodás átfogó, illetve egy-egy részterületre, feladatra vonatkozó elemzést és 
szakmai kötelessége felhasználni az ennek kapcsán szerzett megállapításokat, következ
tetéseket a gazdálkodás irányításában, intézkedései, javaslatai kialakításában. 

9. A dandárhadtáp békegazdálkodásának vezetése a dandárvezetés szerves részét 
képezi, mely a dandárparancsnok, a dandár PK HTPH, a hadtáp szolgálatiág-fónökök 
és az ellátószázad parancsnok útján valósul meg. 

A dandárhadtáp vezetésének alapjait a szabályzatok és egyéb rendelkezések, az 
elöljáró szervek dandárhadtápra vonatkozó parancsai, intézkedései, a dandárparancsnok 
parancsai, utasításai, követelményei, a jóváhagyott tervek, valamint a dandárhadtáp 
mindenkori helyzete képezik. 

A-hadtápfeladatok végrehajtását - a fegyvernemi követelményeket, a helyi sajátos
ságokat figyelembe véve - a parancsnok által jóváhagyott működési utasítással és a dan
dár előtt álló feladatokkal összhangban, az érintett fegyvernemi és szolgálati ágakkal 
együttműködésben kell megszervezni. 

A dandárhadtápot a dandárparancsnok személyesen és írásbeli parancsai, az általa 
jóváhagyott tervek útján irányítja. Meghatározza a dandárhadtáp és az alárendelt 
parancsnokok felé a hadtápbiztosítással ( ellátással és gazdálkodással) kapcsolatos köve
telményeket, fő feladatokat, biztosítja a dandárhadtáp tevékenységéhez szükséges rend
szeres tájékoztatást, a személyi és technikai feltételeket, építményeket, létesítményeket, 
rendszeresen ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a dandárhadtáp működését, a gazdálkodási 
fegyelem állapotát, az alárendeltek hadtáp ellátottságát. 

A dandárparancsnok a hadtápért viselt személyes felelőssége alapján jóváhagyja: 
- a dandárhadtáp feladatai végrehajtására vonatkozó éves feladattervet, az alapvető 

terveket, a tervezett intézkedéseket, a dandárhadtáp belső működésének rendjét; 
- a dandár hadtápgazdálkodására, ellátására, a hadtáp költségvetési előirányzat 

átcsoportosítására, a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményei javítására, 
a takarékosságra, az anyagi fegyelem megszilárdítására irányuló javaslatokat; 

- a belső hadtápellenőrzés megállapításait, következtetéseit és a hiányosságok fel
számolására, megelőzésére vonatkozó rendszabályokat. 

A dandárparancsnok a gazdálkodás terén a személyét megillető feladat és hatáskö
rök egy részét döntésének megfelelően PK HTPH-ére átruházhatja. Az átruházást dan
dárparancsban kell megjelentetni. 

A dandárhadtáp közvetlen vezetését a dandár PK HTPH végzi, jogállását, jogait és 
kötelességeit a szolgálati szabályzat határozza meg. Alárendeltjei felé az egyszemélyi 
parancsnok hatáskörét gyakorolja és felelősségét viseli. 
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Nem törekedtünk a dandárhadtáp békegazdálkodásában fellelhető és arra ható 
összes tényezők részletes áttekintésére. Célunk az volt, hogy a szervezeti változ.isok által 
megalakult dandárok parancsnok·hadtáphelyettesei részére egy olyan átfogó elvi képet 
vázoljunk fel, mely megkönnyíti szolgálati beosztásuk ellátását és irányt mutat helyük, 
szerepük mielőbbi megtalálásában. 
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