
A CSSZR-ek tevékenységének továbbfejlesztése, 
azok lehetőségei a hadtápvezetés folyamatában 

a döntéselőkészítő, elemző-tervező tevékenységben 

Békés Mihály alezredes 

Amikor az utóbbi időszak egyre jobban rákényszerít bennünket, hogy a gazdál
kodási tevékenységünk megjavítása, hatékonyságának emelése céljából ne csak úgy álta
lában, hanem konkrét területeken nyúljunk hozzá és tárjuk fel belső tartalékainkat, első 
helyre tesszük a vezető tevékenységünk analizálását. Keressük benne azokat a gyenge 
pontokat, amelyek nagyobb anyagi és pénzforrások felhasználása nélkül, vagy már a 
meglevő, a vezetési tevékenységnek javításához - s így a „rész" és az „egész" dialektiká
ján keresztül - a vezetési folyamat hatékonyságához vezetnek el. 

Legutóbbi tanulmányomban az egységhadtáp vezetésében meglevő hiányosságok 
és azok megszüntetésének lehetőségeivel foglalkoztam. E tanulmányban az „egész" 
folyamatából megpróbálom általam - nem teljesen önkényesen - kiemelni a folyamat
ból a dömtéselőkészítő, elemző, tervező tevékenységet, amelyet a döntések minősége 
érdekében meghatározónak tartok, és összekapcsolni a technikai oldallal, amelyhez 
mint szervezet (a technikai eszközeivel együtt) a CSSZR-ek lehetőségei kínálnak szá
munkra. 

Tervezem ezt azért, mert az egységhadtáp-szintjétől a felső szintekig rendelkezésre 
állnak mind szervezeti formában, mind technikai eszközök skálájában azon szervezetek, 
gépek, amelyek képesek a jó döntésekhez szükséges nagymennyiségű információt 
összegyűjteni, osztályozni, alkalmasak gyors, szubjektív mentes összehasonlításra, elem
zések elvégzésére, a tervezéshez szükséges modellek összeállítására és arra kényszeríteni 
a vezetést, hogy aktív részvétellel a több változatból kiválassza a szervezete számára a 
körülményeknek megfelelő legoptimálisabbat. 

Ugyanis ehhez sok információra és számítás elvégzésére van szükség. 
S hogy ez nem mai találmány, hadd idézzem Sum Tzu (ie. 400-320) már több 

mint kétezer évvel ezelőtt papírra vetett gondolatát, amely aktualitásából semmit sem 
vesztett: ,,Sok számítással győzhetünk; kevéssel nem. Mennyivel kevesebb esélye van a 
győzelemre annak, aki egyáltalán nem számol" (A háború művészete). 

A számítás nem más, mint tervezés, amely nyilvánvalóan döntési folyamat, de az is 
igaz, hogy nem minden döntéshozatal minősül tervezésnek. 

Sajnos az is tapasztalható, hogy a vezetők egy része nem igényli, sőt egyes esetek
ben elzárkózik a döntéshozatal előtti tervezés együttes munkájától. Bár ennek olyan 
objektív okai fellelhetők, mint pl. a sok időt rabló rendezvényen való megjelenés, ahol 
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csak az ő jelenlétét tartják meghatározóan fomntosnak, pedig a legtöbb esetben elég 
volna szakközege. Így a vezető számára a tervezésben való részvétlenségből kettős kár 
keletkezik. Az egyik, hogy sok esetben a döntésre előkésztített anyagok átdolgozásra 
kerülnek a vezetők újabb igénye alapján. A másik pedig az az igen káros· vezsteség, hogy elvész a tervezés haszna, amely abban nyilvánul meg, hogy a részvétel ösztönzi a vezetőt 
szervezete és környezete mélyebb megismerésére, az esetleg figyelmen kívül hagyott 
változatok rendszerezésére, vagy menetközbeni beavatkozás lehetőségére és a készülő 
anyagok folyamatos értékelésére. És még egy jelentős haszna van. Jelentős kreatív kész
séget szabadít fel, amelyet gyakran nyom el a rutin az új helyzetre való reagálási kényszer 
helyett. 

Pedig Russel Lackoff amerikai tudós ítja egyik könyvében a tervezés természete és 
tartalma fejezetében: ,,A bölcsesség képesség arra, hogy előrelássuk a jelenlegi cselekvés 
távlati követelményeit, a rövid távú hasznot feláldozzuk a hosszabb távú előnyökért, 
irányítsuk az irányítható és ne pazaroljuk az energiát arra, amit nem lehet irányítani. Így a bölcsesség lényege a jövővel való törődés. A bölcs a jövő alakítását is megkísérli. - A 
bölcs él a tervezés eszközeivel, de nem csupán ő él vele. Akiből hiányzik a kellő képes
ség, annak a tervezés gyakran üres szertartás - ( ezt én teszem hozzá: izzadságszagú 
gyötrődés) - amely csak rövid távon hozza meg a szellem békéjét, de nem hozza meg a 
kívánt jövőt!" 

Mint tervezéssel 13 év óta foglalkozó, sok jó és ellenpéldát is tudnék felsorolni a 
fentiek igazolására, és tudom, hogy nem egyszer minden szándékom ellenére sem sike
rült jól csinálni. De azt is tudom, hogy nem jól csinálni valamit nem bűn, de ha jónál 
kevesebbel is beérjük, az már igen. 

Mint ahogy már utaltam rá, az egységeink nagyobb részénél ( elsősorban a gazdál
kodást, ellátást végzőknél) ma már működnek CSSZR-ek, természetesen eltérő ered
ményességgel. De a meglevő fogyatékosságok nem csökkentik és csökkenthetik azt az 
igazságot, hogy már a ma sem képzelhető el nélküle, nem még a jövő. S a meglevő gon
dok inkább szubjektív körülményekre vezethetők vissza. Amellett azt sem tagadhatjuk, 
hogy e részlegek munkájára, mechanizmusára kialakított programjain meglátszanak a 
korai „gyermekbetegségek", beleértve azt a tényt is, hogy mi pedig felnőtt korban jutot
tunk hozzá, s nem egy es.etben alakult ki az a furcsa helyzet, hogy nem egészen tudunk 
vele mit kezdeni. 

Így munkájukat az jellemzi, hogy programjaik alapvetően a gazdasági folyamatok 
manuális munkáját vette le a vállunkról, és a vezetési funkciók olyan fontos fázisaiban, 
mint az információgyűjtés és feldolgozásból csak a feldolgozást, a tervezést és cselekvési 
változatok kidolgozásából a tervezés részét képes elvégezni. Nincsenek a programjainkba 
beépítve biztonsági jelzők, amelyek jeleznének, ha a folyamatban zavar keletkezik.Jelen
legi programjaink alig alkalmasak az elemzések és értékelések végrehajtására. 

Itt szeretnék utalni arra, hogy amikor hiányolom a döntésekhez szükséges infor
mációt, szeretném felhívni a figyelmet az arányokra és arra a követelményre, hogy csak 
megbízhatóak, értékelhetőek legyenek és csak annyi legyen, amennyi a döntéshez szük
séges. 

Tapasztalható olyan vélemény is, hogy mindennek az oka az információrendszer 
szegénysége, és ennek határtalansága gyógyír minden szervezet betegségére. 

Ezzel kapcsolatban a már idézett amerikai tudós öt hiedelemre hívja fel a figyel
münket. Ezek: 
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1. A vezetőknek feltétlenül több relevans lényeges, meghatározó információra van 
szükségük. (Általában a nem relevans információk csökkentésére van szükség) . 

2. A vezetők csak azokat az információkat igénylik, amelyekre szükségük van. (Ez 
csak akkor igaz, ha van jó döntési modelljük.) 

3 .  Kapja meg a vezető az általa igényelt információkat és akkor jobb döntéseket 
hoz. (Ez csak az egyszen'í döntésekre általánosítható.) 

4. A vezetők közötti fokozott kommunikáció jobb teljesítménnyel jár. (Ez ott 
érvényes, ahol a szervezeti egységek céljai azonosak.) 

5. A vezetőknek nem kell tudni, hogyan működik az információrendszer, elég ha 
tudja, hogy használja azt. (Ha nem ismeri, az irányítja őt, és nem ő a rendszert.) 

Úgy ítélem meg, hogy a jól felkészült vezető elkerülheti ezeket, ha vezetési rend
szerében az információ feldolgozása jól van bekapcsolva és a különböző szintű alsó 
vezetők céljai azonosak a vezetés alapvető céljaival. 

A fentiek ellenére is a pk.-i döntéseknél kiemeltem azokat, amelyek a készlet
szintekkel, azok mutatóival, a fogyasztási keretekkel és a szolgálati ágak vagyonhelyzeté
vel kapcsolatosak. A CSSZR-ek szerepe az utóbbi években megnövekedett és ott, ahol 
a szolgálatok élén olyan vezető áll, amely képzettségénél fogva fel is tudja használni, 
igényli a program biztosította adatokat, ha közgazdasági műveltsége olyan, akkor az 
adatok további összevetésével, statisztikai módszerekkel vagy újabb elemző tevékeny
séggel pontosabb, megbízhatóbb döntéseket hozhat. Azonban az egységhadtáp gazdál
kodásának objektív mélyreható elemzéséhez, vizsgálatához szükséges lenne és jobban 
megfelelne a polgári költségvetési gazdálkodáshoz hasonló szintetikus főkönyvi nyil
vántartás és elszámolás, amelyet megfelelő változtatásokkal bizonyára lehetne adaptálni. 
A KESZG főkönyvi könyvelési programrendszer biztosítaná is, de a tényleges feldolgo
zásához szükséges központilag biztosított, rendszerezett egységes számlakeret még nem 
áll rendelkezésünkre. Oelenleg kidolgozás alatt áll. A szerkesztő.) 

E tanulmányban nem szeretném és ismeretanyagomnál fogva nem is tudok kitérni 
a csapatgazdálkodás és ellátás területén a CSSZR tevékenységének és továbbfejlesztésé
nek minden lehetőségére. Sőt az általam felvetetteket figyelemfelkeltő szándékkal azon 
szakemberek számára szánom, akik a rendszers:ervezéssel és programok kidolgozásával 
foglalkoznak. 

Az élelmezési szolgálat részére: jelenleg a számviteli részleg a következő statisztikai adatokat 
szolgáltatja: 

- raktári helyzet ( fogyóanyag, fogyóeszköz) készletkimutatása, ez rendelkezésére 
áll kérésére bármikor a szolgálati ágnak; 

- illetményessége és tervezett napi felhasználás összehasonlítása a tárgynap előtti 
napon jelezve; 

- naponta utalványkészítés esetleges negatív készletek jelzése; 
- kéthetente étlaptervezés, megrendelés készítése; 
- havonta kimutatás a tiszti étkezde és a HMO felé átadott anyagokról; 
- negyedévente „negyedéves elszámolás és jelentés" készítése, mely .tartalmazza: 
- illetményesség, felhasználás összehasonlítása; 
- az élelmezési gazdálkodás eredményeinek jelentése; 
- élm. felszerelés illetmény gazdálkodása; 
- állattáp illetmény gazdálkodása; 
- anyagjárandóság illetmény gazdálkodása; 
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- készletgazdálkodás jelentése negyedéves szinten; 
- negyedév anyagforgalmának jelentése; 
- élm. raktár leltár eredményeinek jelentése (hiány-többlet); 
- ármegfigyelés havi bontásban; 
- kisegítő gazdaság eredménye; 
- egy főre egy napra eső anyagfogyasztás; 

élelmezési létszám jelentés megbontva: hideg egésznapos, étkezési pénz és 
vacsorapénz; 

- tápanyag biztosítás: a szükséges és a biztosított tápanyag százalékos összehason-
lítása; 

- szükség esetén leltárív készítése, többlet-hiány kimutatása; 
- fogyási mutatók ( selejtítés, károk) százalékosan kimutatni, hogy menyi az egy 

főre adódó mutató negyedévenként; 
- M. anyag frissítési terv készítése. 
A továbblépés érdekében az alábbiakat javaslom: A rendszer lehetőséget ad a rom

landó fogyóanyagok megrendelésének gépi úton történő összeállítására is. Mégsem 
tudjuk alkalmazni, mivel a gyakorlatban a hagyományos megrendeléseket nem naponta 
készítik. A rendszer csak napi összesítésben biztosít információt, így a szállítási napok 
szerint összegzés manuális - igen időigényes - feladat. Az összegezésre fordított idő 
megegyezik a hagyományos megrendelés elkészítésének időigényével. 

A rendszer kis módosítással igen jól hasznosítható lenne. 
A kisegítő gazdaság nyilvántartásához, értékeléséhez nincs program kiadva. 
Már az előző években is jeleztük a kisegítő gazdaság teljes feldolgozásának szüksé-

gességét. A meglevő hagyományos nyilvántartási rendszer nem teszi közvetlenül lehe
tővé az állatállomány fejlődésének, hozamának, gazdaságosságának, súlygyarapodásának 
megfigyelését, valamint az egyfőre átadott termékek értékének kimutatását. 
. A teljeskörű leltározások értékelését az alkalmazott rendszer lehetővé teszi. Az 
előírások, illetve a helyi sajátosságok miatt azonban gyakoriak csak az egyes cikkeket 
érintő leltárak. A programrendszer módosításával megoldható lenne csak bizonyos leltározott cik
kek gépi iJ:Sszehasonlítása, i l!etve értékelése is. 

· - Általában (minden szolgálatiágra vonatkozóan) a leltárt értékelő tablók a gya
korlatban nem érik el céljukat, a mennyiségi hiány - többlet kimutatása mellett ezek 
értékében történő kifejezése lenne a végső cél. 

- Az értékelő tablók áttekinthetetlenek, a gyakorlati munka folyamán nehezen 
hasznosíthatók. 

Szükség lenne olyan értékelő tabló készítésére is, amely csak azokat az anyagokat 
mutatja ki, ahol eltérés van. Több ezer cikk leltározásánál, az értékelés több példányban 
történő kimutatásánál jelentős papírt, illetve a nyomtatás időigénye miatt gépidőt taka
ríthatnánk meg. 

- A negyedéves elszámolásokhoz az alapadatokat a mozgásnem csoportonkénti 
halmozó tabló biztosítja. A tabló tartalma nem a beszámolási rendszerre épül, szükséges 
lenne beépíteni a programba mindazon csoportosítási elveket, amelyek alapján bizton
sággal kitölthetők lennének az elszámolások. Az elszámolásba a forgalmi adatokat nem 
anyagonként, hanem anyagcsoportonként jelentik (húsok töltelékáruk, konzervek stb.). 

A halmozó tabló egész adatokat tartalmaz, így a mozgásnem számszerinti halmozó 
tabló egyidejű használata nélkül a kisforgalmú fűszerek változásának adatait megállapí
tani nem lehet. 
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Ismeretes, hogy a tizedes számú nyomtatás fizikai okok miatt lehetetlen, az azon
ban megoldható lenne a rendszer módosításával, hogy az adatokat a matematikában 
alkalmazott szabály alapján kerekítve, nem pedig a tizedes helyértékek teljes elhagyásá
val (így 0,99 kg is o). 

Az élelmezési szolgálatban érezhető a legjobban, hogy a meglevő jelenlegi program 
nem alkalm_as a szintetikus könyvelésre. 

Szükségessé válik az egyre hatékonyabban működő KISZ-büfék forgalmát is gépre 
tenni árrés és felosztás szempontjából. 

Úgy ítélem meg, hogy minden egységnél, de különösen a keretesített egységeknél 
szükségessé válna az "M" készletek alegységszintű anyagnyilvántartása, nemcsak a fel
szerelés tekintetében, valamint az "M" anyagok frissítési idejük nyilvántartására és frissí
tési tervének készítésére alegység és egység szinten. (Ez minden szolgálatnál megvalósít
ható, ezért erre többet nem térek ki.) 

A ruházati szolgálat részére a jelenleg szolgáltatott adatok: 
- raktári és alegység készletkimutatás; 
- leltározással kapcsolatos feladatok elvégzése; 
- HTK, leírási tanúsítvány vezetése, selejtezés, kimutatása értékben (manuális); 
- költségvetési előirányzat vezetése (manuális). 
Úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi kapacitás lehetővé tenné még a költségvetési elő

irányzat, HTK, leírási tanúsítvány, selejtezés vezetésének géprevitelét; 
- lehetne kimutatást készíteni arról, hogy mennyi anyagot selejtezett a mosoda, 

mennyi volt a saját hatáskörű selejtezés, mennyi a központilag selejtezett anyag; 
- a laktanya össz. készlet és a mindenkori létszám osztásával az egy főre eső kész

let mutató nyilvántartása segítené a negyedéves operatív jelentés elkészítését, a gazdál
kodási terv készítését, és a beszerzés orientáltabb lenne így. 

Az üzemanyag-szolgálat részére a jelenleg szolgáltatott adatok: 
- menetlevél számfejtés; 
- fogyasztási keretmaradvány jelentése; 
- raktári fogyó, raktári törzs és alegység M. készletkimutatás; 
- HTK, selejtezés nyilvántartása; 
- hajtó- és kenőanyagok felhasználásának jelentése alegység és laktanya összesen 

szinten; 
- túlfogyasztó járművek megtakarítás; 
- üzemanyag-felhasználás kocsikként, típusonként; 
- szemle kilométerállás, utolsó szemle; 
- fel nem használt menetlevelek sorszáma; 
- műszaki felülvizsgálatok, szemlék nyilvántartása. 
A továbbfejlesztés érdekében az alábbi gondokat javaslom megvalósítani: 
Az üzemanyag feldolgozási rendszer csak az anyagkészletekről biztosítja az alap

adatokat. A fogyasztási keretek ilyen rendszerű kimutatása szükségtelen. 
A fogyasztási keretek alakulásának fő mutatói az alakulatok felhasználása, a rend

szer ezt a csoportosítást nem teszi közvetlenül lehetővé. Így a halmozó tablók alapján 
kész nyilvántartás közbeiktatásával tudjuk csak figyelemmel kísérni a fogyasztási keretek 
alakulatonkénti változásait. 
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Új mozgásnemkód közbeiktatásával - amely alakulatonkét is gyűjtheti a fogyasz
tási keret változását előidéző adatokat - megoldható lenne az adatgyűjtés. 

- A menetlevél feldolgozás és az üzemanyag-fogyasztás összhangját, illetve az üze
manyag-felhasználások eltérésének vizsgálatát a jelenleg alkalmazott feldolgozási rend
szer csak igen nagy erőfeszítések árán teszi lehetővé. 

A menetlevél üzemanyag szelvényén új mezőkód közbeiktatásával megoldható 
lenne a más alakulatoknál üzemanyagcsekkre történő hajtóanyagvételezések megfigye
lése is. 

Szükséges lenne a menetleveleken az üzemanyag-felhasználások „üzemanyag feltöl
tési és kiadási kimutatásonkénti" csoportosítása. Így egy fő teljes munkaidejét takarít
hatnánk meg, mivel a két okmány tartalmi egyeztetése igen időigényes, egy fő munka
idejét szinte teljesen kitöltő feladata. 

- Szükség lenne még a havi, illetve a negyedéves elszámolásokhoz az üzemanya
gok hajtó-, kenő- és karbantartó anyagok csoportosítású megfigyelése is. 

- A selejtezés során szétválasztani, hogy mennyit selejtetez a csapat és mennyit a 
tanintézet. 

Az egészségügyi szolgálatnál alapvetően azokat a statisztikai adatokat biztosítja, mint a 
többi szolgálatnál. 

- fogyó és fogyóeszköz nyilvántartást. 
A döntés előkészítéséhez azonban a jelenleginél fontosabb információ válna szük

ségessé. 
- Elsősorban . a szűrővizsgálatok alapján a szűrővizsgán résztvettek alapadatai, 

egészségügyi állapotának jellemzőinek nyilvántartása. De úgy ítélem meg, hogy ezeknél 
mindenképpen meg kell felelnünk az orvosi titoktartás igényeinek. (Esetleges kódrend
szer alkalmazása.) Kiváltképpen a tartós gondozásra szorulók nyilvántartása. Továbbá: 

A szolgálatból kiesett napok számának megállapítása, szakrendelésre utaltak szá
mának és mutatóinak nyilvántartása, üdültetéssel kapcsolatos adatok. 

Gyógyszerek nyilvántartása, melyhez szorosan kapcsolódna a lejárt szavatosságú 
gyógyszerek jelzése. 

Szállító szolgálat területén alapvetően nem folyik gépi feldolgozás, így a közlekedési szak
anyagok, a szállítási költségek nyilvántartása manuálisan történik. 

Az egység diszpécser szolgálat nyilvántartásait hagyományos módon vezeti. A 
meglevő program kiegészítésével megoldható lenne a diszpécser nyilvántartások teljes 
gépi feldolgozása és értékelése minimális gépidő növelésével. Így a menetlevél feldolgo
zással együtt az egység diszpécsere naprakész adatokkal rendelkezne. 

A CSSZR-ek többi, nem alárendeltségükbe tartozó szolgálati ágak részére is végez
nek gépi feldolgozást. Én nem vállafüatom, hogy javaslatot tegyek a továbbfejlesztés irá 
nyaira. Bizonyára meg fogják tenni mindazok, akik e területnek gazdái, vezetői. Csak 
még egy szolgálat területére merek javaslatot tenni, amelynek úgymondjam érintkező 
területei vannak saját szolgálatommal. Ez az elhelyezési szolgálat. 

Bár alárendeltségünknél csak két laktanya elhelyezési szolgálatnál van gépi feldol
gozás. Ezeknél a CSSZR-ek gépein vezetik: 

- A fogyó- és berendezési anyagok analitikus nyilvántartását; 
- valamint az elhelyezési hitelek költségvetési tételeit. 
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Megítélésem, hogy az anyagok analitikus nyilvántartásán kívül a szolgálat igényt 
tartana még „alapadatkimutatásra" is. A jelen nyilvántartási rendszer (hagyományos és 
gépi) semmilyen formában nem teszi lehetővé az állóeszközök, illetve a nagy értékű 
fogyóeszközök főbb adatainak kimutatását. 

Ez zömmel egyszeri adatfelvételt igényelne, illetve negyedévenként vagy évenként 
a bruttó értéket növelő költségek, illetve kapacitások bővülésének könyvelését. 

- Szintén zömmel egyszeri adattár jelleggel a lakás- és garázs nyilvántartását (nagy
ság, komfort, lakók szerint) végezhetnénk számítógéppel. 

Lehetséges lenne költségvetési előirányzat vezetése, valamint célfeladatonként 
értéknyilvánatartás és anyagi mennyiségi nyilvántartás is; 

- ki lehetne mutatni, hogy a sorkatona vagy polgári szakmunkások által használt 
szerszámok milyen arányban kerülnek selejtezésre. 

Tanulrriányom megírásakor nem tűztem ki célul, hogy a felvetett kérdésekre kime
rítő választ adjak. Erre egyrészt a téma nagysága nem adott lehetőséget, másrészt pedig 
a programozói ismeretek hiányában nem mertem vállalkozni. Mégis mi vezetett e 
munka megírása során? Bizton merem leírni, hogy az az igény, amely jobbítani szándé
kozik a CSSZR-ek azon tevékenységét, amelyet születésénél fogva figyelemmel kísér 
tem és kísérek. Kényszerített erre az a tény, hogy a seregtest szintű tervezéseknél az elle
nőrző, értékelő tevékenységem során sokkal előrelátóbb, pontosabb és differenciáltabb 
feladatszabást, döntéselőkészítő tevékenységet tudtam vagy tudnék folytatni, ha ezek
nek a kérdéseknek és gondoknak a megoldásában a CSSZR-ek nagyobb segítséget tud
nának adni, annál is inkább, mert a jelenlegi technikai oldal (VT-20 KSZG) ezeket 
lehetővé teszi. 

· Ez mellett szeretném felhívni a programozással foglalkozó szakemberek figyelmét 
azokra az igényekre, amelyek a programfelhasználók oldaláról vetődnek fel. Bizonyára 
közös tevékenységgel a belső tartalékaink olyan részét tudjuk feltárni, amely kevésbé 
forrásigényes. 

Várom, hogy a felvetett gondolatok újakat szülnek és bízom abban, hogy a jelen 
munkája a jövőt segíti. 

Célszerűnek tartanám, ha az általam nem érintett területek gazdái és vezetői is átte
kintenék jelenlegi helyzetüket, a CSSZR-ek által végzett szolgáltatásaikban. 

Az együttes gondolkodás segítené kijelölni a további irányokat, egyeztetni a fej
lesztés feladatait és az igények alapján egységesíteni a gépek, programok továbbfejleszté
sének igényeit. 

Felhasznált irodalom: 
Russell L. ACKOFF: Operációkutatás és vállalati tervezés e. munkája. 
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