
A beruházások, csapatépítkezések, műszaki 
és szakanyagfejlesztés rendje a szolgálat 

korszerűsített szervezeti keretei között 

V a r g a G á b o r mk. alezredes 

Az elhelyezési szolgálatban a feladatok nagy részét építési tevékeny
ség útján oldjuk meg. Építési tevékenység útján biztosítjuk az MN fej
lesztésének, diszlokációjának elhelyezési feltételeit, az MN objektumai
nak korszerűsítését, felújítását és mindennapos folyamatos karbantar
tását. 

Az építési tevékenységek korszerűsítésének néhány főbb kérdéséről 
kívánok a következőkben - a teljességre törekvés igénye nélkül - né
hány gondolatot összefoglalni. 

Beruházási rendszerünk korszerűsítése, 
a beruházási feladatok ellátása 

Az MN jelenlegi beruházási rendszere és beruházói szervezete 

Az MN beruházási rendszere - mint ismeretes - szervesen illeszke
dik a népgazdaság beruházási rendszerébe. A beruházási szabályok -
egy-két kivételtől, helyesebben: az MN rendszerének megfelelő eltérő 
rendelkezéstől eltekintve - az MN beruházásaira is érvényesek. 

A vonatkozó főbb szabályok: a beruházások rendjét jelenleg még 
alapvetően meghatározó 38)968. (X. 12.) Korm. sz. rendelet és az ezt 
módosító rendelkezések, az MN sajátosságaiból eredő, eltérő rendelkezé
seket tartalmazó 00500 1968. OT-BM-HM sz. és a 00750/1972. OT-BM 
-HM sz. együttes utasítások. Az előző az MN beruházási fogalmait, az 
MN beruházásainak kategorizálását, a katonai titokvédelemmel kapcso
latos kérdéseket (nem teljes körű adatszolgáltatás), az aktiválás eltérő 
rendjét (csak naturális mértékegységben történő nyilvántartásbavétel) és 
bizonyos kivételes eseteket (pl.: funkcióváltoztatás az MN-ben, nem mi
nősül beruházásnak) határoz meg. Az utóbbi pedig a fegyveres testületek 
beruházásainak kötelező egyeztetésére hozott szabályokat (pl.: közös 
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igazgatási, tárolási, kiképzési és kulturális, szociális beruházások) tartal
mazza. 

Az MN-en belül a beruházási döntési hatásköröket a 022,11972. HM 
sz. intézkedés határozza meg. 50 mFt felett a HB, 30-50 mFt értékhatár 
között az OT elnökének és a pénzügyminiszternek az egyetértésével a 
honvédelmi miniszter, 10-30 mFt között az MNHF, honvédelmi minisz
terhelyettes, és 10 millió Ft alatt az MN EBSZF hagyhat jóvá alaptevé
kenységi célokat szolgáló beruházásokat, míg a célcsoportos (lakás-) be
ruházások jóváhagyásának joga 300 lakás felett a honvédelmi minisz
tert, 100-300 lakás között az MNHF-et, honvédelmi miniszterhelyettest, 
100 lakás alatt pedig az MN EBSZF -et illeti. 

Beruházási rendszerünk korszerűsítése, 

a beruházói feladatok szervezése 

Beruházási tevékenységünk eredményességét alapvetően a beruházá
si rendszer működése, a tevékenységek szervezettsége határozza meg. 

A beruházási rendszer működésében a népgazdaságban általánosan 
tapasztalt negatív jelenségek (a beruházási javak és az építési kapaci
tások egyensúlyi helyzete, a döntések kellő megalapozottságának hiánya, 
az érdekeltek együttműködésének részbeni szabályozatlansága), ·a negatív 
jelenségek megszüntetésére hozott állami intézkedések és eredményük 
elemzése alapján a kormány változtatásokat fogadott el a központi ál
lami beruházások döntési rendszerében . 

Az 1974 júliusától a népgazdaságban hatályba lépő változtatások 
célja elsősorban a beruházást irányító munka eredményességének javítá
sa, a döntési rendszer rugalmasságának növelése, valamint a döntést ho
zó szervek (vezetők) hatáskörének és felelősségének jobb érvényesíthe-
tősége. · 

A beruházási rendszer általános korszerűsítése mellett az MN beru
házási tevékenységének szervezettségében is változtatások szükségesek. 

Ezen, egyrészt a népgazdasági beruházások rendszerében, másrészt 
az MN beruházási tevékenységének szervezettségében - közel egy idő
ben - bekövetkező változások a következők. 

A beruházások döntési eljdrásainak korszerűsítése 

A jóváhagyott elvek elsősorban a nagyberuházásokról való dönté
sek előkészítésének és döntési rendszerének tartalmára, továbbá eljá
rási rendjére vonatkoznak, de érintik a célcsoportos állami beruházá
sokat is. Arra irányulnak, hogy 

- javuljon a beruházási döntések megalapozottsága; 
- biztosítsa az érdekelt és közreműködő szervek feladatainak, mun-

kájának összehangolását a beruházás megkezdését engedélyező állami 
döntés előtt; 

- a mai gyakorlathoz képest magasabb színvonalon teremtse meg 
a beruházási folyamat ellenőrizhetőségét. 
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Az új beruházási rendszer ennek megfelelően: 

1. A beruházási döntéseket szakaszossá teszi (kétlépcsős rendszer); 

2. A döntés előkészítése folyamatát szabályozza (programozás), az 
előkészítésben részt vevő szervek feladatait, felelősségét pontosítja; 

3. A döntésre irányuló előterjesztések tartalmát és rendjét megha
tározza. 

A jelenleg érvényes döntési rend a nagyberuházások döntéselőké
szitési folyamatát egyszakaszosnak tekinti, amelyhez egyszeri kormány
szintű döntés kapcsolódik. 

A beruházásokkal (különösen a nagy fejlesztésekkel) kapcsolatos 
döntések valójában kisebb vagy nagyobb horderejű döntési aktusok so
rozatai. Az egyszeri döntés és a valóságos folyamat logikai rendje kö
zötti ellentmondás a gyakorlatban sok megalapozatlan elhatározáshoz, és 
egyéb hibákhoz vezetett. 

A nagyberuházások előkészítési szakaszának logikai és időbeni rend
je alapján a rendezés a következő két kormányszintű döntési aktust 
tartja szükségesnek: 

- állásfoglalás a fejlesztési cél indokoltságában; 
- a beruházás jóváhagyása. 

Az első lépcsőben készülő fejlesztési cél a gazdaság valamilyen terü
letén felmerülő fejlesztési igény gazdaságos megoldását tartalmazza. En
nek alapján a Tervbizottság állást foglal a fejlesztési cél indokoltságában. 
Engedélyezi a beruházási javaslat kidolgozását, az ehhez szükséges pénz
ügyi eszközöket, meghatározza a beruházási javaslat előterjesztésének 
időpontját. Ez a döntés elvi elhatározás a fejlesztés elfogadására, nem 
hatalmaz fel a beruházás megkezdésére, a megrendelések feladására. 

A második lépcsőben az alapvető gazdasági és műszaki információk 
birtokában beruházási javaslat készül, melyet az érdekeltek széles kö
rével egyeztetnek. Ennek alapján kormányszintű döntés hozható a be
ruházás megkezdéséről. Jóváhagyhatók a beruházás alapvető mutatói, 
biztosíthatók a megvalósítás feltételei. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy - az első lépcsőt követő - előké

szítési folyamatban rendszerint elkerülhetetlenek bizonyos részdöntések 
(állásfoglalások). Ezek nélkül nem lehet megalapozott az előkészítés, 

ugyanakkor korlátozhatják a későbbi döntés szabadságát. A részdön
téseket horderejüktől függően vagy az Allami Tervbizottságtól kell kér
ni, vagy a szaktárca, illetve az Országos Tervhivatal és az egyéb tárcák 
hatáskörében hozhatók meg. Annak megítélése, hogy milyen szinten kell 
a közbeeső állásfoglalásokat meghozni, az Országos Tervhivatal feladata. 

A két kormányszintű döntés közötti előkészítési folyamatot szabá
lyozni (programozni) kell. A fejlesztési cél elfogadása után a beruházó 
tárca kidolgozza az előkészítés egyes szakaszait, az idetartozó feladato
kat, azok felelőseit és határidejét. 

E program előírása többletet jelent az eddigiekhez képest. Eredmé
nyeképpen azonban várható, hogy a beruházás eldöntése előtt jobban 
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feltárható a fejlesztés várható eredménye, a megvalósítás reális feltéte
lei, továbbá, hogy az egyes érdekeltek állásfoglalása egyértelműbbé vá
lik. E feladatok koordinált és időben is összehangolt elvégzése a maihoz 
képest lerövidítheti a kormányszintű előterjesztés végső egyeztetésének 
időtartamát. 

Az érvényes rendelkezések nem tisztázták a kapcsolódó beruházások 
pénzügyi forrásait. 

A jövőben a kapcsolódó beruházásokról a nagyberuházás jóváha
gyásakor kell dönteni, a szükséges pénzügyi forrásokkal együtt. 

Új vonás az egyedi beruházási döntések, valamint a népgazdasági 
tervek szerves kapcsolatának tisztázása. Erre azonban nem célunk ki
térni. 

A vázlatosan ismertetett új beruházási döntési és tervezési rend
szer az MN kiemelten kezelt (50 mFt értékhatár feletti) beruházását 
érinti. 

Az MN beruházói szervezetének korszerűsítése és annak működése 

Az ÉSZFI létrehozásával megfelelő szervezeti keretek állnak ren
delkezésre ahhoz, h9gy a jövőben a beruházó feladatok egy részét ha
táskörébe adhassuk . 

Az ÉSZFI-nél megalakuló szervezeti elemek megfelelő hatáskörrel 
és felelősséggel képesek lesznek beruházó feladatok önálló végzésére, 
természetesen a minisztériumi irányítás, a döntési hatáskörök és fele
lősség változatlan fennmaradása mellett, 

Az ÉSZFI feladatkörébe (a feladatok fokozatos átadásával) azok a 
beruházások kerülhetnek, melyek a meglevő objektumok kiegészítését, 
az egyes létesítmények pótlását szolgálják, amelyekhez a müszakai terv
megoldás, de legalábbis a tervezési előírások tipizálhatók. 

A KÖZBER a lebonyolító tevékenységek ellátására, a lebonyolítási 
díj ellenében, természetesen az ÉSZFI-nek is rendelkezésére áll, de ha a 
beruházás eredményessége úgy kívánja a lebonyolításra - kisebb be
ruházások esetében - az ÉSZFI az ÉKSZÜ-et is utasíthatja. 

Az ESZFI-nél megalakuló műszaki apparátus bevonása - az önál
ló feladatkörben ellátandó beruházói funkciók mellett - egyéb be
ruházások előkészítésénél és üzembe helyezésénél is szükséges. 

Nyilvánvaló, hogy a beruházási igények felmérése, célmeghatározás 
és egyes esetekben a helykijelölés is a gazdasági tervezés és a döntés 
centralizáltsága folytán az EBSZF-ségen mennek végbe egységesen, a 
beruházások valamennyi kategóriájában. Nem nélkülözhető azonban az 
ÉSZFI és alárendelt szerveinek közreműködése, amikor az igényfelmé
rés és a helykijelölés helyességének megalapozása részletes helyszíni 
vizsgálatot, felmérést igényel, továbbá a gazdasági tervezéshez szüksé
ges adatszolgáltatásban. 

Az egyes szervek tevékenységét az 1. számú táblázat szemlélteti. 

A további beruházási folyamatok már decentralizálhatók, termé
szetesen a hatásköri meghatározásoknak megfelelően. Ezek közül az 
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üzembe helyezés egyik kategóriában sem nélkülözheti az ÉSZFI közre
működését. 

Az ÉSZFI és szervei építési szakigazgatási és építésfelügyeleti fel
adataiból eredő közreműködése, a kezelői jogon alapuló véleménynyil
vánítása, esetleg kötelezési hatásköre (pl.: meglevő objektum bővítése 
esetén az általa kezelt közművek bővítésére való kötelezés) a döntéselő
készítés és a műszaki tervezés folyamatában kap szerepet. 

Megbízást kaphat az ÉSZFI - a szükséges feltételek megléte esetén 
- hatáskörén kívülálló beruházások döntéselőkészítése során, de általá
nos szabályozás megalapozásához azon kívül is, technológiai és funkció
tervezési feladatok elvégzésére. Ehhez az ÉSZFI szervezetében az opera
tív „beruházó" elemeken kívül műszaki-fejlesztési és tervezési-szervezeti 
elemek is rendelkezésre állnak. 

A csapatépítkezések korszerűsített rendszere 

Mint ismeretes, a csapatok helyi szervezésben továbbra is végzik az 
objektumaik állagának fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos csa
patépítkezéseket. 1974-től azonban a központi csapatépítkezések feladata 
tovább bővül. Intenzívebben kell bekapcsolni az MN erőit és eszközeit 
az egyedileg kezelt beruházások megvalósításába. 1973-ban egy-egy be
ruházás 10-20°/0-át kellett csapaterővel megvalósítani (főként föld- és 
útépítési munkákat). 1974-ben már egyes beruházásokon a munkák 70-
800/0-a csapatépítkezésként kell, hogy megvalósuljon, az épületgépészeti 
munkákat kivéve úgyszólván teljes vertikalitással. 

1974-től ennek megfelelően növekszik a beruházási eszközök aránya 
a csapatépítkezések pénzügyi forrásai között. 

A központi csapatép'itkezések korszerűsített rendszere 

A központi csapatépítkezések rendszere korszerűsítésének alapvető 
jellemzője, hogy a központi csapatépítkezések körében egyrészt: 

a) létrehozza - az erre legjobban megfelelő - építő és műszaki 
szakcsapatoknál a komplex módon szervezett építőipari kapacitást; 

másrészt: 

b) meghatározza a központi csapatépítkezések előkészítésének és 
megvalósításának rendjét, alapvetően az általános gyakorlatban kialakult 
(beruházó, lebonyolító, kivitelező) kategóriák szerint. (2. táblázat.) 

A komplex módon szervezett építőipari kapacitás létrehozása -
szakkiképzési feladatkörét, felkészültség (szakkáderek) és felszereltségét 
(gépek, gépjármüvek, építési felszerelések) tekintve - két helyen volt 
lehetséges és célszerű. 

Az MN 8424 alakulatnál a termelést vezető törzset létrehozva, egyik 
alegységét a korábbi feladatköréből kivonva és átszervezve teremtet
tük meg az önálló építőipari kivitelezés feltételét, egyben az MN 4975 
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átalárendelésével vertikalitását a mély- és útépítési munkákkal kibőví
tettük. 

Az MN 6025 műszaki alegységeinél a speciális építési feladatok vég
zésére alkalmas feltételek részben már korábban a gyakorlatban kiala
kultak (repülőtér-építés. védett objektumok építése) . 

1974-től a központi csapatépítkezések kivitelezője az említett két 
alakulat lesz. Szervezetükben biztosítva van a termelő szakmunkás
állomány, melyet - az építkezésben érdekelt helyi alakulattól, vagy 
elöljárójának intézkedése szerint máshonnan - segédmunkaerő vezény
lésével kell kiegészíteni. Az alakulatok megfelelő gép- és gépjármű-állo
mánnyal rendelkeznek. Ezek feltöltéséhez a szükséges anyagi eszközök 
rendelkezésre állnak. Egyes gép- és gépjármű-beszerzések hosszabb át
futási ideje miatt - átmenetileg - szükséges az MN központi, illető
leg a csapatok készleteiből vezényelni a szükséges eszközöket. Ezen kér
déseket szabályozza az MNHF első helyettesének, az MN pc. és gjmü. 
tech. szolg. főnökének, valamint az MN mű. főnökének 022/1974. számú 
együttes intézkedése. 

A központi csapatépítkezések rendszere - mint kivitelezési rendszer 
- szervesen beépül az MN beruházási rendszerébe és ennek megfelelően 
alakul, a beruházási gyakorlathoz igazodva a részt vevő szervek tevé
kenysége. 

Az irányító funkciókat, a gazdasági tervezést és döntéselőkészítést az 
EBSZF-ség látja el. A beruházói feladatkör ellátása a hatásköri szabá
lyok szerint az ÉSZFI-re hárul, és tevékenysége azonos az előzőekben 
táblázaton bemutatottakkal. 

Az EIG-ok közreműködése elvben változatlan marad, gyakorlatilag 
azonban jelentőségében nagymértékben erősödnie, hatékonyságában nö
vekednie kell. (Az építésügyi szakigazgatási és a kezelői jogállásból ere
dő hozzászólási és véleménynyilvánítási hatáskörök.) 

A helyi csapatépítkezések rendszerének korszerűsítése 

A helyi csapatépítkezések rendszerében két alapvető változtatás ki
munkálásán dolgozunk és 1975-től kezdve javasoljuk azok bevezetését. 

Egyrészt javasoljuk a központi célkitűzések maradéktalan elérését 
biztosító módszerekkel a döntési és terv jóváhagyási hatáskörök decent
ralizálását. Ez oly módon valósítható meg, ha a tervekben központilag -
tételes építményjegyzék jóváhagyása helyett - a csapatépítkezések cél
csoportjai, annak főbb mutatói és az arra fordítható keretek kerülnek 
jóváhagyásra. Azon belül a seregtestparancsnok hagyná jóvá, hogy alá
rendeltjei hol és mit építsenek (vagyis a tételes tervet) és gazdálkodna a 
keretekkel. 

Annak érdekében, hogy a kellően meg nem alapozott tervezés a ke
retgazdálkodást ne zavarja „kész helyzetek" teremtésével (alábecslésből 
eredő fedezethiányokkal) szükséges ezen kívül a seregtest egyedi jóváha
gyását is kérni - kellő műszaki-gazdasági információkat feltáró doku
mentációk alapján - az építkezés megkezdéséhez (pl.: az EIG által vé-
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leményezett építési javaslat, műszaki kiviteli tervdokumentáció). Az így 
jóváhagyott előirányzatok folyamatos előjegyzése jelzi az egyes célcso
portokra biztosított keretek terhelését (lekötését) és, ha a szabad keret 
elfogy, a fedezet nélküli építkezések beindítása - a források megterem
téséig - elhalasztható lesz. 

Másrészt javasoljuk a csapatépítkezések értékelési és beszámolási 
rendszerének korszerűsítését úgy, hogy minden szerv, amely csapatépít
kezés megvalósításához költségvetési eszközökkel rendelkezik egyedileg, lé
tesítményenként értékelje az építkezés műszaki-gazdasági eredményes
ségét és számoljon el az e célra rendelkezésre bocsátott eszközökkel 
elöljárója felé, és annak egy példányával az ÉSZFI-t is tájékoztassa, Ily 
módon az ÉSZFI is eleget tud majd tenni összevont (tervszintű) beszá
molási kötelezettségének. 

A műszaki és szakanyagfejlesztés az elhelyezési szolgálat 
korszerűsített rendszerében 

Az elhelyezési szolgálatban szervezett műszaki fejlesztés eddig nem 
folyt. Ezzel nem kívánom tagadni az egyes, spontán ötletek alapján meg
valósult „fejlesztés jellegű" eredményeket, és a szakanyagfejlesztés ön
álló eredményeit. 

Az elhelyezési szolgálat műszaki és szakanyag-fejlesztési tevékenysé
ge - mint általában a kutatás és fejlesztés - szervezettséget igényel, 
mely képes az erőket olyan súlyponti témákra koncentrálni, amelyek 
komplex kutatása révén rendszerbe foglalják a különböző fejlesztési te
rületeken (pl.: funkció - szerkezet - berendezés) jelentkező témákat, 
eredményeket. 

Ezen szervezett tevékenységek ellátását kívánja biztosítani az Épí
tési és Szolgáltatási Főigazgatóságon létrehozott műszaki fejlesztési szer
vezet. 

A műszaki fejlesztés nem spontán ötletek, hanem valamilyen egysé
ges, arányos fejlődést előirányzó koncepció alapján megy végbe. Ez a 
műszaki fejlesztési tevékenységek kiindulópontja - és első alapdoku
mentuma. (!. sz. ábra.) 

A műszaki fejlesztési koncepció. A műszaki fejlesztési koncepciQt 
hosszabb távlatra kell meghatározni és fokozatosan kell részletezni, bon
tani a kutatás, a tervezés, valamint a beruházás igényei szerint. A mű
szaki fejlesztési koncepciót az MN EBSZF -ség dolgozza ki. Ezen munká
jában a szolgálat szerveinek javaslataira (ötleteire) támaszkodik, melyek 
az ott felhalmozódott információtömeg értékeléséből _ alakulnak ki. 

Az MN elhelyezési szolgálatai műszaki fejlesztési koncepciói szoros 
kapcsolatban állanak elsősorban az építésügy és az építőipar fejlesztési 
terveivel. Ezeknek általában meg kell előzniök, alá kell támasztaniok az 
elhelyezési szolgálat műszaki fejlesztését. Lehetnek azonban olyan fej
lesztési koncepcióink is, melyek az építésügy kutatásai, vagy az építő

ipar fejlesztési terveihez szolgáltatnak feladatot. 
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A műszaki fejlesztési koncepció határozza meg: a fö fejlesztési irány
elveket és arányokat, az elérendő célkitűzéseket és az igényelt eszközö
ket. 

A koncepció kidolgozásában és megvitatásában részt kell venniök 
mindazon szerveknek és személyeknek, akiknek a fejlesztésben irányító 
jellegű, illetve mértékadó tevékenységük van. Jóváhagyása az MNHF
ségen kell, hogy megtörténjen. 

A műszaki fejlesztési terv. A műszaki fejlesztési koncepcióban fog
lalt célkitűzések feladatokra bontása a műszaki fejlesztési tervben törté
nik. Ez már térben és időben feldolgozza a fejlesztés folyamatát, megha
tározza a célkitűzések megvalósításának módját, végrehajtóját, valamint 
a szükséges személyi feltételeket és anyagi eszközöket. 

A terv összeállítása az ÉSZFI feladata. Jóváhagyására az EBSZF
ségen - az egyes tervfejezetek részletes megtárgyalása után - kerül 
sor. 

A terv egyes részeinek módosítása, kiegészítése, 2-3 évenként tör
ténhet, az időközben elkészült terv- és tématanulmányok alapján, az 
ÉSZFI javaslata alapján. Ez azonban nem lehet ellentétben a jóváha
gyott műszaki fejlesztési koncepcióval. 

Célszerű, ha a műszaki fejlesztési terv öt évre vonatkozik, de úgy, 
hogy 2-3 évenkénti módosítások és kiegészítések révén ezt a távlatot 
rugalmasan megtartsa maga előtt. Ezáltal a műszaki fejlesztési terv olyan 
élő, állandó mozgásban és fejlődésben levő dokumentummá válhat, mely 
beszámol a fejlesztés legfrisebb eredményeiről és a következő évek soron 
levő feladatait tartalmazza. Így lehetséges, hogy a terv nyitott, még nem 
vizsgált kérdéseket is tartalmazzon, és a tervben ezzel kapcsolatban rög
zített feladat éppen az, hogy e kérdéseket tanulmányozni kell, a meg
oldás lehetőségét meg kell vizsgálni és döntésre elő kell készíteni. 

A tanulmányok. A műszaki fejlesztési tervben meghatározott felada
tok további részletezését, ütemezését és műszaki-gazdasági alátámasztását 
a műszaki fejlesztési tervtanulmányok adják meg. 

A műszaki fe.1lesztési tervtanulmányok feltárják a szóban levő mű
szaki-fejlesztési terület színvonalát (a lehetőségek szerint analóg pol
gári terület esetén európai vagy világviszonylatban) és a hazai helyzetet. 
Felméri a fejlődés irányát és intenzitását, a hazai fejlesztés igényeit és 
lehetőségeit, kiválasztja a követendő irányt, az átvehető megoldásokat és 
értékeli a cél elérésére alkalmas alternatívákat. 

A tervtanulmányok készülhetnek önálló vagy kollektív munkában, 
melyben a szolgálat valamennyi szerve és bármely szinten működő szak-
ember egyidejűleg részt vehet. A munka szervezője: az ÉSZFI. 

Az egyidejű munka, ha a problémával több helyen, más szinteken, 
többen foglalkoznak - mégha bizonyos párhuzamosságot is eredmé
nyez - a gyakorlatban igen hasznos lehet. 

A tématanulmányok: tartalmi köre a műszaki fejlesztési, illetve ku
tatási tevékenységek egyetlen lépésére szűkül, feladata egyetlen terv
megoldás, anyag, szerkezet, gép, berendezési, vagy technológiai eljárás 
stb. részlet~s vizsgálata. 
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A terv- és tématanulmányok a szűkebb körű döntések sorozatát ké
szítik elő. (2. sz. ábra.) 

Az első döntési csomópont: a kérdéses fejlesztési területen szüksé
ges és időszerű-e valamilyen intézkedés, nem kell-e a fejlesztést későbbre 
halasztanunk. 

A következő döntési csomópont, a további tevékenység módját vá
lasztja meg: 

a) kutatást igényel vagy, 
b) nem igényel a szükséges fejlesztési intézkedés. Például: terv, szer

kezet, berendezéS közvetlen átvétele. A mi gyakorlatunkban ez a jellem
ző. Új termék létrehozására irányuló kutatás meghaladja a szolgálat le
hetőségeit, szükség esetén az ilyen feladatokat az érintett kutatási és 
fejlesztési intézményekre, vagy az ipari kutatóbázisokra bízzuk. 

A 3. és 4. számmal jelölt döntési csomópont a fejlesztési tématanul
mányokban alakul ki, melyek meghatározzák a műszaki fejlesztési te
vékenység következő lépésével - csapatpróbával vagy anélkül - kap
csolatos igényeket, azok munkatervét, a szükséges beszerzéseket, beru
házásokat stb. 

Fontos szerepe van a tanulmányokban elvégzendő műszaki-gazdasági 
vizsgálatoknak, melyek a lehetséges alternatívákat egymás mellé állít
ják a ráfordítások, a várható műszaki-gazdasági eredmény és a realizá
lás időpontja vonatkozásában. 

Az alternatívák között az EBSZF-ségnek kell döntenie. A választott 
megoldást kell a műszaki fejlesztési tervben - mint megalapozott és el
fogadott intézkedést - beilleszteni. Ezután már a végrehajtásra kerül 
sor. 

Az előző döntések alapján beváltnak minősített műszaki-fejlesztési, 
vagy kutatási eredmények további, az MN-ben általános hasznosításának 
módját a bevezetési tervezetek tárják fel. Ezekben már részletes intéz
kedési terv készül a megvalósítás egyes lépéseiről, a beszerzési és be
ruházási költségek és időtartamok részletes és pontosabb meghatározá
sával. 

A végső döntés itt is kétféle lehet: 
a) bevezetés vagy 
b) annak elhalasztása. 

A műszaki fejlesztési tevékenység terve. Az ismertetett dokumen
tumok nemcsak a műszaki fejlesztési terv megalapozását szolgálják, ha
nem a műszaki fejlesztési tevékenységet operatívan szabályozzák. Az 
utolsó döntések már meghatározzák a műszaki fejlesztési tevékenység 
tervének tartalmát, felépítését. 

A műszaki fejlesztési tevékenységek évenként készített terve (me
lyet a fejlesztési intézkedések tervének is nevezhetünk) az EBSZF -ségen 
kerül jóváhagyásra, már megalapozott döntésekkel előkészített és jóváha
gyott, gyakorlatilag a tudomásulvételt és az ellenőrzési jogkör gyakorlá· 
sát jelenti. 
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A szolgálat szerveinek feladata tulajdonképpen az ismertetett alap
dokumentumokból ered. Ennek keretében kell az ÉSZFI-nek tovább foly
tatnia az EEK - a 011/1972. csoportfönöki intézkedésben meghatározott 
feladatait, melynek szervezete - lényegében változatlanul - az ÉSZFI 
szervezetébe beolvadt. 

A jelen sorok - mint a bevezetőben említettem - csupán néhány 
gondolat felvetését szolgálják, az építési tevékenységek három kiragadott, 
de fontosnak ítélt területén. 

A beruházási rendszer korszerűsítéséről szóló rész az ÉGSZI gyors
jelentésben megjelent tájékoztatón alapul. Azóta az új szabályozás is el
készült. A műszaki és szakanyag-fejlesztési kérdésekhez dr. Tóbiás Lo
ránd „Műszaki fejlesztés és a tudományos kutatások néhány szervezési 
kérdése" e. munkáját vettem forrásul. 

(Táblázatok és ábrák a tartalomjegyzék után találhatók.) 
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