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A csapatgazdálkodás megoldásra váró problémái 

J o ó S á n d o r ezredes 

Az elmúlt időszakban a „Honvédelem·• és ,.Hadtápbiztosítás" című 
folyóiratokban több cikk jelent meg a csapatgazdálkodásban 1968 óta be
következett változásokról az elért eredményekről és felmerült problé
mákról, a továbbfejlesztés lehetőségeiről, a gazdálkodás hatékonysága ja
vításának módszereiről. Ezen cikkek szerzői által tett megállapításokkal 
és javaslatokkal egyetértve, néhány kérdésben mégis szeretném gondo
lataimat, nézeteimet kifejteni, főleg a gazdálkodás hatékonysága javítása, 
a csapatgazdálkodás továbbfejlesztése lehetőségei kérdéseiben, mert a 
csapatgazdálkodás megoldásra váró problémái főleg e két kérdésben kon
centrálódnak. 

Mielőtt azonban a megoldásra váró problémák részletezésébe kezde
nék, szükségesnek tartom leszögezni, hogy a csapatgazdálkodás minden 
területén számottevő eredmények születtek, melynek következtében ja
vultak a harckészültségbe helyezési. kiképzési feltételek, fejlődtek, kor
szerűsödtek az állomány élet- és munkakörülményei. 

A csapatok gazdasági tevékenységében ma már mindenütt megálla
pítható. hogy: 

- a parancsnokok tudnak élni a megnövekedett hatáskörrel, 
- többségükben céltudatosan és a tényleges szükségleteknek megfe-

lelően használják fel a hiteleket, 

- belső tartalékaikat megfelelően kihasználják és a korábban je
lentkező feszültségeket, ellentmondásokat megoldják. 

- szilárdult az anyagi-pénzügyi fegyelem. 

A fenti megállapítások alátámasztására csak néhány példát említe
nék, fgy: 

- 1970. évben csak egy olyan esetről van tudomásunk, amikor a 
hatáskört megsértették és jogtalanul kiemelt hitelről csoportosítottak át 
összeget; 

- az átcsoportosítások jelentős része megalapozott gazdasági szám
vetéseken, terveken alapszik és az átcsoportosított hitelek a seregtest 
költségvetésének mintegy 2° 0-át teszik ki. s kb. azonos értékben történt 
anyagátcsoportosítás, illetve kölcsönös anyagjavítás; 
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- az évvégi megtakarításból visszakapott pénzmaradványokat kon
centráltan, zömében az elhelyezési körülmények javítására használták fel; 

- a belső tartalékok kihasználása megmutatkozik a néhányszáz mil
lió forint értéket képviselő csapatépítkezések végrehajtásában, a javítási 
feladatok kölcsönös megoldásában, a kisegítő gazdaságok fejlesztésében 
(6 millió Ft tiszta haszon, 8 millió Ft vagyoni érték maradvány év végén) 
és a gazdaságosságra való törekvés erősödésében is stb. 

Mindezen eredmények bizonyítják a szemlélet és gyakorlati gazdasági 
tevékenység fejlődését. Az elért eredményekről természetesen lehetne 
hosszan beszélni és igen sok adatot ismertetni, de jelen cikkben a csa
patgazdálkodás megoldandó problémáinak vizsgálata a cél. 

A csapatgazdálkodás megoldandó problémái többféle szempontból is 
vizsgálhatók. Többek között: 

- a csapatgazdálkodásnak milyen főbb szükségleteket kell kielégí
teni, 

a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján hogyan lehetne a ne
gatív jelenségeket megszüntetni, 

- a csapatgazdálkodás hatékonyságának javítása milyen követelmé
nyek teljesítését teszi szükségessé, 

- a csapatgazdálkodás milyen további rendszerbeli változtatásokkal 
fejleszthető és így tovább. 

Ezek egyenként is, és összességében is megoldandó problémákat tar
talmaznak, melyre végső soron figyelmet kell fordítani. 

A felsoroltak közül e cikkben két fő kérdésre fordítanám a figyel
met, mert ezek részben érintik a többi kérdést is. így: 

- a csapatgazdálkodás hatékonyságának javítása milyen követelmé
nyek teljesítését teszi szükségessé, 

- a csapatgazdálkodás milyen rendszerbeli változtatásokkal fejleszt
hető tovább. 

Mindkét kérdésben, természetesen személyes tapasztalataimra támasz
kodva, többségében csak a hadtápszolgálatra vonatkoztatva fejtem ki gon
dolataimat. 

Milyen követelményeket kell teljesíteni 
a csapatgazdálkodás problémái megoldására, 

a hatékonyság növelése érdekében 

A jelenleg érvényben levő gazdálkodási rendszer szabályait alapul 
véve és ezek megvalósulását felmérő vizsgálataink, az eredmények mel
lett még számos negatív jelenséget is feltárnak és ezek arra engednek 
következtetni, hogy a gazdálkodási tevékenység a csapatoknál tovább fej
leszthető a jelenlegi rendszerbeli adottságok között is. 

Az ellenőrzések, elszámoltatások az alábbi gazdálkodásbeli problé
mákat fedik fel: 

- a gazdálkodás tervezése, szervezése még nem összpontosul kellően 
egy kézben és ezért összehangolási hiányosságok jelentkeznek, illetve 
gazdálkodási tervek csak részterületekre készülnek; 
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- a gazdálkodás szervezése még nem elég céltudatos, következetes 
és tervszerű, nem előre kidolgozott, összehangolt célok megvalósítására 
irányul, sok még a spontán elem a gazdálkodás alakulásában; 

- gyakran megsértik még azt az elvet, hogy a rendelkezésre bocsá
tott hitelekből csak akkor lehet átcsoportosítást, megtakarítást eszkö
zölni, ha az alapszükségleteket előírt normák szerint kielégítették és en
nek teljesítésére nem készítenek konkrét gazdasági számvetéseket, nem 
dolgoznak ki és valósítanak meg megtakarítást elősegítő rendszabályo
kat, követelményeket; 

- a gazdaságossági szemlélet még nem általános és egy-egy gazda
sági döntés előtt nem mérlegelik annak hatását, következményeit, nem 
mindig előzik meg gazdasági számvetések. Esetenként és helyenként még 
tapasztalható a közös célok megvalósításától húzódozás, egoizmus, más
részt pedig túlzott igény kielégítésre való törekvés, egy-két esetben sza
bálytalanság is. 

Ezen megállapításokat példák sokaságával lehetne alátámasztani, 
mégis ettől most tekintsünk el. 

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a gazdálkodás rendje, 
szervezettsége, hatékonysága még javítható, fejleszthető . 

Milyen követelményeket kell ehhez teljesíteni a parancsnokoknak és 
gazdálkodó szerveknek? Véleményem szerint 

Meg kell oldani a csapatgazdálkodás 
egységes elgondoláson és célkitűzéseken alapuló 
komplex tervezését 

Ennek célja az lenne, hogy biztosítsa a gazdálkodási célok teljesíté
sének összhangját, a gazdálkodás céltudatosságát, az eszközök, lehetőségek 
koncentrálását, a gazdálkodás vezetésének egy kézben való összpontosí
tását. Mit tartalmazzon ez a terv? 

- A gazdálkodás fő célkitűzéseit, a megoldandó feladatokat, melyek 
reális szükségletként jelentkeznek (pl. a harckészültségi anyagok rakodá
sának kisgépesítése, alegységkörletek melegvízzel, mosógéppel, olajkály
hákkal való ellátása stb.), és a harckészültséget, a kiképzést, a létkörül
mények fejlesztését szolgálják, illetve az alapkövetelmények teljesítésé
ben mutatkozó elmaradások megszüntetésére irányulnak; 

- a célkitűzéseknek megfelelően a tényleges anyagszükségleteket, 
azok tényleges vagy kalkulált beszerzési költségeit; 

- a rendelkezésre álló hitelek értékét és azok jogcímenként és szám
vetéseken alapuló felhasználását, illetve a költségvetési tételekről felsza
badítható összeget. A felszabadításhoz szükséges teljesítendő takarékos
sági, gazdaságossági és egyéb követelményeket; 

- a fejlesztésre szükséges és felszabadítható hitelek összehasonlítá
sát és az ebből eredő biztosítási döntéseket, a biztosítás sorrendjét, mér
vét, ütemét, eldöntését annak, hogy a biztosítást előzetes átcsoportosítás
ból, vagy év végi megtakarításokból hajtják végre, illetve milyen bizton
sági tartalékokat képez előre nem látható feladatok teljesítésére. 

A terv készülhet egy, illetve két évre, formáját tekintve lehet szöve
ges, táblázatos stb. 
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A kidolgozás rendjét a következők szerint tartom célszerűnek: 

- a parancsnok és illetékes szakközegci, figyelembe véve az elöljá
rók követelményeit, a gazdálkodás szabályait, az egység tényleges hely
zetét, kidolgozzák a megoldandó célokat és azok megvalósítására vonat
kozó alapelgondolásukat. Ezt ismertetik a gazdálkodást folytató szakág
vezetőkkel; 

- a szakágvezető ennek alapján elkészítik részletes felhasználási 
számvetéseiket, kimutatják felszabadítható (vagy igénylendő) hiteleiket 
és azok teljesítéséhez szükséges rendszabályokat, követelményeket; 

- a parancsnok és vezető szakközegei tervegyeztető tárgyaláson el
bírálják a résztervek, számvetések helyességét, és szükség szerint kor
rekciókat hajtanak végre, majd elhatározásra jutnak. 

Az elhatározást célszerű egységparancsban rögzíteni és közreadni, 
hogy azt az állomány ismerje meg és a megszabott követelményeket tel
jesítse. 

Javítani kell a gazdálkodás hatékonyságát 

A gazdálkodás hatékonysága, mint ismert, általában abban jut kife
jezésre, hogy minél kisebb ráfordítással minél nagyobb eredmény szüles
sen, illetve az adott ráfordítas minél nagyobb eredményt hozzon. Ez sa
játosan, de vonatkozik a csapatgazdálkodásra is. Itt is cél, hogy a rendel
kezésre bocsátott pénz- és anyagi eszközökből maximálisan biztosítsuk 
a harckészültségbe helyezés, a kiképzés feltételeit, a katona állomány 
mindenoldalú szükségleteinek kielégítését, korunknak megfelelő szintű 

élet- és munkakörülményeket. 
Cél az is, hogy a harceszközök elrendelt hadrafoghatósági szintjét, 

a lehető legkisebb anyag- és pénzeszköz ráfordítással biztosítsuk, hogy a 
rendelkezésre bocsátott élelmezési pénznormából a katona állomány élet
tanilag szükséges tápanyagokat megkapja és az élelmezési ellátás kielé
gítse a táplálkozási szokásokat, hogy a kiképzés minél kisebb ráfordítás
sal, de eredményesen valósuljon meg stb. 

Végeredményben tehát a csapatgazdálkodás hatékonysága egyrészt 
abban mérhető, hogy az adott pénz- és anyagnormák milyen szinten biz
tosítják a követelmények teljesítését, másrészt az alapkövetelmények ki
elégítésén felül milyen fejlesztést tud abból megvalósítani. Ezen túl, vagy 
ezt kiegészítve mérhető a hatékonyság abban is, hogy a már megvalósí
tott inventáció milyen tartósan szolgálja a célt, milyen gyakorisággal kell 
abba új befektetéseket eszközölni. Ezt pedig a gondos kezelés, használat, 
karbantartás, időbeni javítás stb. befolyásolja. 

Véleményem szerint a gazdá,!h1d.li.s hatékonyságának javítása cél
jából az alábbi feladatokat kell teljesíteni az eddigieknél magasabb 
szinten: 

- a személyi állomány nevelését, 
társadalmi tulajdonhoz való viszonya javítását 

A nevelés végeredményben anyagi erővé válik, mert ha a rábízott 
anyagi eszközöket kíméletesen használja, kezeli és megőrzi, rendszeresen 
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karbantartja, akkor kevesebb a fenntartási költség, kevesebbszer kell pót
lást eszközölni, növekszik a használati idő, lényegében költségmegtakarí
tást eredményez, seregtestnél pl. több millió forintos nagyságrendben. A 
katona állomány nevelése szempontjából hasznos lenne, ha az ország 
gazdasági politikájának propagálásán túl, részletesebben tájékoztatnák az 
egység belső gazdasági helyzetéről, eredményeiről, gondjairól, céljairól és 
ezzel mozgósítsák az állományt a kitűzött célok teljesítésére. 

A nevelés mellett szükséges azonban a szabályzat szerinti élet szi
lárdítása, fejlesztése is a parancsok végrehajtása útján; 

- a gazdasági szemlélet fejlesztését 
és gyakorlatban való következetes alkalmazását 

A parancsnoki állománynak, a gazdálkodó szerveknek tudato~an és 
következetesen keresniök kell a kevesebb ráfordítással járó, de a kívánt 
eredményt hozó megoldásokat. Vonatkozik ez a kiképzési feladatok, gya
korlatok gazdasági kihatásokkal összefüggő szervezésére, éppen, úgy mint 
az olcsóbb beszerzési források felkutatására, vagy a gazdaságilag elő
nyösebb lehetőségek szerinti kivitelezésekre. 

Csak példaként említeném, hogy a technikai eszközök egyszeri igény-
.,_ bevételével, több kiképzési tárgykör komplex átvétele gazdaságosabb és 

eredményesebb, mintha azt többször vennék igénybe és a tárgyköröket 
külön-külön gyakoroltatnák, vagy nem vásárolnak élelmiszert, irodaszert 
stb. kiskereskedelemben, amikor ugyanazt megkapják olcsóbban a nagy
kereskedelmi vállalatoknál vagy olyan vállalatnál mosatnak és vegytisz
títtatnak, ahol az olcsóbb és garantált a minőség is stb. 

A csapatoknál ma már százával vannak olyan feladatok, melyben 
hatáskörben döntenek, ezért a gazdaságosság vizsgálatának nagy szerepe 
van, és a gazdaságosabb módok alkalmazása közvetlenül az egység érde
két is szolgálja; 

- a gazdasági döntések előtt feltárni azok hatását, 
következményeit, más területekkel, 
feladatokkal való összefüggéseit 

Szükséges ezt azért megtenni, mert egy-egy elhamarkodott, nem egé
szen átgondolt döntés további feszültségeket teremthet és a végrehajtás 
öncélúvá, haszontalanná válik. 

Ugyancsak példának említeném, hogy mosógépek vásárlása addig fe
leslegessé válik, amíg nem oldjuk meg a melegvíz-szolgáltatást, a mosó
szerellátást, a szárítást stb. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy ezen 
gépek alkalmazásával növekszik az elektromos áram fogyasztás, terhelő
dik a transzformátor stb. Folytathatnám a példákat tovább is, de úgy ér
zem, hogy ezzel is sikerült illusztrálnom e feladat végrehajtásának szük
ségességét, vagyis azt, hogy egyes fejlesztési feladatokat komplex módon 
kell megoldani; 

- kiemelt feladatként kell kezelni 
a gazdasági folyamatok belső (külső) ellenőrzését 

Időben feltárásra kerüljenek a gazdálkodási tendenciák, hogy a ta
pasztalatok alapján megfelelő korrekciók alkalmazhatók legyenek. Ehhez 
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célszerű kialakítani egységes ellenőrzési, elemzési módszereket és ennek 
biztosítani kell, hogy az ellenőrzés ösztönzőleg hasson a célok teljesíté
sének irányában. 

Fontosnak tartom, hogy a parancsnokok időközönként (legalább ne
gyedévenként) beszámoltassák a gazdálkodó szerveket gazdálkodásuk 
helyzetéről és kiegészítő intézkedésekkel irányítsák a további tevékeny
séget. 

Természetesen a feladatokat lehetne folytatni és egy-egy szakterü
let gazdálkodására a feladatokat lehetne konkretizálni, azonban úgy vé
lem, hogy a gazdálkodás hatékonyságának javítása nem a teljesség igé
nyével felsorolt feladatok tudatos alkalmazásával megoldható. 

A csapatgazdálkodás rendszerének továbbfejlesztési lehetőségei 
és ennek érdekében szükséges változtatások 

A csapatgazdálkodás rendszerének továbbfejlesztése jogos igényként 
jelentkezik és továbbfejlesztésének lehetőségei megítélésem szerint is 
adottak. Az egyik szerző a „Honvédelem" 1971. évi 1. számában helyesen 
felveti a fejlesztés főbb irányait és azokkal magam részéről egyetértek. 
Ebben a cikkben néhány területre konkrétabb fejlesztési célokat, felada
tokat szeretnék megfogalmazni, anélkül, hogy teljességre törekednék, il
letve a gyakorlati megoldást is részletesen kifejteném. 

Javaslataimat egyes szakterületek, illetve gazdálkodás-tevékenységi 
körök szerint próbálom csoportosítani. Így 

Normák, hitelek felülvizsgálata általában 

Mindenki előtt tudott és ismert, hogy időszakonként árszintnövekedés 
jelentkezik a népgazdaságban szinte általánosan, minden anyagfajtára ki
terjedően. Az is ismert, hogy a hadseregben szolgálatot teljesítő állomány 
élet- és munkakörülményei együtt kell fejlődjenek a szocialista társadal
munk egésze fejlődésével. Az is ismert, hogy a hadsereg szükségleteket 
vet fel, illetve annak fenntartása permanensen növekvő pénz- és anyag
szükségletekkel jár stb. E problémákat azonban a jelenlegi normák és 
hitelbiztosítási rendszer nem mindenütt veszi figyelembe, illetve ezek hu
zamosabb ideig nem változnak és a csapatoknál ez feszítettséget okoz, 
ellentmondást szül. 

E megállapítást példával támasztanám alá 
A katonák élelmezési ellátása a jelenlegi pénznormából csak nehéz

kesen és csak hagyományos szinten oldható meg. Nem biztosít korszerű
sítésre, fejlesztésre lehetőséget, holott a népgazdaságban egyre nagyobb 
méreteket ölt az iparilag előkészített, nagyobb értékű élelmiszer-felhasz
nálás, ami árban is növekedést eredményez. Ilyen korszerű élelmiszerek 
felhasználására a jelenlegi pénznorma alacsony színvonalon ad lehető

séget. 
Vagy: ismert, hogy laktanyáink jelentős része korszerűsítésre szorul 

és jelentős mérvben folyik is ez a munka. Egyre növekszik az áramfo
gyasztást, vízfogyasztást növelő eszközök száma stb. Mindezzel együtt 
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kellene járjon a hitelek növekvő biztosítása is. Másrészt az elhelyezési 
hitelek biztosítása, azokkal való elszámolás stb. nem az egyéb hitelekkel 
azonos csatornán történik, és ez sok feszültséget eredményez az alakula
tok és Elhelyezési Felügyelőségek között. Végeredményben a hitelek sok 
tételre megosztottak és nem tudni milyen normák szerint történik azok 
megállapítása, jóváhagyása és mennyisége a gyakorlati szükségletek nem 
elégítik ki. 

Az is ismert, hogy a csapatgazdálkodásban ma még nagyon sok a 
megkötött költségvetési tétel, sok az alrovat és így a biztosított hitelek 
elaprózódnak, nehézkessé és bizonytalanná válik az ezekkel való gazdál
kodás. 

Mindezekből levonható az a következtetés, hogy: 
- a csapatszükségletekkel, az árszínvonal-alakulással jobban össz<!

hangolt és mozgó skálájú ellátási pénznormák kialakítására lenne szükség. 
El tudnám azt képzelni, hogy a pénznormákat - ha ennek tényleges 

igényei kialakulnak - ötéves terv ciklusra alakítsuk ki, villázva. A nor
ma alsó értéke az ötéves terv első évében, a villa felső értéke az ötéves 
terv utolsó évében kerülne érvényesítésre, míg az évek során a villán be
lül mozgási lehetőséget biztosítana; 

- a címgazdálkodás általánosításával egyidejűleg szűkíteni kellene a 
költségvetési alrovatok és kiemelt tételek számát, hogy a hitelek koncent
ráltan kerüljenek az alakulathoz és nagyobb szabadságot biztosítson a fel
használáshoz. 

E kérdésben eltudnám képzelni, hogy csak az alábbi jogcímre kerül
jön hitel meghatározásra: 

- technikai eszközök fenntartása (függetlenül attól, mely szakág
hoz tartozik és beleértve az üza.-költségeket is), 

- laktanya és hozzátartozó objektumok fenntartása (beleértve ebben 
az üzemeltetés, elhelyezési szolgáltatások, kiképzést szolgáló eszközök stb. 
költségeit is), 

- a személyi állomány bérköltségei és munkával összefüggő költsé
gei (pl.: utazás), 

a személyi állomány élelmezési költségei, 
- a személyi állomány ruházati költségei, 
- a személyi állomány egészségügyi költségei. 

Ezen területekre meghatározott és normatívákra támaszkodó hite
lek felhasználási rendjét közgazdasági szabályzókkal lehetne szabályozni, 
befolyásolni. 

E rendszerre fokozottabban érdekeltté válna a csapat a gazdálkodás 
tervezésében, a takarékos és gazdaságos felhasználás alakításában. Na
gyobb döntési jogot kapna az alakulat a felhasználáshoz. 

- Véleményem szerint meg kellene és meg lehetne szilntetni azt a 
jelenlegi gyakorlatot, hogy a hitelek biztosítása más és más csatornákon 
történjen. 

Az egységes normatívák kidolgozásával és kialakításával a hitelek 
felszámítását és jóváhagyását minden szakterületen a csapatok hatáskö-
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rébe lehetne adni. A csapatok által készített éves költségvetés alapján 
minden hitelbiztosítás a seregtest pü. osztályon keresztül kerülne végre
hajtásra, illetve a hitelekkel való elszámolás is a pénzügyi szolgálat útján 
,,költségvetési beszámoló jelentés"-ben történhetne. 

Az anyagbiztosítási rend felülvizsgálata 

A jelenleg érvényben levő anyagbiztosítási rendszer a korábbi rend
szerhez képest jobban szolgálja a csapatérdekeket. ·Mégis, véleményem 
szerint, e terület is további korrekcióra szorul, tekintettel arra, hogy 
még mindig sok a profilgazda, az azonos anyagféleségekre és ebből ere
dően még feszültségek vannak: 

- sok még az olyan anyagféleség, melynek csapatbeszerzése jelenleg 
nehézségekbe ütközik, több oknál fogva. Pl.: cikkhiány a kereskedelem
ben, árproblémák, apparát hiány; 

- még egyes szakterületen belül is az anyagféleségek egy része ter
mészetbeni gazdálkodás rendszere szerint, más része pénzgazdálkodás 
rendszere szerint kerül biztosításra, és így mint rendszer okoz problé
mát, nem beszélve arról, hogy a szakterületeken különösen vegyes a biz
tosítási rendszer; 

- az adott anyagátcsoportosítási jog egyes szakterületekről a másik 
szakterületre, éppen az anyagi és pénzügyi biztosítási rendszer miatt ne
hézkes és bizonyos értelemben szubjektív megítélés tárgyát képezi a szak
területek vezetői részéről annak elfogadása, vagy el nem fogadása, te
kintve, hogy pénzügyi kihatásokkal is jár és egy szakterület sincs úgy 
datálva anyagilag vagy pénzügyileg, hogy valamilyen károsodás nélkül 
tudná elviselni az ilyen anyagátcsoportosítást. 

E helyzetből véleményem szerint levonhatók az alábbi következte
tések: 

- tényleg időszerűvé válna a profiltisztítás gyökeres megoldása, a 
profilgazdák kialakítása HM-szervektől a csapatig. Ennek megfelelően 
kellene kialakítani a pénzügyi biztosítás rendjét is. Ennek megoldása ki
hatna a beszerzés rendjére, mert centralizálni lehetne, az anyagfelhasz
nálás rendjére, mert kiküszöbölné a szubjektív korlátokat, rendezné a té
rítés-, nyilvántartás-, elszámolásbeli problémákat; 

- kivétel nélkül, minden fenntartáshoz szükséges anyagbiztosítást 
a teljes pénzgazdálkodás körébe kellene vonni, függetlenül attól, hogy an
nak biztosítása központi vagy csapatbeszerzés rendszerében történik. Úgy 
gondolom, hogy az egységes anyagbiztosítási rendszert képezne és számos 
előnnyel is járna. Pl.: ésszerűbbé, gazdaságosabbá válna az anyagbeszer
zés, mert nagyobb megfontolás tárgyává tennék azok igénylését, érdekelté 
válta a csapat a takarékosságban; - egységesíteni lehetne a számvitelt 
a különböző szakterületeken stb.; 

- felül kell vizsgálni a központi és csapatbeszerzés körének eddigi 
tapasztalatait és a beszerzési lehetőségek, gazdasági, szervezeti feltételek
kel összhangban kialakítani annak rendszerét. Ez nem feltétlen azt kell 
eredményezze, hogy a csapatbeszerzés köre csökkenjen. 
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A csapat bevételi források 
bővítési lehetőségeinek vizsgálata 

Véleményem, és a rendelkezésre álló adatok szerint a csapatbevételi 
források jelenleg nem számottevők. Természetesen ebbe nem számolom 
be azt a bevételi forrást, melyet a szerződéses munkavállalás jelenlegi 
vagy inkább az elmúlt két évbeni lehetőségei nyújtottak, mert ezzel 
együtt a bevételek jelentősen növekedtek. Az értékesítésből, a kárbevéte
lekből és egyéb forrásokból is csak néhány millió Ft értékben jelentkez
nek nagy szóródással a csapatok között. Megítélésem szerint a kárbevé
telek értéke további csökkenése várható. 

Ilyen körülmények között - szerintem - csak nagy távlatokban 
oldhatók meg azok a fejlesztési, korszerűsítési célkitűzések és pótolhatók 
azok az elmaradások, melyek a személyi állomány életkörülményeiben 
mutatkoznak, figyelembe véve a csapatgazdálkodás más lehetőségeit is. 

Ezért szükségessé válik a bevételi források növelése lehetőségeinek 
keresése, feltárása és a csapatok hatáskörének bővítése e területen is. 

Néhány ilyen lehetőséget a következő területen látok: 
- kiterjeszteni az anyagértékesítés lehetőségét selejtté vált ruhá

zati anyagokra, feleslegessé vált berendezési anyagokra; 
- a csapatoktól térítés ellenében igénybe vett gépkocsik bevételei

nek csapat-hatáskörben hagyása; 
- csapatokhoz tartozó lakásokban javító-karbantartó szolgáltatások 

elvégzésének engedélyezése, és ebből származó bevételek csapatoknál ha
gyása; 

- a csapat kisegítő gazdaságik jövedelme egy része (25-30°/o) fel
használásának parancsnoki hatáskörbe adása nem élelmezést szolgáló cé
lokra, és egyidejűleg 5°/0-os kamattérítési kötelezettség megszüntetése 
vagy seregtest szinten való koncentrálása, pénztartalék képzés céljára. 
Ugyanakkor számos lehetősége van a gazdaságok fejlesztésére, azonban 
ehhez a csapatoknak hosszúlejáratú hitelre volna szüksége; 

- megoldás tárgyát képezheti az is, hogy továbbra is engedélyezzék 
bizonyos mértékű bérmunka vállalási lehetőségét a csapatok számára, 
nem kötve azt csak anyagi eszköz szolgáltatáshoz stb. 

Mindezek véleményem szerint javíthatják a bevételekből származó 
fejlesztési lehetőségeket. 

A csapatgazdálkodást végrehajtó szervezetek 
felülvizsgálata 

E kérdést több oldalról is célszerű vizsgálat tárgyává tenni. 
Egyrészt: szükségként jelentkezik annak megvizsgálása, hogy ho

gyan lehet megoldani a csapatgazdálkodás tervezése, szervezése, irányí
tása egy kézben történő összpontosítását. 

Másrészt: szükségként jelentkezik kimunkálni annak feltételeit, hogy 
a gazdálkodást végrehajtó szervek a rájuk háruló feladatokat nagy teher
viselés nélkül képesek legyenek megoldani, hogy lehetőségük maradjon 
a háborűra való felkészülés feladatai végrehajtásához is. 
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Ugyancsak szükségként jelentkezik a középirányító szervek gazdáiico
dási tevékenységének, a gazdálkodás belső, külső ellenőrzésének, a szám
viteli rendszer egységesítési, egyszerűsítési, gépesítési lehetőségeinek fe
lülvizsgálata. 

Mindezek külön-külön is önálló témát képezhetnek, ezért csak mint 
gondolatot vetem fel. Egynéhány probléma megoldása, kiművelése ismere
teim szerint napirenden szerepel, így ezekre nem térnék ki. Annyi bizo
nyos, hogy ma legsürgősebben megoldandó feladatként jelentkezik az egy
ség számviteli részlegek létrehozása és a számvitel gépesítése, a csapat 
vagy magasabbegység beszerző csoportok létrehozása, a magasabbegység 
hadtáptörzsek elhelyezési szakközegekkel való megerősítése, illetve a 
pénzügyi szolgálatok megnövekedett feladatainak ellátására való szerve
zeti fejlesztése. 

Összegezve: a felvetett rendszerbeli módosítások véleményem szerint 
jótékony hatással lennének a csapatgazdálkodásra, lényegében megolda
nák a csapatgazdálkodás meglevő problémáit, enyhítenék a meglevő fe
szültségeket, csökkentenék a szűk keresztmetszeteket, tovább javítanák 
a harckészültségbe helyezés, a kiképzés feltételeit, a személyi állomány 
élet- és munkakörülményeit. 
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