
A katonai gazdaságirányítás főbb általános és sajátos 
elvi kérdései a hadtápszolgálatban 

K. T ó t h L a i o s alezredes 

A hadtápszolgálat a néphadsereg anyagi-technikai biztosításának 
széles, több szakágat átfogó területén tevékenykedik. Súlyát mutatja az 
lVIN költségvetéséből mintegy 33°/o-os részesedési aránya, a gazdálkodási 
feladatkörébe tartozó anyagféleségek nagy száma, a felhasználás jelen
tős volumene, s ezek, valamint más fontos funkciói révén a néphadsereg 
harckészültségének biztosításában, fenntartásában betöltött helye, sze
repe. Jelentőségét különösen kiemeli az a körülmény, hogy a néphadsereg 
háborúra való felkészítésével kapcsolatos szakfeladatok mellett számos 
olyan, az állandó harckészültség viszonyaira jellemző feladatokat kell el
látnia, melyek nagy része fontosságát, a néphadsereg magas fokú harc
készültségének fenntartását tekintve semmivel sem maradnak el az előb
bitől. 

A hadtápszolgálatot - katonai gazdasági jellegű funkcióját tekintve 
- az alábbi főbb sajátosságok jellemzik. Egységes szervezeti rendszerén 
belű! hat különböző szakfeladatot ellátó, egymással összehangolt tevé
kenységet folytató szolgálat működik. A szakágak szervezeti összetartása 
és egységes irányítása lehetőséget nyújt az erők és eszközök koncentrál
tabb felhasználására, a fő feladatokra való összpontosítására, a gazdasági 
folyamatok integrálására. Egyes szakfeladatok vonatkozásában meghatá
rozó szerepet tölt be a csapatok harckészültségének biztosításában, illetve 
a minden oldalú anyagi-technikai ellátás megvalósításában, más vonatko
zásokban jelentős befolyásoló tényezőként hat a kiképzés színvonalára, 
a személyi állomány erkölcsi-politikai állapotára, hangulatára, szolgálati, 
élet- és munkakörülményeire. Szakfeladataiból eredően széles területen 
áll kapcsolatban, egyszersmnid kölcsönhatásban a népgazdasággal, mely
nek mechanizmusa, a termelés színvonala, szolgáltató képessége jelentős 
mértékben motiválja belső rendszerét, a gazdálkodás módszereit, a nép
hadsereg anyagi biztosításának színvonalát. Közvetlen és állandó kapcso
latban, ugyanakkor kölcsönhatásban áll a katonatömegekkel, amelyen ke
resztül tevékenységére a szocialista társadalom életszínvonala, kulturális 
színvonala, szociális és kommunális juttatásainak mérve hat fontos, befo
lyásoló tényezőként. 
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Mindezek a sajátosságok jelzik a katonai gazdaságirányítás sokolda
lúságát, sokrétűségét, kapcsolatainak, összefüggéseinek széles körét a 
hadtápszolgálatban. Ez a körülmény magas fokú követelményeket tá
maszt a gazdaságirányítás szervezettségével, módszereinek, eszközrend
szerének kialakításával szemben, szükségessé teszi azok állandó progresz
szív fejlesztését, tökéletesítését, összhangban a néphadsereg fejlesztését, 
funkcionálását meghatározó, illetve befolyásoló objektív törvényszerűsé
gekkel, tendenciákkal, belső és külső körülményekkel, feltételekkel. ' 

L 

A katonai gazdaságirányítási rendszer tartalma 

A katonai gazdaságirányítási rendszer azoknak a szervezeteknek, sza
bályozóknak, módszereknek az összessége, melynek segítségével a nép
hadsereg vezetése, anyagi-technikai biztosítást szervező funkciójának ke
retében a néphadsereg fejlesztésével, korszerűsítésével, kiképzésével, harc
készültségének magas szinten tartásával kapcsolatos gazdasági jellegű cél
kitűzéseit megvalósítja. 

A katonai gazdaságirányítás alapvető jellemzői: 
- a néphadsereg szervezeti rendszerére, az alá- és fölérendeltségi 

viszonyra épül. A hierarchia magasabb fokán elhelyezkedő szervezet joga, 
hogy kötelező érvényű intézkedéseket hozzon, ami meghatározza a neki 
alárendelt s.Zervezetek gazdasági tevékenységét; 

- az ágazati és funkcionális gazdasági jellegű szervezetek láncola
tán keresztül bonyolódik. Az ágazatok önálló, egymástól elkülönült zárt 
gazdálkodási rendszerek; 

- a szabályozás fő eszközét a közvetlen (direkt) szabályozók (admi
nisztratív előírások utasítások) képezik, a szabályozás indirekt módszerei 
ágazatonként differenciáltan - a szakterület sajátosságainak megfelelően 
- kerülnek alkalmazásra; 

- a gazdálkodás alapvető szabályai központilag kerülnek megalko-
tásra. Alsóbb szintű irányító szervek csak azok végrehajtására intézked
hetnek, azaz olyan intézkedést tehetnek, amelyre őket a központi szabá
lyozás kötelezi, illetve feljogosítja, 

A katonai gazdaságirányítási rendszer sajátossága, hogy lényegében 
nem önállóan funkcionáló gazdasági szervezetek tevékenységére irányul, 
hanem a katonai szervezeteken belül a katonai feladatok anyagi-technikai 
biztosítását szolgáló gazdasági folyamatokra, műveletekre. Tehát függvé
nye az általános katonai vezetésnek, az általa támasztott követelmények
nek, melyek alapvetően meghatározzák funkcionálásának lehetőségeit, ha
táskörét, célrendszerét. 

A katonai gazdálkodás funkcionális és ágazati irányítása 

A hadsereg anyagi-technikai biztosításának sokrétűsége, bonyolult
sága, specializálódása, a fegyveres küzdelem megvívásához szükséges 
anyagi és technikai eszközök fajtáinak nagy száma, összetett jellegének 
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fokozódása, a felhasználás nagy tömege indokolttá teszi a gazdálkodás, ez
zel párhuzamosan a gazdaságirányítás szakosítottságát, ágazati tagolt
ságát. Ez az ágazati tagozódás jelenleg a néphadseregben lényegében az 
egyes szakterületek önálló, egymástól elkülönült zárt rendszerében jut 
kifejezésre. 

A katonai gazdálkodás, s vele együtt a gazdaságirányítás ágazati ta
golts.ága nem nélkülözheti a gazdasági folyamatok koordináltságát, a sza
bályozás összhangját biztosító funkcionális irányítást. A funkcionális irá
nyítás érvényesülésének mérve meghatározza az egyes szakterületek tevé
kenységének összhangját, az erők és eszközök koordinált biztosításának, 
felhasználásának, az optimális gazdasági hatékonyság megvalósításának 
lehetőségeit. 

A néphadsereg gazdasága, a néphadsereg előtt álló alapvető célirá
nyos feladatok biztosítását szolgáló koJtcentrált gazdaság. Működésének 
alapvető követelménye, az egyes szakterületek összehangoltsága az ál
landó harckészültség időszakában különösen fontos szerepet tölt be: 

- a haditechnikai eszközök fejlesztése, rendszerbe állítása, kivonása, 
- a haderőnemek fejlesztése, átfegyverzése, diszlokálása, 
- hadszíntér-előkészítési feladatok megoldása, 
- a haderőnemek alkalmazási terveinek realizálásához szükséges fel-

tételek megteremtése, 
kiképző bázisok létrehozása, 

- szállítási feladatok végrehajtása, 
- harckészültségi és csapatgyakorlatok előkészítése, 
- összetett technikai eszközök (alkatrészek) beszerzése, ellátása, üze-

meltetése és javítása terén. 
A gazdálkodási tevékenységek összehangoltságának, koordináltságá

nak hiánya, illetve elégtelensége a jelzett kérdések bármelyikében súlyos 
hibák, hiányosságok forrásává válhat. 

A néphadsereg gazdaságának koncentráltsága, egyben heterogén jel
lege olyan egységes gazdaságirányítási rendszer kialakítását teszi szük
ségessé, amely biztosítja az alapvető gazdálkodási folyamatok integrált 
végrehajtását, ugyanakkor megfelelő feltételeket nyújt az egyes szakte
rületek eltérő sajátosságaiból fakadó követelmények differenciált érvé
nyesüléséhez. A problémában kifejezésre jut a fegyveres erők gazdaságá
nak ellentmondásossága, mindenekelőtt a harckészültségi követelmények 
feltétlen biztosítását szolgáló centralizált (direkt), valamint az alsóbb 
szintű szervek önállóságát, öntevékenységét kibontakoztató decentralizált 
(indirekt) szabályozás igényének ellentmondása, melynek megoldása nap
jaink egyik fő problémája, s egyben a néphadsereg gazdálkodási rend
szere továbbfejlesztésének kulcskérdése: megtalálni a helyes összhangot 
az irányítás ágazati és funkcionális, centralizált és decentralizált, direkt 
és indirekt módszerei, eszközei optimális arányai között. 

4 

A katonai gazdaságirányítás módszerei, 
eszköz- és szervezeti rendszere 

A katonai gazdaságirányítási rendszer alapelemeit: 

- a központi tervezés, 
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a központi szabályozás, valamint 
a gazdasági szervezetek rendszere képezi. 

A központi tervezés 

A központi tervezés rendszerét a néphadseregben: 

- a hosszú, közép- és rövidtávú tervek, valamint 
- a speciális feladatok anyagi-technikai biztosítását szolgáló tervek 

alkotják. 

A központi tervezés fő .feladata a néphadsereg tervszerű, arányos 
fejlesztése, harckészültsége, hadműveleti alkalmazása követelményeinek 
megfelelően biztosítani a katonai szükségleteket, összhangban a gazdasági 
lehetőségekkel, erőforrásokkal; meghatározni az alapvető anyagi-techni
kai eszközök .fejlesztésének, rendszerbe állításának, átcsoportosításának, 
kivonásának, a kiemelt beruházások megvalósításának fontossági sorrend
jét, ütemét, a készlet- és tartalékképzés mérvét, illetve feltöltésének rend
jét; biztosítani a rendelkezésre álló központi anyagi erőforrások elosztá
sának, a fejlesztés-fenntartás optimális arányait a haderőnemek között. 

A központi tervezés meghatározó, alapvető szabályozó szerepet tölt 
be a néphadsereg anyagi-technikai biztosításában. Alapját, s kötelező terv
számait képezi a kiemelt fejlesztési és más fontosabb feladatok végrehaj
tásának, orientációt nyújt a fenntartási jellegű szükségletek, mindenek
előtt a személyi állomány szolgálati, élet- és munkakörülményeinek ál
landó és fokozatos javítását szolgáló célkitűzések megvalósításához, össz
hangban az általános társadalmi fejlődés, a lakosság élet- és kulturális 
színvonalának növekedésével. 

A központi tervezés a vezérkarnál és a felső szintű gazdálkodó szer
veknél bonyolódik. 

A vezérkar szolgáltatja a néphadsereg anyagi-technikai biztosítására 
vonatkozó alapvető követelményeket, a tervezés bázisadatait, a felada
tok végrehajtásához szükséges költségvetési előirányzat-kereteket. A felső 
szintű gazdálkodó szervek tervjavaslatai alapján elkészíti az MN anyagi
technikai biztosításának átfogó terveit. 

A felső szintű gazdálkodó szervek szakterületüknek megfelelően ter
vezik meg - a rendelkezésre bocsátott kereteken belül - az anyagi
technikai (beruházási, szolgáltatási) szükségleteket és ezek költségeit, rész
leteiben: 

- a kiemelt anyagi-technikai eszközökre, 

- építési beruházásokra, felújításokra, 
- a központi beszerzés és ellátás körébe tartozó anyagokra, alkatré-

szekre és egyéb eszközökre, 
központi és ipari javításokra (szolgáltatásokra), 
,,M" készletekre és tartalékokra, 
csapathatáskörben felhasználásra kerülő költségvetési előirányza

tokra, 

- a műszaki fejlesztésre és 
- egyéb központi feladatokra vonatkozóan. 
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; 

A jóváhagyott központi tervek szerint történik a központi beszerzé
sek, építési beruházások, felújítások, műszaki fejlesztési és más központi 
feladatok végrehajtásának, a csapatok központilag tervezett anyagi-tech
nikai eszközökkel való ellátásának, a csapatszükségletek biztosításának 
tervezése, bonyolítása. Ez utóbbi a csapattervezés rendszerében kerül to
vábbi pontosításra. 

A néphadsereg anyagi-technikai biztosítása számos sajátos szakte
rületen bonyolódik. A néphadsereg előtt álló feladatok komplexitása, a 
korszerű technikai eszközök összetett jellegének fokozódása előtérbe he
lyezi a komplex katonai-gazdasági tervezés további elmélyítését, fejlesz
tését, módszereinek tökéletesítését. 

A komplex tervezési rendszernek biztosítani kell: 
- a néphadsereg alapvető területei távlati fejlesztési koncepciójá

nak és a tervidőszakra eső fő feladatok részarányos megvalósításának 
összehangolását az anyagi-pénzügyi lehetőségekkel; 

- a néphadsereg szervezeti fejlesztésének, a rendszerbe kerülő hadi
technikai eszközök, hadianyagok szervezett belépésének komplex előké
szítését, az összes járulékos kihatások realizálási lehetőségeinek figye
lembevételével; 

- a néphadsereg anyagi-technikai (beruházási) szükségleteinek ösz-
szehangoltságát a népgazdasági és import lehetőségekkel; ' 

- a katonai műszaki fejlesztés összehangoltságát a népgazdaság, a 
KGST és a VSZ tagállamai hadseregei célkitűzéseivel; 

- a fejlesztés és fenntartás optimális arányainak kialakítását, össz
hangban a nemzetközi katonapolitikai helyzet reális értékelésével, a harc
készültségi követelményekkel, valamint a lakosság szociális, élet- és kul
turális színvonalának emelkedésével; 

- a tervek, a kiadások, ráfordítások sok irányú komplex katonai 
gazdasági-műszaki elemzését, a hatékonyság mérését, értékelését. 

A fentiekből következik, hogy a komplex tervezési rendszernek hár
mas - katonai, gazdasági, műszaki - követelményrendszeren kell ala
pulnia, s messzemenően figyelembe kell venni a néphadsereg belső és 
külső lehetőségeit, a tervidőszakra jellemző feltételeket, körülményeket. 

A központi szabályozás rendszere 

A katonai gazdálkodás központi szabályozó rendszere a transzmisszió 
szerepét tölti be, a központi akarat megfelelő érvényre juttatását hiva
tott szolgálni: 

- direkt és 
- indirekt eszközökkel, módszerekkel. 

Transzmissziós szerepénél fogva kétirányú közvetítést kell teljesí
tenie: 

- a központi szervek, pontosabban a néphadsereg legfelső vezetése 
gazdasági akaratának átvitelét a katonai gyakorlatba; 

- az anyagi-technikai biztosítás folyamatainak visszajelzését a nép
hadsereg gazdasági vezetése, tervezése S?ámára. 
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Az első mozzanat nem más, mint a tervekben foglalt célkitüzéseK, 
feladatok megvalósítására irányuló tevékenység. A második mozzanat vi
szont a realizálódás, a végrehajtás központi ellenőrzésére, a folyamatok 
közbeni korrigálásra, a különböző feladatok és szakterületek közötti össz
hang, koordináció biztosítására, a további tervezések előkészítésére szol
gáló tevékenyséJ. 

A fegyveres erőkben az állandó készenlét viszonyai között - műkö
désük sajátosságainál fogva - általában a gazdálkodás szabályozásának 
direkt (adminisztratív) módszerei dominálnak. Egyes megfontolásokra te
kintettel - a nemzetközi katonapolitikai helyzettől függően - indokolt 
azonban a célszerűség figyelembevételével a katonai gyakorlatban is 
egyes területeken - a központi akarat megfelelő érvényesítésének bizto
sítása mellett - a gazdálkodás szabályozásának indirekt (közgazdasági) 
módszereit alkalmazni. 

A gazdálkodás szabályozásának direkt eszközeit és módszereit ké
pezik: 

az adminisztratív jellegű központi szabályozások, előírások, 
a feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök, technikai és kiadási 

előirányzat összegszerű meghatározása, 
a természetbeni norma előírások, 
felülről lefelé való tervezés rendszere, 
központi ellátás rendszere. 
a gazdálkodást érintő egyedi elöljáró szervi utasítások, intézke-

dések. 

Az indirekt szabályozási eszközök és módszerek közé a gazdálkodási 
mechanizmusok aktív szerepének fokozottabb kibontakoztatását elősegítő 
közgazdasági jellegű szabályozók sorolhatók, így: 

- pénzértékben meghatározott ellátási normák. normatívák. 
- pénzgazdálkodáson alapuló ellátási rendszer. 

önálló költségvetési gazdálkodási rendszer, 
- költségvetési szabályozók, 
- áruhitel. 

A katonai gazdálkodás belső természete a fejlesztés minden kérdé
L;ében és a fenntartás, működtetés egyes területein a szabályozás centra
lizmusát, közvetlen adminisztratív jellegű módszereit igényli. A honvé
delem érdekei azt követelik meg, hogy a védelem alapvető gazdasági fel
adatainak végrehajtása központilag legyen irányítva, az ahhoz rendelke
zésre álló anyagi-pénzügyi eszközök koncentráltan kerüljenek felhaszná
lásra, elsősorban azért, mert hadászati feladatokról van szó, s abban nincs 
helye az esetlegességnek, továbbá azért is, mert a rendelkezésre álló erők 
és eszközök korlátozottsága hatékony gazdaságpolitikai módszereket igé
nyel. Ezért a katonai gazdálkodásban a döntési körök egy jelentős részét 
nem szabad decentralizálni. A katonai gazdaságirányítás rendszerének 
képesnek kell lennie arra, hogy a fejlesztési feladatokat, valamint a fenn
tartás, működtetés alapvető anyagi-pénzügyi szükségleteit központilag tu
dományosan megalapozza. A fegyveres erők anyagi-technikai biztosításá
nak legideálisabb módszere, amelyben a fejlesztés, fenntartás és múködte-
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tés legfontosabb kérdései megoldásának lehetséges változatai egy központ
ban kerülnek összevetésre és közülük a katonai-gazdasági-műszaki meg
fontolások alapján a legjobbakat kiválasztva, utasítanak a végrehajtásra. 

Természetesen a katonai gazdálkodás feladatai fontosságuk, jelentő

ségük, a harckészültséggel, valamint a háborús felkészítéssel való közvet
len összefüggésük, a megoldás, a végrehajtás lehetőségei, feltételei, köve
telményei vonatkozásában differenciáltak. Ez a körülmény indokolttá teszi 
a szabályozás módszereinek, eszközrendszerének differenciálását is, éppen 
azok optimális hatékonysági mutatóinak szem előtt tartásával, összhang
ban a katonai követelményekkel. 

Megjegyzendő, hogy a lehetséges, célszerű módszerek kiválasztásánál 
és alkalmazásánál a fegyveres erőknek '(haderőnemeinek, csapatainak) az 
állandó harckészültség rendszerében elfoglalt helyük, szerepük és felada
taik szempontjából is disztingválni kell. Más elbírálási szempontok sze
rint kerülhetnek kiválasztásra például a szabályozás eszközei, formái, 
módszerei a honi légvédelmi csapatoknál, mint a szárazföldi csapatoknál. 

A katonai gazdálkodás feladatai alapvetően a fegyveres erők előtt 
álló sajátos feladatokkal vannak összefüggésben, szoros kapcsolatban, köl
csönhatásban, lényegében azokat hivatott szolgálni, anyagilag biztosítani. 
Ebből következik, hogy a végrehajtás szabályozóit - a katonai felada
tokkal összhangban - nagyobb részt kötelező előírások, parancsok, uta
sítások képezik. A magatartásszabályok betartásának alapját a katonai 
~egyelem, a szabályzatok, a parancsok, utasítások előírásaival szembeni 
feltétlen engedelmesség képezi. Ugyanakkor a katonai gazdálkodásnak is 
meg vannak a maga sajátos, rá jellemző mozgásformái, fejlődés törvényei, 
amelyeket a gazdaságirányítás szabályozó rendszerének kialakításánál, a 
gyakorlati alkalmazás módszereinek megválasztásánál nem szabad figyel
men kívül hagyni. Az állandó készenlét viszonyai között a rendelkezésre 
álló anyagi-pénzügyi erőforrások hatékony kihasználása érdekében fon
tos lehet annak megfelelő elbírálása, hogy a gazdasági vezetés milyen 
eszközt vegyen igénybe, valamely cél elérésére és azt miképpen alkal
mazza. A katonai gazdálkodásnak a fenntartás, működés szférájába tar
tozó területein például számos kérdésben nem célszerű a szabályozás di
rekt módszereit alkalmazni, a gazdasági döntéseket centralizálni. 

A katonai gazdálkodás a néphadseregben alapvetően két szinten (kü
lönböző méretben) bonyolódik. A Honvédelmi Minisztérium funkcionális 
és ágazati (anyagnem felelős) szervei az MN- (makroökonómiai) méretű 
gazdálkodás tervezését, szervezését és irányítását végzik. A csapatoknál 
folyik az alsó- (mikroökonómiai) szintű gazdálkodás (közismert nevén csa
patgazdálkodás). Itt történik a rendelkezésre bocsátott anyagi-pénzügyi 
eszközök egy részének (a dologi jellegű kiadások több mint 20° u-ának) 
közvetlen felhasználása (elfogyasztása). Nem mindegy. hogy a végrehajtás 
szintjén tevékenykedőknek milyen szerepük van a fenntartáshoz, műkö
déshez szükséges anyagi, pénzügyi eszközök biztosításában, milyen a vi
!:;zonyuk, érdekeltségi körük azok felhasználásában. 

Közgazdasági értelemben a katonai gazdálkodás szabályozó eszközei 
passzív és aktív jellegűek lehetnek. Az olyan rendelkezések. amelyek a 
mikroökonómiai szinten tevékenykedők részére merev, minden részletre 
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kiterjedő szabályozást tartalmaznak, a kötelező magatartási normák, az 
utasításban, parancsban előírtak mechanikus betartásán, teljesítésén túl 
nem aktivizálnak a helyi sajátosságoknak jobban megfelelő, célszerű, op
timálisabb hatékonyságot nyújtó módszerek alkalmazására, a helyi erő
források, lehetőségek intenzivebb kiaknázására. A katonai gazdálkodás 
keretei között a végrehajtók (a csapatok) és parancsnokok döntési önálló
sága - választási lehtősége - viszonylag korlátozott. Ez természetes kö
vetkezménye a fegyveres erők sajátosságainak és nem tekinthető negatí
vumnak. A szervezettség fokozott igénye, illetve a szervezettség fokozot
tabb biztosításának szükségessége objektíve viszonylagossá teszi a csapa
tok gazdasági önállóságát. És ha a néphadseregben most mégis a csapatok 
önállóságának növelése van napirenden, ebben a törekvésben elsősorban 
nem valamiféle mennyiségi törekvést kell látni, hanem a katonai gaz
dálkodás fejlettebb követelményeinek jobban megfelelő döntési rendszer, 
döntési mechanizmus kialakítását. Mivel a központi gazdaságirányítás 
nem ismerheti fel minden részletében az optimum megközelítésének mód
ját és eszközét, a csapatok gazdasági önállóságának növelésével csapat
szinten kell megadni erre a lehetőséget. 

A csapatgazdálkodásnak - alapvetően a központi irányítástól való 
függősége mellett - meg vannak a maga önálló mozgásformái, törvény
szerűségei, ún. automatizmusai, amelyek tudatos felhasználásával, ható
körének kiszélesítésével tovább lehet növelni eredményességét. A hatás
körök decentralizálásának nagy pozitívuma az alkotó kezdeményezés, az 
újra való törekvés kibontakoztatása, a rugalmasság növelése, azoknak a 
lE:hetőségeknek, erőforrásoknak a kiaknázása, feltárása, amelyek egyéb
ként elvesznének a hadsereg számára. A csapatok önállóságának növelése 
és a központi gazdaságirányítás javítása, erősítése egymást feltételező és 
egyidejűleg megvalósítandó feladatok. A katonai gazdaságirányítási rend
szer fejlesztése ezért a csapatgazdálkodás önállóságának tudatos erősíté
sére, befolyásolására és tervszerű felhasználására is kell, hogy irányul
jon. Ez a törekvés nem mond ellent a hadseregben a központi irányítás 
szükségességének, nem annak gyengítését, szerepének csökkentését je
lenti, hanem ellenkezőleg további javítását, funkcionálásának eredmé
nyesebbé, hatékonyabbá tételét célozza. 

A közgazdasági jellegű szabályozó eszközök és módszerek köre a ka
tonai gazdálkodásban lényegében a lehetőségek által behatárolt. Alapvető 
jellemzőjük, hogy egy-egy meghatározott kereten belül viszonylagos, a 
központi akarat érvényesítése által orientált szabadságot biztosítanak. Jól
lehet, hogy ezen szabadságfok mértéke véges, az anyagi, pénzügyi kere
teken belül mozoghat, s a feladatok megoldására összességében semmivel 
nem áll több anyagi erőforrás rendelkezésre. A belső gazdálkodási sza
badság bizonyos fokú növelése, a helyi döntési hatáskör szélesítése, az 
anyagi érdekeltség elvének fokozottabb mérvű érvényesítése azonban 
számtalan kisebb-nagyobb gond, probléma és ebből származó feszültség 
időbeni megoldását segíti elő. 

Ez irányú feladatainkat a továbbiakban a közgazdasági szabályozó 
eszközök és módszerek alkalmazási körének további fokozatos szélesítése 
és perspektivikusan, komplex módon a csapatgazdálkodás egységes alap
jává tétele képezheti. 

54 



, 

; 

A gazdaságirányítás szervezeti rendszere 

A katonai gazdaságirányítás szervezeti rendszerét - a néphadsereg 
szervezeti felépítésének (hierarchiájának) különböző szintjein az anya
gi-technikai biztosítást tervező, szervező szervek, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó tevékenységi és döntési körök rendszere alkotja. 

A katonai gazdaságirányítás szervezeti rendszerének sajátossága, 
hogy szervezetei alapvetően részét képezik a katonai szervezeteknek, ön
állóságuk viszonylagos, tevékenységük jellege, módja, formája a katonai 
szervezet alaprendeltetése és funkcionálása által meghatározott, befolyá
solt. A szervezetek - minden szinten - az anyagi-technikai biztosítás 

· kialakult szakterületei •(ágai) szerint tagolták, melyek felölelik a néphad
sereg anyagi-technikai biztosításával kapcsolatos szakanyag-gazdálkodási 
területek összességét. Az ágazati szervek szakmai tevékenységükwet alap
vetően - a központi szabályozás és az alapvető feladatok vonatkozásá
ban érvényesülő koordináció mellett - önállóan végzik. Az alsóbb szintű 
ágazati szervek szakmai irányítása a magasabb szintek hasonló szervei 
által történik. 

A központi beszerzési-ellátási (szolgáltató) műszaki fejlesztési felada
tokat általában - a szolgálati ágak (szakterületek) sajátosságainak meg
felelő - önálló gazdasági szervezetek bonyolítják, a felső szintű szakmai 
irányító szervek által meghatározott hatáskörben. A néphadsereg szük
ségleteinek biztosítása vonatkozásában kiterjedt közvetlen {áru és pénz) 
kapcsolatot testesítenek meg a népgazdaság termelő-szolgáltató szervei
vel. E szervezetek egy része a HM irányítása alatt népgazdasági vállalati, 
költségvetési üzemi gazdálkodási rendszerben funkcionál és a néphadse
reg csapatai (szervei) részére kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet 
végez. 

A katonai gazdaságirányítás szervezeti rendszerének alapvető kérdése 
a szakterületek összehangolt tevékenységének biztosítása, mely vonatko
zásában a fő problémát mindenekelőtt a szakterületek nagy száma, elkü
lönültsége és egymástól eltérő sajátosságai, valamint a katonai feladatok 
sokrétűsége, a terven kívüli, váratlan feladatok gyakorisága és általában 
a rendelkezésre álló idő korlátozottsága okozza. 

A szervezeteknek az alapvető feladatok megoldása érdekében történő 
összehangolt működése a központi tervezés, a központi szabályozás rend
szerén nyugszik. A végrehajtás különböző szintjén a szakfeladatok bonyo
lítása sem nélkülözheti a szükséges koordináltságot. A fegyveres küzde
lem anyagi-technikai biztosítása terén fokozódó követelmények, a tech
nika fokozódó bonyolultsága, összetett jellege minden eddiginél jobban 
megnöveli a tervezés összehangoltságának, komplexitásának, a döntések 
megalapozottságának fontosságát és egyben szükségessé teszi a végrehaj
tás különböző folyamataínak erőteljesebb integrálását, hatékonyabb el
lenőrzését. 

E körülmények figyelembevételével a katonai gazdaságirányítás szer
vezeti rendszerében célszerű helyt adni azoknak a törekvéseknek, amelyek 
kedvezőbb feltételeket teremtenek a pozitív jellegű objektív tendenciák 
hatékonyabb érvényesülésének. Indokolt a különböző szakágazatok mun
kájának jobb összehangolása érdekében minden szinten ún. ,,Gazdasági 
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Bizottság" létrehozása, funkcióba helyezése. Felső szinten (a Honvédelmi 
Minisztériumban) a bizottság feladata lehet a HM funkcionális és ágazati 
gazdálkodó szervek tervező munkájának összehangolása, jobb előkészí
téssel segíteni a honvédelmi miniszter, a vezérkari főnök döntéseinek gaz
dasági megalapozottságát, biztosítani a gazdasági irányítás és módszerei 
fejlesztésének koordináltságát, az alapvető tervfeladatok realizálódásának 
ellenőrzését. 

Alsóbb szinten a gazdasági bizottságok biztosítanák az egység (ma
gasabbegység) anyagi, technikai, pénzügyi ellátása, gazdálkodása csapat
szintű feladatai egységes, koordinált végrehajtásának feltételeit, a pa
rancsnok döntéseinek gazdasági vonatkozásban történő megalapozott elő
készítését, a gazdasági. pénzügyi ellenőrzés összehangoltságát, a csapat
gazdálkodás komplex elemzését, értékelését. 

A gazdálkodással kapcsolatos számviteli folyamatok integrálását, a 
számvitel magasabb szintre emelését segíti, ugyanakkor a belső gazdasági 
ellenőrzés hatékonyságát növeli a csapatoknál jelenleg ágazatonként el
különülten folyó nyilvántartási tevékenységnek egységes számviteli szer
vezetbe koncentrálása. 

II. 

A gazdaságirányítás sajátosságai, módszerei 
a hadtápszolgálatban 

A hadtápszolgálat a néphadsereg gazdaságában sajátos szakterület
komplexumot képvisel, mely alapvetően a gazdálkodási feladatainak jel
legéből, differenciáltságából, a néphadsereg anyagi biztosításában betöl
tött helyéből, szerepéből, szervezeti struktúrájából adódik. Mindez követ
kezésképpen bizonyos specifikus vonásokat eredményez a hadtápszolgálat 
gazdaságirányítási rendszerében is. 

A funkcionális és ágazati irányítás összhangja 

A hadtápszolgálat lényegében a néphadsereg gazdaságához hason
lóan, szervezetileg és működési mechanizmusában egymástól elkülönült, 
önálló, zárt rendszerű, horizontálisan és vertikálisan tagolt ágazatokból 
tevődik össze. Az egyes szakterületen belül funkcionáló ágazati irányítás 
mellett azonban erőteljes funkcionális jellegű, összhadtáp vonatkozásban 
koordinált irányítás is érvényesül, melynek szerepe az utóbbi néhány év
ben egyre nagyobb és fokozódó jelentőségű. Hatása mindenek előtt a 
szakterületek fontosabb részletkérdésekben is összehangolt fejlesztésében, 
a rendelkezésre álló erőforrások célirányosabb, hatékonyabb, az összhad
táp érdekeknek megfelelőbb felhasználásában, a szakterületek tevékeny
ségének koordináltságában realizálódik. 

Ma már egyre jobban körvonalazódnak és tisztázódnak azok a kérdé
sek, melyeket indokolt centralizáltan szervezni és irányítani, megteremtve 
ezáltal a folyamatok integráltságának, összhangjának, valamint a komp
lex fejlesztés, korszerűsítés erőteljesebb kibontakoztatásának feltételeit. 
Ilyenek például: 
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- az MNHF-ség költségvetési gazdálkodásának egységes tervezése, 
irányítása, a költségvetési lehetőségek koncentrált felhasználása, 

- a szakanyag fejlesztés, rendszerbe állítás koordinálása, 
- a csapatgazdálkodás rendszerének egységes elvi alapon történő 

szabályozása, 
- a gazdasági számvitel és információ egységes rendszerének meg

teremtése, 
- a gazdasági ellenőrzés egységes elvi alapon történő szabályozása. 

A hadtápszolgálatban mindinkább intenzívebben érvényesülő funk
cionális jellegű (integrált) irányítás nem sérti a szakterületek (szolgálati 
ágak) viszonylagos önállóságát. Alapvetően továbbra is megfelelő módon 
biztosítottak a feltételei a sajátosságok érvényesülésének. :l\1Iindössze ar
ról van szó, hogy indokolt megszüritetni a korábbi elkülönült, nem kellően 
koordinált fejlesztésből, működésből fakadó, nem kívánatos eltéréseket 
az egyes szolgálatok között és az irányítás egységének fokozásával bizto
sítani az erők és eszközök koncentráltabb, hatékonyabb, a hadtáp és a 
szakvezetés előtt álló feladatokkal összehangolt, arányos felhasználását. 

A központi tervezés sajátosságai 

A központi tervezés a hadtápszolgálatban is alapvető és meghatá
rozó szerepet tölt be a gazdasági irányításban. Az MNHF-ség szervezeti 
és szakterületi tagozódása, valamint a szakanyag-gazdálkodás (ellátás) al
kalmazott módszerei, adott lehetőségei és feltételei következtében az aláb
bi főbb sajátosságokkal rendelkezik: 

- szakterületenként differenciáltan, de általában túlnyomó részt -
a tételes tervezés helyett - a normákon, normatívákon alapuló tervezés 
módszerei dominálóak; 

- szintben és időben elkülönül, módszereiben is eltérő a fejlesztési, 
valamint a fenntartási jellegű feladatok anyagi és költségkihatásainak 
tervezése. Felső szinten történik a fejlesztési célkitűzések tervezése. A 
fenntartási szükségleteknek lényegében csak a költségkihatása kerül a 
költségvetésben rögzítésre. A fenntartási szükségletek részletes, konkrét, 
naturális mértékegységben való kiszámítását - a költségvetési lehetősé
geket figyelembe véve - alsóbb szintű szervek (az ellátó központok) 
végzik; 

- fokozottabban megvannak a feltételei az egyes szakterületek kö
zötti összhang, koordináltság érvényesítésének mind a fejlesztési, mind 
a fenntartási célkitűzések tervezése és azok realizálása során; 

- a terveknek elsősorban az orientáló jellege, a gazdasági egyensúlyt 
biztosító szerepe domborodik ki. Ezen belül minden szinten megfelelő le
hetőségek vannak a haderőnemi, fegyvernemi, valamint a helyi sajátos 
követelmények, szükségletek kielégítésének is. Ezzel kifejeződik a terv
ben a makro-és mikroökonómiai érdekek kellő összhangja; 

- az erőforrások jobb és hatékonyabb kihasználása érdekében fon
tos szerep jut egyes nagyobb költségkihatású, jelentősebb feladat megol
dásában a népgazdasági szervekkel, illetve társfegyveres testületekkel 
vaió kooperációnak; 
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- a szükségletek biztosítása terén alapvetően a hazai népgazdasági 
bázisokra lehet támaszkodni, ez a tervezésnek megfelelő stabilitást nyújt. 
Befolyásoló tényező viszont a piaci mechanizmusban érvényesülő áringa
dozások hatása, mely egyes vonatkozásokban a terv és a realizálás lehe
tőségei között esetenként bizonyos feszültség kialakulását eredményezheti. 

A központi szabályozó rendszer sajátosságai 

A központi szabályozás eszköz-rendszerét a hadtápszolgálatban a fej
lesztési és az alapvető fenntartási célkitűzésekben centralizáltan hozott 
döntések és az adminisztratív módszerek mellett a közgazdasági jellegű 
szabályozók egyre szélesebb körű alkalmazása, döntő részaránya jellemzi. 
Ezt mutatja az a tény is, hogy a hadtápszolgálat költségvetésének több 
mint 50° 0-a csapathatáskörben kerül felhasználásra. A csapatgazdálkodás 
tervezésének, a szükségletek biztosításának alapját nagyobb részt pénz
normák, normatívák, illetménykeretek képezik, az ellátás a „pénzgazdál
kodás" elvén bonyolódik. 1Mindez a csapatok számára rugalmas gazdálko
dási lehetőségeket nyújt - az elvi követelmények megtartása mellett -
a szükségletek fegyvernemi és helyi követelményeknek, sajátosságoknak 
megfelelő biztosításához, az erőforrások gazdaságos, hatékony felhaszná
lására, a helyi lehetőségek jobb kiaknázására inspirál. 

A gazdaságirányítás szervezeti rendszerének sajátosságai 

A gazdaságirányítás szervezeti rendszerét alapvetően a hadtápszol
gálatban is az ágazati tagoltság jellemzi, azonban minden szinten megvan
nak azok a szervezetek 1(szervezeti elemek) is, amelyek az ágazati szervek 
egységes vezetését, irányítását, az ágazatok azonos célú tevékenységének 
koordinálását, általában a gazdasági folyamatok integráltságának felté
teleit szolgálják. 

A gazdasági irányítás szervezeti rendszere - a fegyveres erők ren
deltetéséből, feladataiból fakadó követelményeken túl - tükrözi a had
tápszolgálat gazdálkodási rendszeréből, valamint a népgazdaság mechaniz
musából fakadó sajátosságokat is. A pénzgazdálkodás elvén alapuló ellátás 
rendszere tág lehetőségeket nyújt a hatáskörök decentralizálására, felső 

szinten a vezető-irányító, valamint a központi végrehajtó jellegű felada
tok szétválasztására, a végrehajtó szervek önállóságának növelésére. Eb
ből következően az állandó harckészültség viszonyai között a gazdasá
gossági szempontokat jobban figyelembe vevő, a népgazdasági mechaniz
mushoz jobban alkalmazkodó szervezeti rendszer alakítható ki. 

A felső szintű hadtápvezetés hatékonyságának javítását, a népgazda
sági kapcsolatok erősítését, az új gazdasági mechanizmusnak megfelelő 
partnerszint biztosítását szolgálják a szolgálat főnökségek alárendeltségé
ben működő „Ellátó Központ"-ok. A gazdálkodás rendszeréből fakadóan 
kedvezőek a lehetőségek az anyagellátásnak az ellátó szervek és a csapa
tok közvetlen kapcsolatára helyezésére, így a középirányító szerveknél 
nincs szükség a béke ellátással kapcsolatos kiszolgáló szervezetek (raktá
rak) létrehozására, alapvetően tehermentesíthetők az ellátási jellegű fel
adatoktól, szerepüket erősíteni lehet a csapatgazdálkodás operatív irányí
tásában. A termelő, szolgáltató szervek vonatkozásában - tevékenységük 
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hatékonyságának fokozása érdekében - vállalati, költségvetési üzemi gaz
dálkodási forma alakítható ki, mely ennek megfelelő irányítási és szer
vezeti rendszert tesz szükségessé. 

* 
A hadtápszolgálat gazdaságirányítási rendszere alapvetően megfelel 

a fejlődés adott követelményeinek, biztosítja a központi akarat kellő ér
vényesülését, az alsóbb szintű szervek önállóságát, alkotó kezdeményező
készségének kibontakoztatását, a gazdasági hatékonyság feltételeit. Az el
következendő időszak fontosabb feladatai - a rendelkezésre álló tapasz
talatok felhasználásával, az egyre dinamikusabban fejlődő népgazdasági 
lehetőségeket figyelembe véve - tovább tökéletesíteni és szilárdítani a 
központi tervezés rendjét, módszerét; megteremteni a költségtervezés, 
-elemzés, -elszámolás megvalósításának feltételeit (értéknyilvántartás, 
gépi adatfeldolgozás); szélesíteni a közgazdasági jellegű szabályozók kö
rét (a pénzgazdálkodás bevezetésével az üzemanyag-, berendezési anyag 
és tüzelőellátásban); javítani a szakágazatok egységes irányításának lehe
tőségeit, módszereit; további lépéseket tenni a gazdasági folyamatok és 
szervezetek fokozatos integrálására. 
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