
A pénzgazdálkodás rendje és fejlesztése 
a hadtápszolgálatban 

K. T ó t h L a j o s alezredes 

A katonai gazdálkodás a fegyveres erők funkciójából, működési 
mechanizmusából fakadó sajátos gazdasági tevékenység, mely a fegyveres 
erők előtt álló, alapvetően a háborúra való felkészítéssel, a harckészültség 
magas szinten tartásával kapcsolatos feladatok anyagi biztosítását hiva
tott szolgálni. Ebből következik, hogy a katonai gazdálkodás mindenben 
alá van rendelve a fegyveres erők előtt álló feladatoknak. Módszereinek 
kialakítását alapvetően meghatározza az adott nemzetközi katonapoli
tikai helyzet; az ország társadalmi rendszerének jellege, gazdasági erő
forrásai, fejlettsége, teherbíró képessége, gazdaságirányítási rendszere; a 
fegyveres erők építésének, fejlesztésének és fenntartásának elvei, köve
telményei, valamint a fegyveres erők szervezeti struktúrája az állandó 
harckészültség időszakában. 

A gazdálkodás a hadseregben másodlagos tevékenység. Hatékonysá
gától azonban nagymértékben függ az alapvető feladatok eredményes 
végrehajtása, valamint a népgazdaságra háruló védelmi terhek alakulása 
is. Az állandó harckészültség időszakában éppen ezért fontos feladat an
nak az ellentmondásnak a megoldása: megtalálni a helyes összhangot a 
hadsereg háborús követelményeknek megfelelő ellátási rendszere és a 
békeviszonyok között funkcionáló katonai gazdálkodás rendje között. 

A katonai gazdálkodás rendjével szemben támasztott legfontosabb kö
vetelmények: 

- egységes rendszerben biztosítsa a fegyveres erők fejlesztésével. 
harckészültségének magas szinten tartásával, a fegyveres küzdelem meg
vívásával, valamint a fenntartással kapcsolatos anyagi szükségleteket, tar
talékokat, 

- tegye lehetővé a háborús ellátási rendszerre történő gyors és zök
kenőmentes áttérést. 

- a központi akarat megfelelő érvényesítése mellett segítse elő az 
alsóbb vezető és végrehajtó szervek önállóságának, kezdeményezésének 
kibontakozását, 

- biztosítsa a rendelkezésre álló anyagi-pénzügyi eszközök optimális 
hatékonysággal történő felhasználását, 
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- a fegyveres erők érdekeinek maximális biztosítása mellett messze
menően alkalmazkodjon a népgazdasági mechanizmushoz, 

- alapvetően a fegyveres erők béke szervezeti struktúrájára épüljön, 
támaszkodva a népgazdasági lehetőségekre, katonai irányítás mellett mű
ködő, haderőn kívüli gazdasági szervezetekre (vállalatok, költségvetési 
üzemek stb.). 

A fegyveres erők szükségletei biztosításának anyagi alapját, az ellá
tás forrását a népgazdaság képezi. Tehát a fegyveres erők fogyasztása el
választhatatlan része annak az egységes gazdasági folyamatnak, melynek 
kiinduló pontja és meghatározó tényezője a termelés. Ebből következik, 
hogy a népgazdaság mechanizmusa, az abban végbemenő változások ha
tást gyakorolnak a katonai gazdálkodás rendjére is. 

A nemzetközi feszültség enyhülése, a viszonylagosan kiegyensúlyo
zott katonapolitikai helyzet előtérbe helyezi - a háborús ellátási rend
szerre történő gyors átállás feltételeinek maximális biztosítása mellett -
a katonai gazdálkodásnak a népgazdaság mechanizmusához jobban alkal
mazkodó rendszerét. Fokozottabban alkalmazásra kerülhetnek a katonai 
gazdálkodás irányításának, bonyolításának közgazdasági módszerei, sza
bályozó eszközei. Lehetőség nyílik a jog- és hatáskörök alsóbb vezetési 
szintekre történő decentralizálására, a csapatok gazdasági önállóságának 
növelésére anélkül, hogy a központi akarat érvényesítése csorbát szen
vedne. 

Ez a folyamat tükröződik a hadtápszolgálat területén a csapatok el
látásában és gazdálkodásában több szolgálati ág vonatkozásában évek óta 
alkalmazott és a tapasztalatoknak megfelelően továbbfejlesztett pénzgaz
dálkodás rendjében. 

A pénzgazdálkodás fogalma 

A pénzgazdálkodás - általános közgazdasági értelemben - ,,a gaz
dálkodó szervek tevékenységének fontos része, amely arra irányul, hogy 
egyrészt a működéshez szükséges pénzeszközöket biztosítsa, másrészt, 
a gazdálkodó szervezet tevékenységének javításával a pénzügyi eredmé
nyeket fokozza. A pénzgazdálkodás fogalma tehát bővebb, mint a pénz
ellátás (finanszírozási rendszer). Míg az utóbbi a költségvetési és hitel
rendszer által nyújtott pénzeszközök igénybevételének feltételeit jelenti, 
a pénzgazdálkodás a feltételeket figyelembe vevő gazdasági tevé
kenység" .1 

A pénzgazdálkodás a hadtápszolgálatban a csapatok ellátásának, a 
csapatgazdálkodás bonyolításának egyik (korszerű) módszere, mely a ren
delkezésre álló pénzkereten (költségvetési előirányzaton) belül a szükség
letek meghatározott körének fegyvernemi és helyi sajátosságoknak, kö
rülményeknek megfelelő biztosítására irányul, figyelembe véve a köz
ponti és az elöljáró szervek követelményeit. Alapját a pénzértékben meg-

~ határozott tervezési normák, normatívák képezik. 

1 Vállalati gazdasági lexikon, 172. oldal. 
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A pénzgazdá1kodás 1ényege 

A pénzgazdálkodás a hadtápszolgálat területén meghatározott anya
gok és szolgáltatások vonatkozásában a csapatok „önálló költségvetési 
gazdálkodási rendjé"-nek keretében, az MNHF-ség által szabályozott el
vek, követelmények szerint bonyolódik. 

A csapatok a pénzgazdálkodás körébe utalt anyagok és szolgáltatá
sok biztosítására - a tervezési alap egységére meghatározott pénznor
mák alapján - a pénzilletményt számíthatnak fel, melynek határáig - a 
kiadásaik fedezéséhez szükséges pénzt - költségvetési előirányzatban 
megtervezik. Szükségleteiket - a jóváhagyott költségvetési előirányzat 
terhére, térítés ellenében polgári, illetve honvédségi (ellátó, szolgáltató) 
szervektől szerzik be. A gazdálkodási feladatok teljesítéséről, illetményeik, 
anyagi eszközeik felhasználásáról alapvetően pénzértékben számolnak el. 

A fentiek szerint tehát a pénz az anyagforgalom (a beszerzésben) a 
bonyolítás tényleges eszközét tölti be. 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere fejlődésének korábbi sza
kaszában a pénzgazdálkodásnak olyan módszere is alkalmazásra került, 
amelyben a pénz csak az értékmérő funkcióját töltötte be, az anyagfor
galom (ellátás) tényleges bonyolításában nem játszott szerepet. Az ellátás 
kereteit a jóváhagyott pénzilletmények képezték. A gazdálkodásnak ez 
a módszere a természetbeni normagazdálkodáshoz viszonyítva számos 
előnnyel rendelkezett, jelentős és eredményes fejlődési szakaszát képezte 
a hadtápszolgálatnak, összhatását tekintve azonban nem nyújtotta mind
azokat, amelyek a tényleges pénzforgalom mellett bonyolódó gazdálko
dásban rejlenek. 

A pénzgazdálkodás alapeszméje 

A pénzgazdálkodás rendszerében lényegében az az alapeszme tükrö
ződik, hogy a felső szintű hadtápvezetés a csapatok ellátásával, minden
oldalú hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok és felelősség egy részét 
megosztja a központi szervek és a csapatok között. A megosztás elve: a 
gazdálkodás, ellátás valamennyi makroökonómiai feladatát központilag és 
valamennyi mikroökonómiai feladatát csapatszinten végezzék. A gazdál
kodás e két szintjének egységét a katonai gazdaságpolitika, a központi el
vek és követelmények megfelelő érvényesítése biztosítja. 

A pénzgazdálkodás főbb jeUemzői 

- A makro- és mikroökonómiai érdekek összhangja 
A pénzgazdálkodás módszeren alapuló csapatgazdálkodás legfőbb po

zitívuma abban van, hogy ezúton kedvező lehetőségek nyílnak a makro
és mikroökonómiai érdekek összhangjának biztosítására, a központi aka
rat kellő érvényesítése mellett a csapatok önállóságának kibontakoztatá
sához, a gazdálkodás hatékonyságának fokozásához, végső soron a csapa
tok ellátási színvonalának állandó javításához. 

- A közgazdasági szabályozók, mint a központi akarat érvényesíté
sének fontos eszközei 
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A központi akarat érvényesítését - a direkt módszerek csökkenő 
tendenciája és elvi jellegűvé válása mellett, nagyobbrészt a közgazdasági 
jellegű szabályozó eszközök, a pénznormák, normatívák, készletmutatók 
(szintek) biztosítják. 

Az eddigi tapasztalatok tényekkel bizonyítják, hogy a katonai gazdál
kodásban - eltérően a korábbi szemlélettől, miszerint a fegyveres erők 
szigorúan centralizált szervezeti, vezetési rendszerében a gazdálkodás te
rén az indirekt irányítási formáknak csak kiegészítő szerepük lehet - az 
állandó harckészültség viszonyai között - egyre szélesebb területen -
sikerrel alkalmazhatók a közgazdasági jellegű szabályozó eszközök, s egy
általán nem veszélyeztetik a háborús ellátási rendszerre történő gyors át
állást. Szerepük a gazdasági hatékonyság fokozásában alapvetően megha
tározó. 

A közgazdasági szabályozók mellett természetesen a katonai gazdál
kodásban nem nélkülözhetők a direkt módszerek. Jellemző azonban e vo
natkozásban is a viszonylag rugalmasabb gazdálkodási feltételeket nyújtó, 
alapvetően elvi jellegű szabályozás. Korábban a gazdálkodás, az ellátás 
alapján kizárólag a minden részletre kiterjedő tételes előírásokat, meg
kötöttségeket tartalmazó szabályzatok, utasítások képezték. A fejlődés 
egyre inkább felszínre hozta ennek tarthatatlanságát. Az állandóan vál
tozó követelmények, körülmények a módosító rendelkezések tömkelegeit 
tették szükségessé. A szabályzatok rövid idő alatt elavultak. A végrehaj
tók tisztánlátását, az egyeséges értelmezést nehezítette a sok módosító in
tézkedés. 

- Az anyagi érdekeltség elve 
A túlzottan centralizált, természetbeni normagazdálkodás módszerén 

alapuló ellátási rendszerben a feladatok hatékony megoldását, a takaré
kos gazdálkodást - az adminisztratív rendszabályok mellett - kevésbé 
segítik olyan belső erők, melyek felszabadítására, kibontakoztatására a 
pénzgazdálkodás rendszerében jóval kedvezőbb lehetőségek nyílnak. Az 
érdekeltség a gazdálkodásban arra kényszerít, hogy meglevő eszközeiket 
a csapatok ésszerűen, takarékosan használják ki, feltárják a belső erőfor
rásokat, hogy minden szintű parancsnok, vezető, de az egész személyi ál
lomány felelősséget érezzen a népvagyonnal való sáfárkodásért. 

- A döntési jogkörök decentralizált megosztása 
A csapatok ellátásával, a szolgáltatások bővítésével, az anyagi bizto

sítás fejlesztésével kapcsolatos döntéseket továbbra is központilag (a felső 
szintű gazdálkodó szervek) hozzák, az ellátás és a szolgáltatások mikro
ökonómiai vonatkozásait illetően - a központilag meghatározott elvek és 
követelmények, valamint a közgazdasági szabályozók adta lehetőségek 
keretein belül - a döntések meghozatala - a velejáró felelősséggel és 
következményekkel - csapatszinten történik. Ennek megfelelően a csa
patok döntenek feladataik megoldásához szükséges anyagi eszközök és 
szolgáltatások biztosításában, felhasználásában, átcsoportosításában, a ta
karékos gazdálkodás eredményeként keletkezett pénzmaradványok fel
használásában, a piaci kapcsolatok kialakításában, kötelezettsége~-c vállalá
sában stb. 
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- A gazdálkodáshoz szükséges eszközök feletti rendelkezés decent
ralizáltsága 

A felső szintű gazdálkodó szervek rendelkeznek az MN szintű dönté
sek megvalósításához szükséges költségvetési előirányzatokkal, a központi 
beszerzés és ellátás bonyolításához szükséges forgóalapokkal, a csapatok 
rendelkeznek feladataik megoldásához szükséges költségvetési előirány
zattal. A középirányító szervek (seregtest- és magasabbegység-törzsek) az 
év közben felmerülő, terven felüli feladatok saját hatáskörben történő 
megoldása céljából - a jogszabályerejü kötelező felhasználási normákkal 
meg nem határozott kiadási előirányzatból - meghatározott mértékű tar
talékot képezhetnek. 

- A felső szintű tervezés módosult rendszere és az önálló csapat
tervezés 

Azáltal. hogy a mikroökonómiai döntések csapathatáskörbe tartoz
nak, valamint, hogy a tervezés lényegében a pénznormák, normatívák 
alapján történik, a felső szintű szervek ez irányú feladata lényegesen le
egyszerűsödött. Operatív feladatok helyett súllyal katonai gazdaságpoliti
kai funkciót látnak el. Lehetővé válik, hogy a fő figyelmet a hosszú távú 
tervekre (prognózisokra) támaszkodó középtávú és éves tervekre for
tlitsák. 

A felső szintű gazdálkodás végrehajtó jellegű feladatai (forgóalap 
gazdálkodás, központi beszerzés, csapatok ellátása, pénzügyi bonyolítás 
stb.) alsóbb szintű központi szakmai szervek tevékenységi körét képezi. 
lVIivel a csapatok rendelkeznek a pénzgazdálkodás körébe utalt anyagok 
(szolgáltatások) biztosításához szükséges költségvetési előirányzattal, a 
központi beszerzés ezen anyagok vonatkozásában meghatározott mérvű 
központi forgóalap-gazdálkodás révén valósul meg. A csapatok a központi 
ellátó (szolgáltató) szervektől megrendelt anyagokért (szolgáltatásokért) 
térítenek. 

A csapatok szükségleteik biztosítására önálló tervet készítenek. A fel
számítható illetményeik keretein belül - a központi irányelveket, köve
telményeket figyelembe véve - a fegyvernemi és helyi sajátosságoknak, 
körülményeknek megfelelően terveznek. 

- A tervek fokozottabb megalapozottsága 
Mivel a csapatok érdekeltté váltak abban, hogy jól, ésszerűen gazdál

kodjanak, helyesen döntsenek és döntéseiknek érvényt szerezzenek, akkor 
érdekük fűződik ahhoz is, hogy olyan terveket készítsenek, amelyek saját 
lehetőségeik gondos, előrelátó, mérlegelésén, a feladatok maradéktalan 
teljesítésével összhangban a hatékonyabbnak bizonyuló megoldások he
lyes kiválasztásán alapulnak. 

A pénzgazdálkodás területei 

A pénzgazdálkodás a hadtápszolgálatban csapatszinten az éves költ
ségvetésnek több mint 55°,.'0-ára terjed ki.2 Szolgálati ágankénti alkalma
zása még differenciált képet mutat. A szolgálati ágak költségvetésének 
arányában: 

2 Az 1973. évi tervszámok alapján. 
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az elhelyezési szolgálatban: 
az egészségügyi szolgálatban: 
a közlekedési szolgálatban: 
az üzemanyag-szolgálatban: 
az élelmezési szolgálatban: 
a ruházati szolgálatban: 

A pénzgazdálkodás az egyes szolgálati ágak vonatkozásában kiterjed: 
- az elhelyezési javító-, fogyó- és karbantartóanyagokra, közszol

gáltatásokra, energiára, meghatározott használati és berendezési tárgyak
ra, gépi eszközökre, javitási szükségletekre, 

- egészségügyi gyógyintézményeknél meghatározott, központilag nem 
biztosított, különleges és sürgős gyógyszerszükségletekre, 

- vasúti szállítások pénzügyi bonyolítására, 
- minőségi átvételt nem igénylő üzemanyagokra (a karbantartó-

anyagok 8°/o-ára), 
- a csapatok élelmezési és élelmezési-felszerelési gazdálkodására, 
- a csapatok ruházati gazdálkodására. 

A pénzgazdálkodás legkifejtettebb formában, alapvetően az adott 
szakterület egészére kiterjedő módon az élelmezési, majd a ruházati gaz
dálkodásban valósult meg. 

Az élelmezési pénzgazdálkodás alapelvei 

Az élelmezési szolgálatban a pénzgazdálkodás két alapvető területre: 
- az élelmiszer és egyéb fogyóanyag, valamint 
- az élelmezési felszerelési anyagellátásra terjed ki. 

A költségtervezés alapját a pénzösszegben meghatározott alap- és 
pótnormák, a gazdálkodástervezésnek alapját (keretét) a felszámítható 
pénzilletmény képezik. 

- Élelmiszer-pénzgazdálkodás 

A gazdálkodás időszakát a költségvetési év, ezen belül a negyedév, 
illetve a hónap képezi. Az illetmények felszámítása a tényleges létszám 
(adagszám) és pénznormák alapján havonta utólag történik. 

A havi illetményeket a raktári készletek nem terhelik, a gazdálkodás 
eredményességét a „mérleg" -elv alapján a tárgyhavi összilletmény és az 
élelmezésre ténylegesen felhasznált anyagok értékének egyenlege mu
tatja. 

A személyi állomány ellátására felhasznált anyagok értéke ~ év köz
ben - a tárgyhavi összilletményhez viszonyítva maximálisan mínusz 
10°·'0 , vagy plusz 15°/o lehet. Év végén túllépés nem lehet, a megtakarítás 
anyagban a következő évre átvihető. 

Az ellátás folyamatos biztosításához képzendö raktári készlet értéke 
maximálisan a tárgyhónapi összilletmény 75°/o-áig terjedhet. 

Az élelmezési illetmény kizárólag a szem~lyi állomány ellátására for
dítható, az egyes időszakokban mutatkozó megtakarítás el nem vonható 
(nem átcsoportosítható), annak felhasználását a következő időszakokban 
- a feladatok figyelembevételével - tervezetten kell végrehajtani. 
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A pénznormák - egy főre, egy napra (étkezésre) meghatározott mér
téke - az illetmények felszámításának kötelező mutatói. A felhasználás 
során ettől el lehet térni, illetve a gazdálkodási időszakon belül az év
szaknak. a kiképzési követelményeknek (az igénybevételnek), a helyi igé
nyeknek megfelelően tervezhető az ellátás. A pénznormák alapján ki
szolgáltatandó élelmiszerek kiszabatai általában nincsenek megszabva. A 
személyi állomány érdekeinek védelmét bizonyos elvi megkötöttségek biz
tosítját:: (pl. az 1. sz. élm. normánál a nyers hús 10 napra, egy főre eső 
kötelező mutatója; az átlagos napi kalóriaérték és az ingadozás maxi
mumá). 

Az élelmiszer és az árugöngyölcg (negyedévi) forgalom értékvolu
mene alapján O'o-os mértékben van meghatározva a tárolás során kelet
kezett természetes veszteség és a beszerzéssel, szállítással velejáró koc
kázat során keletkezett elismert (normalizált) hiány feiszámításának, el
számolásának rendje. 

- Az élelmezési felszerelési pénzgazdálkodás 

A gazdálkodás időszakát a költségvetési év képezi. Az illetmény fel
számításának alapja: 

- az egy főre, egy évre (napra) megállapított alapnorma (első el
látásra). 

- a napi étkezési létszám (ebédadag szám) után járó pótnorma. 

Az illetmény-felszámítás első ellátáskor előre, a folyamatos utánpót
láshoz havonta utólag történik, melynek jóváhagyása a PK HTPH hatás
köre. A költségvetési előirányzat tervezésének alapja az éves beszerzési 
terv, a gazdálkodás alapja a gazdálkodási terv, mely kétéves időszakot 
ölel fel. Az illetménytúllépés első ellátás alkalmával - szükség esetén -
megengedett, melyet két év alatt kötelező tervszerűen begazdálkodni. 

Az élelmezési felszerelési illetmény felhasználása - a központilag 
meghatározott követelmények figyelembevételével - a helyi körülmé
nyeknek, igényeknek, az élm.-felszerelési eszközök állapotának megfele
lően tervezhető. Az élm.-felszerelési költségvetési tételen biztosított pénz
ellátmány csapathatáskörben átcsoportosítható, ennek megfelelően az 
élm.-felszerelési pénzilletmény is növelhető vagy csökkenthető. A megta
karítás - melyet a hosszabb használati idejű, több éven át amortizálódó 
eszközökre tekintettel tervszerű tartalékolás szükségessége is indokolt -
a következő évre átvihető. A kártérítési bevételek a hiányok utánpótlá
sára, károk helyreállítására felhasználhatók. 

A ruházati pénzgazdálkodás alapelvei 

A ruházati szolgálatban a pénzgazdálkodás kiterjed: 
a sor- és tartalékos állomány ruházati ellátására,3 
a munka-, védő- és formaruházat és 
egyéb ruházati ellátásra, 

3 A ht. állomány ruházati ellátási rendje, amely ugyancsak a pénzgazdál
kodás elvén és módszerén alapszik, nem a csapatgazdálkodás rendszerében 
bonyolódik. 
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- a szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatásokra (mosatás, vegy
tisztítás, javitás, karbantartás, fürdetés), 

- az irodafenntartásra, nyomdai anyag és nyomtatványellátásra. 

A költségvetés alapját a pénzösszegben meghatározott alap- és után
pótlási normák (normatívák), a gazdálkodás tervezésének alapját (keretét) 
a felszámítható pénzilletmény képezi. 

A gazdálkodás időszaka alapvetően két évet ölel fel, így az illetmé
nyek felszámítása, a gazdálkodás (a szükségletek, illetményfelhasználás) 
tervezése is két évre történik. A tárgyév pénzszükségleteinek biztosítási 
alapját az illetményfelhasználási terv képezi, melynek jóváhagyása a pa
rancsnok hatásköre. Amennyiben a rendelkezésre álló illetmény a kitű
zött gazdálkodási célok teljesítéséhez nem bizonyul elegendőnek, a csapa
tok - perspektív elgondolásaik tükrében - áruhitelt kérhetnek, melyet 
a következők évek folyamán tervszerűen be kell gazdálkodni. 

Az illetmények felhasználása - a központilag meghatározott köve
telmények (minimális-maximális készletmutatók) figyelembevételével -
a fegyvernemi sajátosságoknak, a helyi körülményeknek, az ellátottsági 
színvonal állapotának megfelelően tervezhető. A tárgyévre biztosított költ
ségvetési előirányzatok a szolgálaton belül átcsoportosíthatók, bizonyos 
megkötöttséggel a 03. rovaton levő előirányzatok más szolgálati ágak vo
natkozásában is átcsoportosíthatók. A felszámítási alapok (létszámválto
zás, áthelyezés, vezénylés stb.) évközi változásának megfelelően az illet
ményeket módosítani kell. A kártérítési bevételek a hiányok pótlására, a 
károk helyreállítására felhasználhatók. Az illetménymegtakarítás - mely 
a hosszabb viselési idejű cikkek beszerzése érdekében tervszerű tartalék
képzésből is kell, hogy adódjon - a következő évre átvihető. 

A pénzgazdálkodás fejlesztésének, szélesítésénelc lehetőségei 

A pénzgazdálkodás módszerén alapuló ellátási-gazdálkodási rendszer 
a katonai gazdálkodás fejlettebb formája. Előnyei abban összpontosulnak, 
hogy az állandó harckészültség időszakában - az egyre dinamikusan 
fejlődő népgazdasági lehetőségek alapján - alkalmasabb rendszere a csa
patok anyagi biztosításának, a hatékony gazdálkodásnak, mint a naturá
lis normagazdálkodás. 

A csapatok anyagi biztosításának (ellátásának) rendszere rugalma
sabbá válik. Fokozottabb mértékben realizálódik az az elv, hogy a gazda
sági döntések meghozatala az informáltság és az érdekek szempontjából 
a legmegfelelőbb szinteken történjen. A csapatok önállóan, a fegyvernemi 
és helyi sajátosságoknak, körülményeknek megfelelően tervezhetnek a 
maguk szférájában. Közvetlenül érdekeltek abban, hogy az adott lehető
ségek és feltételek mellett ésszerűen gazdálkodjanak, belső erőforrásai
kat maximálisan kihasználják. 

A felső szintű szervek gazdasági irányító-tervező, szervező, szabá
lyozó tevékenysége megalapozottabbá válhat. Az operatív gazdasági 
ügyek özönének intézése helyett figyelmüket valóban a makroökonómiai 
kérdések elemzésére, a legjobb megoldási módok vizsgálatára, a minden
kor kulcsfontosságú katonai gazdaságpolitikai feladatokra, a szakterület 
össztevékenységének ellenőrzésére koncentrálhatják. 
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A pénzgazdálkodás nyújtotta lehetőségek realizálódása, pozitív hatá
sának teljesebb kibontakozása természetesen igen sok tényezőn múlik és 
várhatóan még hosszabb időt vesz igénybe. A végrehajtók részéről a meg
felelő hozzáértés kifejlesztése, gyakorlati tapasztalat, jártasság megszer
zése mellett igen nagy szükség van arra, hogy mindenkor kellő összhang 
legyen a szabályozás követelményei és a végrehajtás feltételei között. 
Nem kevésbé fontos, hogy a törekvés, a jószándék párosuljon a végre
hajtók közgazdasági érettségével, felkészültségével, közmegelégedésével. 
A felső vezetésnek állandóan figyelemmel kell kísérni és tanulmányozni 
a katonai gazdálkodás .szabályozására kiadott rendelkezéseinek összhatá
sát, a különböző szinteken és területeken differenciáltan jelentkező ten
denciákat, s a változó helyzeteknek, körülményeknek, lehetőségeknek és 
követelményeknek megfelelően módosítani, korrigálni a fegyveres erők 
fejlesztését, felkészítését szolgáló gazdaságpolitikai célok elérésének mód
szereit, eszközeit. 

A katonai gazdálkodás rendszere ma még korántsem egységes. Ma
gán viseli a korábbi fejlesztési időszakban megcsontosodott, elkülönült 
ágazati szemléleti módból fakadó - ma már a továbbfejlődést gátló té
nyezőjeként ható - differenciáltságot, részben :rpég a régi, elavult, más
részt a már fejlettebb, korszerűbb módszerek következtében kialakult 
ellentmondásokat, feszültségeket. A különböző szolgálati ágak, szakterüle
tek közötti közgazdasági összhang megteremtéséhez elengedhetetlen az 
alapvető célok és módszerek, elvek felső szintű egyeztetése, közelítése, le
hetséges egységesítése. Amíg erre nem kerül sor, továbbra is számolni 
kell a nem kívánatos jelenségekkel, problémákkal. 

A katonai gazdálkodás sokrétűsége, feladatainak változatossága, az 
egyes ágazatok - a fegyveres erők harckészültsége biztosításában betöl
tött - szerepének differenciáltsága jóllehet nem tűri a sablonokat, az ön
kényeskedést. A védelem alapvető céljainak elérését nem lehet bizonyta
lan tényezőkre, pusztán a spontán tendenciák érvényesülési lehetősé

gére alapozni. De, mint ahogy az már bebizonyosodott: a katonai követel
mények érvényesítése, a feladatok maradéktalan teljesítése nem össze
egyeztethetetlen a közgazdasági megfontolások érvényesítésével," ezért 
nem mondhatunk le arról, hogy a feltételeknek és a célszerűségnek meg
felelően ne keressük a katonai gyakorlatban egyes területeken már funk
cionáló, s kezdeti eredményeket felmutató közgazdasági módszerek széle
sebb körű alkalmazásának lehetőségeit, azok pozitívumaira, a katonai gaz
dálkodás optimális hatékonyságának fokozásában betöltött szerepére, s 
ezen az alapon a gazdasági folyamatok további integrálhatóságára tekin
tettel. 

A „pénzgazdálkodás", mint gazdálkodási módszer a katonai gyakor
latban is megfelelő alapul szolgálhat a csapatok anyagi-technikai biztosí
tási (ellátási) rendszere elvi egységének perspektivikus megteremtéséhez, 
így a jövőben a fejlesztés általános, valamennyi szakterület vonatkozásá
ban tudatosan és tervszerűen összehangolt irányát képezheti. Megfelelő 
rugalmas feltételeket nyújt ahhoz, hogy a katonai gazdálkodás sokrétű, 

4 Példa erre a harckészültség szempontjából olyan fontos szolgálati ág, 
mint a Pc. és Gjmií. Techn. Szolgálat, több év óta sikerrel folytatott kísér-' 
lete - az alkatrészellátás terén - a pénzgazdálkodás bevezetésére. 
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egymástól eltérő speciális sajátosságai, követelményei az egységes elve
ken belül differenciáltan érvényesítésre kerüljenek. Emellett teljes körű 
kibontakoztatásához, az átállás zavartalanságának biztosításához, a be
szerzési, elsősorban import lehetőségek differenciáltságából fakadó eset
leges ellátási problémák áthidalásához feltétlen indokolt a józan mérték
tartás, a fokozatosság elvének betartása, illetve bizonyos korlátozó rend
szabályok átmeneti alkalmazása. 

A fentiek szellemében a hadtápszolgálatban a pénzgazdálkodás kiter
jesztésének lehetőségeit célszerű vizsgálni az üzemanyag, az üzemanyag
technikai eszköz, a bútorzat és berendezési anyag, valamint a tüzelő

c.nyag-ellátás területén. Ezzel párhuzamosan indokolt a gazdálkodás szám
vitelét is korszerűsíteni a kettős könyvvitel elvén, mely megteremti a fel
tételeit a komplex költségtervezésnek és elszámolásnak. E törekvés reali
zálásához kedvező lehetőségeket teremt a csapatoknál a „Számviteli és 
Adatfeldolgozó Pont"-ok tervezett kialakítása. 

A jelzett területeken a pénzgazdálkodás megvalósításának lehetősé

geit a pénzösszegben megállapítható alap- és utánpótlási normák; az egy
értelműen meghatározható felszámítási alapok biztosítják. Szükségességét 
mindenekelőtt a használatos anyagok, cikke, berendezések, felszerelé
sek nagy száma; a forgalom jelentős volumene; a jelenlegi gazdálkodási 
formából fakadó megkötöttségek, ellátási problémák feloldása, bürokra
tizmus megszüntetése; a kapcsolódó területekkel való összhang megterem
tése, s a hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere egységének (integráció
jának) további szilárdítása indokolja. 

Elgondolás a pénzgazdálkodás kialakítására 
az üzemanyag-ellátásban 

Az üzemanyag-ellátásban a pénzgazdálkodás kialakításának alapvető 
célkitűzései: 

- megteremteni az összhangot a technikai eszközök igénybevételi és 
az üzemanyag-ellátás szabályozó rendszere között, 

- rugalmasabbá tenni az üzemanyag-ellátás rendjét, kedvezőbb fel
tételeket teremteni a technikai eszközök tényleges igénybevételi, üzemel
tetési körülményeinek, technikai állapotának megfelelő üzemanyag-fel
használásra, 

- a csapatokat érdekeltté tenni - az alapvető feladatok maradék
talan végrehajtása, az üzemeltetési, karbantartási előírások maximális be
tartása mellett - a takarékos, ésszerű üzemanyag-gazdálkodásban. 

A költségszükséglet tervezésének alapjai: az üzemeltetési és karban
tartási pénznormák; az engedélyezett kilométer- és üzemóra-keret; a 
rendszeresített, illetve meglevő technikai eszközök; valamint az átlagos 
normaközi szorzószámok. A gazdálkodás (ellátás) tervezésének alapja a 
felszámítható (jóváhagyott) pénzilletmények (kv. előirányzat) a technikai 
eszközök igénybevételi (karbantartási) terve. 

Az üzemeltetési pénznorma: a 100 km-re (egy üzemórára) eső hajtó
anyag-fogyasztás, valamint a kenési előírások szerinti kenő- és karban
tartó anyag felhasználás költsége, gépjármünemenként és -típusonként, 
közepes útviszonyokat (üzemeltetési körülményeket) figyelembe véve. 
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, A karbantartási pénznorma: a technikai eszközök karbantartására 
(téli-nyári átállásának végrehajtására) egy évre (napra) megállapított 
költség. 

A felszámítás alapját képező kilométer- (üzemóra-) kiszabatokat cél
szerű a gépjárművek neme, konstrukciója, rendeltetése, igénybevételük 
jellege, valamint a gépjárművek besorolásra vonatkozó elvek szerint -
az igénybevételt végző szervek feladatait figyelembe véve - differen
ciáltan, egy évre (napra) meghatározni (normásítani). A normák alapján 
kialakítható a végrehajtás és az irányitás különböző szintjeinek diffe
renciált felszámítási rendje a közvetlen felhasználásra, valamint tartalék
képzésre (pl. a norma 80° 0-a csapatnál, 10°1

0-a a magasabbegységnél, 
5° ... 0-a a seregtestnél, 5°,'0-a HM-szinten tervezhető). Ennek alapján létre
jönnek a feltételei minden szinten a km (üzo.) és az üzemanyag-pénzil
letmény összehangolt, egységes tervezésének, valamint a gépjárművek 
igénybevételi és az üzemanyag-ellátás rendje közötti összhang megterem
tésének. 

Az üzemanyag-pénzilletmény felszámítás további - az igénybevételi 
(terep-) viszonyoknak megfelelő - differenciáltságát a súlyozási átlag 
szorzók tájjelleg szerinti meghatározása szolgáltatja, melynek kialakítá
sához a korábbi üzemanyag-felhasználás tapasztalati adatai nyújtanak se
gítséget. 

A különböző vezetési szinteken képzett km (üzo.), illetve üza.-pénz
illetmény tartalékok felhasználásánál a kettősséget indokolt megszüntetni. 
Célszerű az alárendeltek (kilométer és üza.) gazdálkodását a tartalék pénz
illetmények kiadásával szabályozni. Hasonlóképpen célszerű az alárendel
tektől történő átcsoportosítás során is eljárni. 

Az üzemanyag-pénzilletmény tervezése kétéves gazdálkodási idő
szakra történhet. A kétéves illetmény keretén belül a csapatok - a ki
képzési és egyéb feladatok, követelmények figyelembevételével - önál
lóan, saját elhatározásuknak megfelelően tervezhetik az illetmények költ
ségvetési évek szerinti felhasználását, melynek alapján pénzszükségletei
ket biztosítják. 

Az anyagszükségletek tervezési kereteit az adott költségvetési évre 
jóváhagyott költségvetési előirányzat képezi, a tervezés alapja a kilomé
ter-felhasználási (gjmű.-igénybevételi) terv és a gépjárművekre, techni
kai eszközökre meghatározott fogyasztási, kenési, karbantartási anyag
normák. 

Az anyagtervezés (a költségkihatásokkal együtt) történhet központi
lag (elektronikus számítógépen), vagy a csapatoknál, könyvelöautomaták 
felhasználásával. 

Az anyagszükségletek - térítés ellenében - alapvetően az ellátó 
központ hadtáp üzemanyag-raktárakból, egyes meghatározott anyagok 
vonatkozásában a szabadkereskedelemből kerülhetnek beszerzésre. Ki
sebb alakulatok szükségleteiket - a gazdaságosság figyelembevételével -
teljes egészében a szabadkereskedelemből is beszerezhetik. A csapatok 
egymás közötti forgalom esetén az átvett anyagokért térítenek. 

Az anyagforgalom értékvolumene alapján °/o-os mértékben határoz
hatók meg a szállítás, tárolás, feltöltés során keletkező természetes vesz-
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teség, mint elismert (normalizált) hiány felszámításának, elszámolásának 
rendje. 

Célszerű az üzemanyag-költségvetési tételen biztosított pénzilletmény 
csapathatáskörben történő átcsoportosítását, a takarékos gazdálkodás foly
tán keletkező pénzmaradvány átvitelét a következő évre lehetővé tenni. 
Ezáltal a csapatok érdekeltsége a technikai eszközök tervszerű, célirányos, 
optimális gazdaságossággal történő igénybevételében jelentősen megnö
vekszik. A feladatok megoldásában egyre inkább érvényesül a költség
tényezőket sokoldalúan elemző, mérlegelő komplex szemléleti mód. 

Az üzemanyag-ellátás a csapatok harckészültségének biztosításában, 
a kiképzési feladatok teljesítésében fontos, meghatározó szerepet tölt be. 
Ennek megfelelően az ellátás és gazdálkodás rendjének korszerűsítése kér
désében is elsődleges szempont a harckészültségi, kiképzési követelmé
nyek maradéktalan teljesítése, a közgazdasági megfontolásokkal szemben. 
Mindez természetesen józan mértéktartásra, fokozatosságra, körültekin
tésre int. 

Célszerű - különösen az átmeneti időszakban - bizonyos ideiglenes 
megszorításokat alkalmazni egyes anyagok vonatkozásában, amelyekkel 
a központi érdekeknek megfelelően, illetve a beszerzési i(import-) lehető
ségek függvényében orientálni lehet a csapatok felhasználását. Az ellátás 
zavartalanságának biztosítása érdekében perspektivikusan központi for
góalap (törzskészlet) kialakítása indokolt. 

A fejlesztés egy kezdeti, alternatív változatát jelentheti, ha a jelen
legi tervezési rendszer alapján történne meg a pénzgazdálkodásra való át
térés. A kétéves üzemanyagkeretek központi (eletronikus számítógépes) 
tervezése során azok pénzértéke, a felhasználható anyagok összköltsége 
is kiszámítható. Ez képezhetné a csapatok üzemanyag-pénzilletményét, 
mely alapján pénzszükségletüket biztosítják. Az anyagkeretek a továb
biakban megszűnhetnek, mint a felhasználás kötelező mennyiségi adatai, 
csak mutatóként szerepelnének, attól - a helyi körülményektől függően 
- egyes fontosabb anyagok vonatkozásában meghatározott százalékban, 
egyebekben a szükségletnek megfelelő mértékben el lehetne térni, figye
lembe véve a pénzügyi lehetőségeket. 

A vázolt elgondolás az üzemanyag-pénzgazdálkodás átmeneti szaka
szát képezhetné, mely megfelelő bázisul szolgálhat egy fejlettebb mód
szereken nyugvó rendszer kialakításához és gyakorlati megalapozásához. 
Főbb vonatkozásaiban mái' ebben a szakaszban is érvényesülhetnek a 
pénzgazdálkodás előnyei. A tényleges pénzforgalom útján stabilabbá vá
lik az üzemanyag-gazdálkodás rendszere. Felszámolhatók a naturális mu
tatókon alapuló ellátásból fakadó kötöttségek, bürokratikus vonások, 
ugyanakkor továbbra is biztosított a harckészültség, a kiképzés követel
ményeinek megfelelően a folyamatos üzemanyag-ellátás. 
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