
A HADIG AzD^LKonÁsnól
Varya Lóebl

AMH Hadigazd,ílkod,ísi Csoportfőnökség (MIIHGCSF*ft) az MHAnyagi-
TechnikaiFőcsoportfőnökség(MIIATFCSF-§€)gazdátkodí§i lqltező,szs,rte.ző,
koordiníló szerve, melynek ezen iÉnyu hatásköre az MH ATFCSF-sélszrweze-
tébe tartozó felsőszintű gazdílkodó szervein tíviil kiterjed az MH Térképész Szol-
gálat Főnökségre, a I{VK Hiradó és Informatikai Csoportfőnökségre, az MH
Szíradötdi és Kiképzési F&zemlél@re valamint a HVKKatonai FeldedtőHi-
vatalra. (Gyakorlatilag az MH Építési és Elhelyezési Flőnök§ég kivételével vala-
mennyi felsőszintű gazd,ílkod ő szenterctre)

Ennél a szírxzbemutatkozísnál a Csoporúőnöksfo helyéről és szerepéről
többetmond,hatudjukhogygszda§ígiir,ínyítísifunkciójátmilyenlnilsőkörnye-
zetbe helyezve látja el. Röviden, a Magrar llonvédég 8k l%főbb
jeüemzője a védelmi költségvetés folyamatos csökkenése és a hadsereg sziilségle_
tei közötti egne növekvő ellentmondás. Ezen ellentmondás felodása, a Magrar
Honvédség működőképességének biaosítísa az adott körtilményekközött - ez az
igazi feladat, vagy inkíbb kihívás az MH HGCSF-ség részére is.

A megalakulá§ köríilményei

A jogelút MH Gazdasági Csoportfőnölaég az MHAnyagi- Technikai Főcso-
portfőnöloéggel (ATFCSF-§€g) eg;ridó'ben, 1990. március 3 |-én alakult meg. Fel-
adatait a megsziint, hasonló funkciójú szervektől 'örökjlte'. Ezek a megszűnő
szervek azMN Fegyvenai - Tultnikai F&soportföniikség (FVTTCSF,ség)
Gazdótkúási Outd]yaés azM N H adtdp F őcsopot,tf őnökség (HF CSF -ség ) Kirz-
gudasdgiésElletórzési Osztdlyamelyekfelradatáttdeseg&áben -,valamintaz
MN\{K Anyagtervezési és Közgf,zdasígi Csoportfőnökség, Híradó Főnökség fel-
adatát részben az MH Gazdasági C_soporlfőnölaég vette át.

t Varya tászló mk. ezredes, a MH HGC§F-ség Gazdasági TervezÁElenzÁ cr;ztátyverclő,
csoportf 6nök hetyettes
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A" sd)Idé{ történetét (fájdg|mait)azonbn { wüőkés nagysziil tr Be8em-
ütésénél nagyobb mértékben jellgp2ik 6l§tszímviszonyok, amennyiben nem csak
azelődszervezetekgazűlkdássalfoglalkoóiisszsbeoszOásaiszÁmánakadrasz-
tikus esiikkenését nézzük, hanem a szolgálati ágak önálló gazűlkod,ási osztályai-
nak és beoszLísainak egy éwel korábbi (1989.évi) megsziintetését i§.

Utólag mór tudjulq hogyezek "paradicsomi ál l apotol( volt*az 1992. évi át-
uewezésbezképest, amikor azMH}Iadigazűlkod,ísi Csoportftínökséggévaló át-
alakulás újabb 62 %-os létszámcsökkenést eredményezett. Így alakult ki az a
helyzet, hogy a honvédségen belü 1989 & 1992 között a költségvetés reálér-
tékélnreka,30%-íraesettvissza,miközben afelsőszintűgazd,álkodástirányító,ma-
ga§an kvalifikátt szakember gárada létszáma 15 %-íra csökkent. Tehát a
gazűlkodás jelentőségének a Magyar Honvédségen belüi ugrásszerű megnöveke-
désével fordítottan arányosan változott meg e gazd,ílkd4í§ hatékonysígával fog-
latkoá állomány létszíma. @z az évek óta tartó tendencía nem csak fels&zinten"
hanem csapa,tszinten is hasonlóan éményesül.)

A MII ATFCSF-ség megalakulásakor - nnnaft g2grygzeti keretei között - lét-
rejöü MH Gazdas.ígi Csoportfőnökség (VfiI HGCSF- ség) 4 osztállyal és 39 fő sze-
nélyi állománnyal (valamint 30 fő vezényel1 {ll66Ánnyal) rendelkezett.

Az l99}-bnvégrehaj tott átszervezés következtében a csoportfőnöksóg meg-
nevezése MH Hadigazdálkodási Csoportfőnökségre változott, osztályai közű
megszünt aBeszerzésiésÉ,rtékesítésiOsztíly,valamint azEllátásiOsztály, í!ysze-
métl állománya 1 5 főre zsugorodott. A Beszerási és Értékesítési Osztfly félada-
tait részben a megalakult MH Gazdálkodísi Hivatal (MIIGH), az Ellátási Osztály
feladatait részben a felsőszintű gazdálkodő szerltezetel<,részben az MH HGCSF-
ség megmaradt (új) osztályai vették át.

Az MH HGC§F-séghez tartoaak szolgálati alárendeltségbe az MH Anyagi-
Tecbníkai Informatikai Központ (ATIK), valamint szakmai alárendeltségben az
MH Gazdasági Hivatal. (AzMH GHszolgálatielöljárója azMHATFCSF, jogait és
kötelezettségeit - a FCSF-ség SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően - az MH
HGC§F útj;án gyakorol ja.)

A Csoportfőnökség két osztályból tevődik össze, ezek:

- GazdasígiTervezőElemzőOsztíly,

- KöltségvetésiOsztály.
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Acsoportfőnök

Az MH hadigazdálkod.ísi csoportfőnök kezében jelenttís feladatok és hatákÖ-

rökkoncentrálodnak.

Ezek köziil meghatározó jelle3í a csoportfőnökséghez tartozó szaktediletek
beke és híborús veietése, ezen kíviil feleltjs az MH esz*öz- és késdetgazdőlkúá-
sónak koordinál ásÁért,az MH ATFCSF*ég szakirányítísi körébe tartozó terüe-
teken a költségve tés tertezíxéÉrt, gzrrltezísÍÉrt, szabályozottságáért, felxbzintű
operatív irányítísíért és ell enőrzíséért, xszervezési javaslatok kidolgozísíért.

A részére meghatírozott hatáskörben azMII qészírekötelező érvényű ren-
delkezéseketadki,azokvégrehajiásátszemélyeseniránltjaésellenőrzi.Aszímá-
ra meghatározott kérdésekben bizottsígokban képvi§eli a Magyar Honvédséget,

illetveizMHATFCSF-séget,szemeúazezzelö§§zefüggőfeladatokvégrehajtását.

Többek közö tt r&ztve,sz azMH szervezeti fejlesztésével kapcsolatos konccp-
ciók kidolgozísában, szakterüetén belü irányítja, ellenőrzi azok megvalósítísát.
Véleményez a fcícsoportfőnök hatáskörébe tartoző minden, anyagitechnikai ki-
hatással járó elgondolást, javaslatot, intéz}edés teryezetet, valamint a szervezési
javaslatokat.

A gaztálkodá§ - §zervezé§i, irányítási feladatok

^ 
Gazdótkúdsi Tervq,ő El eruő osztdly _ az oszíÁlyvezetővel, aki egyben az

MH HGCSF helyettese, valamint a gépírónővel egrütt - hat főMl áll.

Az osztály koordinálja és folyamatosan elenzi az eszköz- ás készletgazdálko-
dás rendszerét. Közreműködik az anyagi- technikai biztosítás háborús rend-
szerének kidolgozásában, 8z MN Nemzetgazdasággal szembeni mozgósítási
igényei kidolgoásíban. Közreműkfi ik a hadászati tartalékok létrehozásának,
lépcsőzésének, felhasználásának tervezésében.

AMaryar tr{onvédség eszköz- és készletgazűlkod.ás ellenőrzése, értékelése
tediletén a felsőszintű gazdálkodó szerveknélrészbenparancsnoki, részbenpénz-
ti5riaazdasígi ellenőrzések keretében ellenőrzi a központi gazdálkodás belyzetét.

Ú1 szemviteti törvény, államháztartási törvény, stb. jelent meg, ezeket kÖvetik
a témában a költégyetési szervekre (mint peldául az MH) vonatkozó kormányren-
deletek. Az állami, nemzetgazdasági szabályozőkvíltozÁsa nyomán a Maryar
Honvédség szahílyozorendszerét is át kell alakítani, melyben jelenttbfeladat há-
rulazcztílyra.Ezenközpontiszabályozókmegielenéséíg-akiilxíkörnyezetgö,
keres vátozásai miatt - ideiglenes szabályozőkat kellett kidolgoni, elslísorban az

1,15



MH Paralcsnoksága szerve zeti gazdálkúási hatásköréről, az MH ATFCSF-ség és
alárendelt szervei ellenőrző tevékenységéről, a Honvédség Egységes Termékkod
képzésének, bizto§ításának és karbantarüásának feladatairól.

Ez évben a HGC§F*ég felelckségévet az állami szintű jogszabályok és a HM
rendelkezésekkiad,ásátkövetően megkell kezdeni az anyagi-technikai biztosítás,
gazd.ÍIkod,Í§szahílyozórendszeréne,kvégtegesítésetazates/ségszinttőlaközponti
gazd,ílkod,ís §zintjéig.

Az osztáIy közreműködik az MH anyagitechnikai biáosít6si rendszerének
kialakításában, fejleszté§ében. Szabítyozza, értékeli, ellenőrzi a beke és háború§
időszak ellátísi gazd,ílkod,ísi rendjét. A rendszeres szakmai tevékenység magába
foglalja az olyan kidolgoó munkákkoordinálását, mint az MHATFCSF éves ér-
tékelőésfeladatszabóintézkedéseinekelkészítése,akiilönbözőszervezési vátltozí-
sokhoz kapcsolódó MH ATFCSF-i intézkedések kidolgozása, illetve a
parancsnokság szakirányításínak megszervezísére előkészített, az anyagi-tech-
nikai szakterület fő irányai meghatározására elkészített intézkedés tervezetek,
§tb.

Azcsztáúy koordinálja a központi beszerzési és értékesítési feladatokat. Ez
jelenteg az egészbeszerzési rendszer korszerúsítésével esík erybe. §özismert, a
HM kabinet 199l. novemberi határozata alapján három sziná fil fel beszerzési
feladatot ellátó katonai szeryezet, ezek azMKGazdasági Hivatal, a HM Hadfel-
szerelésiFőigazgató§ágésaHIuÖnátlóHaditechnikaiBeszerzésiOsztály.)AzMIl
Gazdr"ígi Hivatal felállíüísa eredményes volt, a kitűzött célokat teljesítettiik <
1992-ben a lcul fuozat nllkiidők@esség elérésevoh.

Az osztály koordinátja a katonai szervezetek eszközökkel és készletekkel tör-
ténő eltátása központi feladatait. Ennek a tevékenységnek a részeként l992-trcl
elkésziiltaMagyarHonvédségerységesanyagi-technikaibiztosításalapjátképező
bekeutattságirend.

Az osztály közreműkiidik a badsereg fejlesztési, korszerűsítési elgondolások,
programok, hossat és középtávú tervek kidolgozásíban. közreműködik az MH ha-
ditechnikai rendszere összebangolt fejlesztésében, a műszaki fejlesztés, rend-
szeresítés, rendszerbeállítrís tervezésében.

koordinátja a MH ártevékenységévet, kódbiztosításíval, valamint a mioőuég-
tanusítóssal kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Magyar Köztársasíg termékazonÓ*
si rendszerére irányuló munkában az MH tírca képviseletével kapcsolatos
feladatokat.Ezen tevékenffikeretén belíil - többekközött -kidolgozísrakeriitt
a Honvédségi Egységes Termékkod képzésének, biztosításínak és karbantartásá-
nakrendszere. ugyanakkor bekapcsolódtunk a nemzetközi egyezményekben meg-
határozott adatszolgáltatís és az információ feldolgozísínak rendjéúez.
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Az xztáúy gzerveúés szaldelügyelí a hadigazdálkodási képzést, továbbkép-
zést és a tudomínyos kutatómunkít. Ezen sokrétű tevékenység keretén belü pél-
dául résztvettünk a ZrínyiMiklós KatonEi Akadémia új képzési rendjének
kialakíüísíval kapcsolatos fetsőszintű dimtések etőkészíté§ében, melynek során
javaslatunkramggszerveztékésbeindítottátatörzstisztiképzós(1 1hónapos)gaz-
dólkpdásigak&.

Meghatíroztuk ab hai M ikl ó s KuotuiAkadémiaVédel enw azd aság i tanszék
úszÉreazévqszalmaifeladatokat, ésegrüttmiiköiltiinkezekvégrehajtá§íban.

Résztvettiink a katonai főiskolai tivtképzÉssel kapcsolatos felxÍszintű dÖn-

tések elcíkészítésében, melynek során javaslatrrnkrs mt4szeryeztékós beindítotiák
a gazűlkod,ísi ti§zti szakképzé§t a Bótyai Jínos Ifutonai Műszaki Főiskolán. En-
nek érdekében meghatároztuk az új szakterüet képzés főbb követelményeit.

A ZMKA V&eleng azdasúg i tanszéktveJeg;rüttmiíLfive katonai gazdasági

továbbképző tanfolyamokat szerveztünk a csapatok gazdálkod,Íssal foglalkozó
anyagi-technikai beo§áó§ben lévő hivatásos állomán;{a, valamint a felső- és kö-
zépszintű gazdálkodó szervek vezető íllománya ré:szére. Az 1 -4 hetes tanfolyamo-
kon a szakfeladatok szerint differenciált aktuális gazdálkodási tárgyköröket
évente 60óO íő dolgouzteleredményesen.

Az anyagi-technikai gazdílkod,í§ aktuális kérdéseirőt rendszeresen - mind
központi, mind a csapattagozat résalételével - konferenciákat vezetiink le küön-
b{iző témákban, mint t'tdául gazűlkodási*, beszerzési-, termékazonosítási-,
számvíteli konf erencia.

Az osztíúy tzMHATFc§F-sógvíszonylatában koordinálja a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos feladatokat, ellátja az MH Környezewedelmi Tanács műkö-
désével kapcsolatos főcsoportfőnökégi kidolgozó, döntéselőké§zítő munlót.

Kidolgozta az eszkőz-és készletgazdálkodás analítikus nyilvántartási rend-
jét Koordinálja az anyaggazdálkodás információs rendszerével kapcsolatos fel-
adatokat.

Ennek kapcsán a csoportfőnökség és az osztály kiemelt feladata volt a kettÖs
kön}wltell rcnd Magyar Honvedségnél történő bevczptésének clókésrítésc.
Ennek során közreműkiidtiink a ftorábban az anyagi-technikai szolgálatok alá-
rendeltégében miikiidő) szímviteli részlegekMHKözgazdasági ésPénzügriFő-
nökséghez (KPF-ség)való alárendelésében, es/üttműködtünk azMIIKPF-séggel
az új pénziigri ós számvíteli szervezeti elemek kial&kítí§íban.

Azúj §ánviteli törvényelőíÉsainakmegfelel<jen azMH KPF-séggel együtt-
műkiidve kialakítottuk a tírgyi eszközök (korábban ílló€szközök) nyílvántartísi
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rendszerét, valamint a késdetnyilvántartís erységes rendjét. Ezek számítógépes
biztosításíhoz az akkori MH Rendszerszerveái és Adatreiaotgozó EEv§-sfo -
séggel egóttmrűködve kidolgoauk a szükséges programrendsáeket.

l99l-ben elvégeztük a katonai szeruezntekanyagí-technikaí szotgálatai és
anyagnemfelelősi szakállom,ányínakegrnaposvámviteli felkésátését,áelyeken
1 8 alkalommal összesen 2565 fő vett résa, valrmínt a'haglomúnyo§' számviteli
szsltezs,tekszakállományának 10, illetve 20 napos felkészítését, amelyeken 8 al-
kalommal 160 fővett részt.

__ry] e,ryidóten az Ir,rrÉsm-séggel, az MHKPF-séggel és az akkori
MIIREVA SZF*éggel e$rüttműködve kúrdinálffi 6 ful6aiüervezetek elláá-
sít a szülaáges szímil$g§p6 eszköál&et és hálózatokkal.

_ Kiadluk a megfelelő intézkedéseket é§ szakutssítá§oka t.Ezckmellett az új
szímviteli rend bevezetésének leglényegesebb kérdéseirő oktatási segedanyagoi
adtrrnk[i ploden katonai szervezetréxzéte"Gazdasógi likaek 1.,2.,3-.,4.'Őiien,
melyekben közérthetőmódon fogalmaztukmeg a kettőskönywitel alapvetőés ak-
tuális feladatait.

A felsőszintű gazdálkodó szervek és az elöljáró penzüryi- szímviteli osztá-
lyok részére gníjteményt adtunk ki a csapatok *ynggLa,ilk"od ásának r;zámítéryé-
Pes számviteli és adatfeldolgozísi rendjére vonatkóá rendelkezésekről, abbó] a
élbó_l, hogy áttekintést adjon számukra a hatályos jogszahílyokról, rendelkezé-
sekről és szakkönyvekrö.

Azrx;ztáiy részt vesz a ftícsoportfőnökseg belxí információs rendszere kor-
szeriísítésének megtervezésében és végreha.ltEsátan

_ , __ 
Ko9 rdinálja azMH energiagazdálkodási tevékenységét, érvényesíti az MH-n

beliil az állami követelnényeket.

Költségvetési tevékenység

A,költségvaé§ ovtálylétszáma hat fő. Tevékenységiiket a költségvetési fő-
tiry9t ftiemelt köItsógvetési főtisaek) a felxíszintű §ardálkdős.e*er.í€k irá-
nyábavégzik

Az osztálY iisszeáll itla azuzközés készletgazűlkoúís terveitt,kidolgozza az
anYagi-technikai szakteriilet központi költégvétésénekváltozatait. Javaslatokat
teszaköltsfovetésikeretekelosztására és a főcsoportfőnökdöntései atapján szer-
vezi afelsőszintű gazrlállrodó szervekköltségvetái gazd,ítkodásít. É,rtékeli a költ-
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ségvetási gazdálkodáshelyzetét6selkésúti a főcsoportfőnökéggazda§ági b€§á-
molóját.

Acazdílkod,í§i Tenező-EtemzőO§áíl}.&ít mlííl,íülüuh hqgy tevékenysé-
gerendkívütbonyolrrltésnagrmértékbenkivantévealólsőkörnyezetgyakorivíl-
tozísainak, illetve leszabályozatlen§ígíneh ug;ranez a Költségvetési Osztíly
esetében haWónyozottan jelentkezik

Tevékenységiikegyikcsoportosítísilehetőségeamíndenkoresedékesnaptíri
év.EbbőlaszempontMlmindígh,Áromévkiilönböző jellegűfetadatairólbeszélhe-
tiink Az első a üírg;révet megelőző évtröltségve16*116ga6fii, mint t'lűul a besá-
moló jelentések elkésátése, az áthuzodó költégvetési etőirányzatok rendezése. A
második a tírgy év sokrétű költségveté§i fehdatainak bonyolítísa. A harmadik a

tírryévet követő költségyetési év tervezési feladatai.

A cikket olvasónak - meggrőződésem - nem kell küöniisebben megmaryaráz-
ni,mit jelentezenfeladatokvégzéseközben a'vűtazókilIsőkiirnyaa"-revalóuta-
lás. Csak vázlatman említek néhányat, mint pelűul az el őző év átnyító tételeinek
decembervégénvalóvisszaigazolása,vag3ratárryévköltségyetésiterveinekévköz-
benigyakori módosítása,vagyakövetkezőévterveinekelkészítésekiilöntíizőidŐ-
közönként több változatban.

A csoportfőnökség tevékenysége az eddig bemutatottakbaD még nem meriil
ki. Szólni kell meg nem csak a formális, hanem az ínformális csatornákról, tevé-
keoységekről is. A Magyar Honvédség érintett szaíveaeteinek gazdasígi szakirá-
nyítísín túl egy másik, időigényes, új feladatcsomag is keletkezett. Rendkívü
nary informíció igény jelentkezik a döntéshozó, fölöttes szervek részéreől, az M}I
ATFCsF-sép felé. Ennek az információ áramlásnak a meglévő formális,leszabÍ-
lyozott útja:"oRszÁocvÚr-É,s - HoNVÉ,DELMI BIzoTrÚG - HoNVÉDEL-
úI uINiszTÉRIuM - MH pARANcsNoKsÁG - MH ATFcsF-§É,G. A
ryakortatban azonban a kiilöntíizőszintű döntéshozószervekköanetlenü fordrrl-
nak információkért az MHATFCSF-séghez, illetve az MH HGCSF-sé8bez.F-zek a
szervek, személyek, a teljesség igénye néttiit: ORSZÁCCYÚLÉS-HON!É,DEL-
MI BIZoTTÚÖA ruontxizo sienetyei, a HM ÁLI-AMTITKÁR. IIELYETTES
Árurvrnn<Á& -6.y6pB161,4642oeSÁGI róoszrÁrywa,ró es u-
osfiottai, a KAToNAI rŐoszrÁry beosztottai, a HvK HADM(IVELETI FŐ-
CSOPORTFÓNÖK§É,O es egyéb H\rK szervek és beosztottaik, stb. És a ne*
katonai társszervekről még nem is beszéltiink, mint pelűul4-5 minisztérium, }la-
diipari Hivatal, stb.

A fentiekMl is látható, milyen tisszetett feladatokat végez a csoportfőnökség
és azon belü a kiilönbiiző beosaású szakállomány. A szakmai tevékenység egyik
szíík keresztmetszete a létszámgondok mellett az ellenórzési tevékenység. Ezen a
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téren a srervezeti víltozásolkal össz.tangbn kelt a közelj6vöben szervezcti átren-
dezést kezdeményemiink

BenutatlrczócildrcBbcn nen t6úelledt€m a telftxsfore mindöesae arrar{l-
latl<etin, hog felvillant§am alegfmtmabb feladatokat és úvilígít§al( a tevé-
keny$ rend*íüil öcsrclett rendszer6re.
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