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lŰH GAZDÁLKODÁSI HÍVATALA

Bahlen Góbor, Dudós IsNón|

A Ma5nr Honvédség Gazdálkodási Hivatal (a továbbiakban: MH
GH) a MHPK és aÉNKF O24611991 sámú intézkedése alapján, 1991.

december 01-i hatállyal, jogelód nélküli új hadrendi elemként került
megalakítá§ra az MH Anyagi-Technikai Fócsoportfónölség alárendelr
ségében.

Megalakulrási felad atainkat az 1992. március 31-i határidóre fejeztük
be, ápritisban elérük a működőképessé get $hozákezdtünk feladataink
végrehajtásához.

Az MH GH rendeltetése:

Az MH GH a Maryar Honvédség központi beszerzó katonai szer-
vezete. Etrehozásában meghatároó szerepe volt az anyagi-technikai
bizto§ítá§ (a katonai logisztika) napjainkban megvalósuló felértékelődé-
séne§ a feladatok és a szervezeti rendszer újragondolásának.

Els&lleges feladatunk a rendszeresített haditechnikai qszközök üze-
meltetéséhez, technikai kiszolgálrás áltoz, jaútásáIwz és potlásához szük-
séges eszköák, anyagok és szolgáltatá§ok beszerzése kiilföldról és a ha-
zai piacról.

Nem végzünk export tevéken}6éget, harmadik orszá gból szfumazó
haditechnikai eszközlkkel kapcsolato§ ü§/letet §em.

A haditechnikai eszközök nemzetközi és hazai piacán kizárólagve-
vólént jelenünk meg a honvédségi szüIségletek kielégítése érdekében.

Végrehajtó szervezet va5runlr, akik a felsőszintű döntésekben meg-
határozott termékeh készletek beszeízffiI véEezziik. Az viszont már a
mi dolgunk hogl me|yik piacon, kivel kötünk üdeti megállapodást.

l B.tltl€o o{bú rnk. ezred€+ Dudár l§tváí ír*..lezrede§, MH oizdáltodási Hivatal
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Ezért széleskörű piackutatással is foglalkozunk az elöljárói dönté-
sek előkészítése és az optimális végrebajtás érdekében. Keressük a leg-
megbíáatóbb szállítókat, a lehető legiobb minőségú árut, hogy azt ked-
vezó áron, az MH igénye szerinti idóben megvásárolhassuk.

Célkitúzéseinkból következik, hogt állandó kompromisszum-kere-
sésre kényszerülünk a honvédelmi kiadások nagnágrendje és a beszerez-
hető műszaki, technológiai színvonalú e§zköziket illetóen.

A védelmi követelmények és a honvédelmi költségvetés szetérry esz-
közeinek hatékony összehangolása képezi f6 feladatunkat. Az állomány
magasan képzett, szakmai tenniakarása kétségtelen, euel egutt új, fiatal
§zeívezet va§^.lnk, akik egnzerre végezziik és tanuljuk a gazdálkodást,
beszerzát, a kereskedelem napi 5rakorlatát.

Az MH GH felgdntai:

- a központi tewez6-, illewe a felsószintű gazdálkodó szervek
beszerzésre vonatkoá döntései alapján a szükséges piackutatás elvég-
zése, venenytárglalások kiírása, ezek megszewezése és levezetése, ár-
ajánlatok bekérése, a megrendelések feladása és a szerzódések megkö-
tése;

- a haditechnikai eszközök üzemeltetéséhez, javításához szüksé-
ge§ lmport8nyrgok beszeráse. Az ehbez kapcsolódó ü5 etek: vám_,
illeték- és adóelsámolások bonyolítása, a sállítások szewezése, a telje-
sített megrendelések kifizetése. lA2 MH GH a HM nevében végzi a
haditechnikai termékekre irányuló lmport teyékeny§éget az NGKM
Engedélyezesi Főosztály 511882,11992 számú határozatában foglaltak
szerinV;

- a b€szerzett eszköaik és anyagok üzemeltetése, felhasználása
során felmerüló garanclólls ügye} minőségi reklamációk intézése;

- kereskedelmi tárryalások, haditechnikai- á hadfelszerelési kon-
ferenciák, bemutatók, konzultációk szervezése;

- külföldi kereskedelmi élú utazások szervezése, végrehajtása és
elsámolása;
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- s HM é§ az MH Paíancsnot§ág szervei döntéselókészító tevé
kenységéhea az éves költégvetés tewezÁé;hez alapadatok
sánítógépes ADATBÁZISBA tt rtén6 szervezése, folyamatoc katban-
tartása és az információezolgáltatás biztosítása;

- a minóségellenórzé§t igénylő feladatok megrendelése az MH
Minóségtanrúsító |ntézeénél;

- az MH feleslegessé vált haditechnikai esz&özeinek és hadfelsze-
relési anyagainak központi szervezésú értékesítése belföldön, bizomá-
nyosi rendszerben.

Az MH GH szcnezeí lelépítésc:

A fontosabb szervezeti elemek felsotolása helyett talán szemlélete-
sebb lesz az állománytábla alapján készült vázlat- Az MH GH dandár
szlntt€l azono§ jogállású katonai szervezet. (I.sz. ába)
Állandó jellegű (rendszeres) feladatainkat a 2.sz. ábra szemlélteti.

A működésónek elsó évét betöItő, fi atalszewezetnélérthetóen erós
készteté§t éreztünk arra, ho5t örömmel sámoljunk be eddigi eredmé-
nyeinkról, a végehajtott feladatokól.

A bemutatkozási lehetőség nyilvánosságát mégis inkább azoknak a
problémáknak az őszinte feltárására szeretnénk felhasználni, amelyek
eddig nehezítettéh esetenként gátolták munkínkat.

Az MH GH 3ezdólkodóst - beszcrzésl tevékenységéró|:

AZMII GH 192. évi gazdálkodási-beszerzési tevéken},ségét a kűl§ó
feltételek, eryüttmúködó partnetek megismerése, bel§ő feltételeink él-
irányos kialakítás, a polgári külkereskedelmi gtakorlat katonai üszo-
nyokra tórténó adaptálása jellemezte.

A'külsó' - elsósorban az eki|járók részéről a parancsokban á intéz-
kedésekben meghatározott feltételíen§zer -, anely az MH GH jogállá-
§át, a fel§ó§zintú gazdálkodó szervekhez való viszonyát határozta meg,
csak részben nyújtott útmutatá§t a miiktidés zavartalan beinűtásáhoe
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A felsóazintú gazÁálkcd.ó szervek közül többen nem vették, va5t
nem akarták fi5relembe venni a Hivatal létét. A jóváha§ott költ§égve_
tési terveknek az MH GH útján történó reallálását mindössze hórom
felsőszintú gazdálkodó szew; a Repíilótechnikai-, a Fegnerzeti-, és a
Mérésü5d Szolgálat éítelmez7e úgy, ho5t a költégvetési gazdÉ,lkodás
bonplítását és a b€§zerzé§t - mint komplex feladatot - átadta a Hivatal-
nah

Hat felsószintrí gazdálkodó szerv csak esetenkénti megrendeléseket
adott az import tevékenpég bizományoskénti elvégzésére. F.z a változat
nehezen kezelhetó pénzforgalmi kapcsolatokat teremtett az illetékes El-
láó lkizponto}*al.

Az MH ATFCSF-ség Pénzüs/i O§ztálr által folyamatosan biaosí,-
tott támogatások 'üszemosódtak" az Ellátó l6zpontok nehézkesen át-
utalt fedezeteivel, uganakkor a jelentái kötelezet§égtink csak az első
forrás bevételeivel történó elsámolásra vonatkozott.

A működést nehezító kü|só feltételek közé tartozik az NGKM ne_
hézkes engedélyeztetési eljárása is. A kezdeti idószakban nem rendel-
keztiirrk alaptevékenységi (import) engedéllyel, majd külkereskedelmi
tevékenységhez szülrséges pénzügd feltételeket korlátozták az eryik fó-
irány, a FAK orságok vonatkoásában.

Az MH GH íelrdatrl ez lfi}-rs évben:

1.) A felsőszintú gazdálkodó szervek igényeinek az MH HadigazdáL
kodási Cboportfónötség költségvetési Osztályával egeaetett, egnéges
feldolgoása, az információs folyamatok rendszerszemléletú kialakítása
és múködtetése.

2.) A felsőszintú gazdálkodó szewek Ellátó Iftizpontjaik és az MH
GH jogszerú hatrásköri és eryüttműkridési feladatainak tbztázása az
l992-a év tapasztalatainak felhasználásával. A kapcsolatrendszer mű-
kedési hatrásfokának növelése.

3.) A, gazdáüodás belíl információs rendszerének kialakítása. Az
ADATBAZIS folyamatoe karbantartásával a naprakész, ponto§ adat-
szolgáltatás lehet&égének biztoítása.
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4.) A szakmai felkészítés folytatásával, az ajánlattevók és a szállítók
részeról jelentkezó, többségükben professzionális felkészültségű piaci
menedzser szakemberekkel szemben, maga§ felkészültségú és pozícióin-
kat hatékonyan képviselni tudó szakembergárda kialakítása.

5.) A piackutatási tevékenység rendszeres, tervszerű végzésével, a
piacgazdaság tájékozott, tekinélyes szereplójeként az MII gazdaságilag
elóny<is pozícióinak kialakítása és erósítése.

Szewezetünk bemutatásánál, feladataink és problémáink felvázolá-
sánál nem t<irekedtünk teues§égre, A_műköÉést nehezító körülmények
felemlítését nem panasznak szántuk Oszintén örtiltink a bemutatkozási
lehetőség adta nyilvánosságnak és reméljü§ hogy a csak közi§en meg-
oldható problémáink felvetése nem volt felesleges az anyagi-technikai
biztosítrás rendkívül összetett és jelentős feladatát végzó katonai szervek
állománya előtt, új szakfol}óiratunkban, a Katonai Logisztikában.
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AZ MII GH szervezeti felépítése

!!-ihn:&xB GH !.ttr.d íd6aa*

l.sz. ábra
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Az MHGH műkódé§ének funkcionális vázlata

ase_tirr:Ar MH GH nór6<l.réac& iu}doollb vaátr
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