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Az anyagi-technikai inte$áció csapatgazdálkodásra való hatásának
vizsgálata igen bonyolult feladat, különösen napjainkban. Bonyolultsá-
gát több tényező okozza, melyek közül ki kell emelnem az alábbiakat:

1.1 Az anya§-technikai integráció amely a két nagy szolgálat (a
fegiverzeti és technikai, valamint a hadtápszolgálat) szervezeti integrá-
lá§át jelentette, nem folpatódott funkcionális integr ációva|. A számvileü
részlegek kikrükek az ATSZ-ok aldrendeltségébőI.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hog5r az integrált elektronikai szolgá-
lat csapattagozatban nem került megszervezésre, így a szolgálathoz tar-
toz6 anyaggazdálkodás irányítása kerületszinten és csapatszinten kettős.

2.1 Alétrehozott anyagi-technikai szervezetek a mai napig a koráb-
ban kiadott §zakuta§ításaik alapján kel| végeuék munkájukat, nincs a
jelenlegi szervezetre érvényes egJÁéges szakutasítás.

3./ A jelen gazdasági helyzetben, amikor igen szűk a költségvetési
mozgástéí, valamint az elviselhetőség határát is túllépő feszúltségek
vannak a javítóanyag alkatrész beszerzésben és biztosításban, nagyon
bonyolulttá vált a csapatgazdálkodás, esetenként megoldhatatlannak
túnő helyezetek alakulnak ki az anyagi-technikai szolgáiatnál,

4./ A kettős könywitel bevezetése a MH-néI, amely a korábbiaknál
magasabb követelményeket támaszt a szakállománnyal szemben. Ezek a
tényez6k sílyuknál fogva a csapatgazdálkodásra mélyen hatnak és íry a
csapatgazdálkodás vezetésére is meghatározóak.

A csapatgazdálkodás ákalános érvényű feladatait az 1982-ben ki-
adott, "Közvetlen Honvédelmi kiadások anyagi_pénzügyi gazdálkodási
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szabályai, má§odik rész, a csapatgazdálkodrás" címú HM utasítá§ határoz_
za meg. Ezen kívül, jelenleg a haditechnikai szolgálatnál az 19í}7-ben
kiadott Át207. sz. szakutasítás, a hadtápszolgálatnál. illewe a közleke-
dési és egésxégügri szolgálatnál a CSAPATIIADTAP SZABALYZAT
I. rés4 és az egles szolgálati ágak részére kiadott és többsair módosított
szakutasítások előírásait kell alkalmazni.

A csapatgazdálkodás alapvetóen két fó terüIetre tagozódilc

- A teímész€tbeni gazdálkodásra, ami magába foglalja a technikai
eszköz!kkel, anyagokkal, ingatlanokkal, javító-karbantartó kapacitások-
kal, energiával, erysóval anyagokkal való gazdálkodást.

- A mrásik na§/ terület (mely kapcsolatbnn yarr az elózóvel és

elválaszthatatlan attót) a költségvetési elóirányzaton alapuló pénzgaz,
dálkodás, mely magába foglalja a költségvetési elóirányzatok tervezésé-
vel, azok elosztásával, felhasználásával kapcsolatos tevékenységet.

Az anyagi-technikai szolgálat vonatkozásában mindkét terület meg-
határozó jelentőséggel bír, oly annfira, ho§/ a költségvetésből gazdálko-
dó szervek közül az anyagi-technikai jóváharyott költségvetés 61 Vo,val
gazdálkodik, természetesen a dologi kiadásokhoz üszonyíWa, atryaggaz,

dálkodá§t tekintve szinte pedig 100 vo-val.

A csapatgazdálkodás vezetése, irányítása parancsnoki feladat, mely
valamennf szinten a csapatvezetés szerves részet képezi. A parancsnok
gazdálkodási hatásköre ery részét helyetteseire, a fe5lvernemi és szol-
gálatiág-főnökeire átí,Jházbalja. Az anyagi-technikai sm|gálatok gazdál,
kodiását a parancsnok követelményeinek megfelelően az anyagi-techni-
kai főnök irányítja.

Az anyagi-technikai fónök a szakutasításokban meghatározott, to-
vábbá a parancsnok által átruházott hatráskörben az alárendeltségében
lévó szotgálati ágaka kiterjedóen végzi és koordinálja a csapatgazdálko-
dással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ennek keretében:

- meghatátoua az alárendeltek részére a gazdálkodá§i celkitűze-
seket, fő feladatokat, azok megvalósításának módját;

- irányitja az alárendeltek szatrnai, gazdasági tevékenpégét;
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irányítja a jóváhagott költségvetési elóirányzatok és anyagkere-

tek elóírásszerú felhasználását, kezdeményezi a belsó átcsoporioiításo-
kat;

-_ j_avaslatot tesz a parancsnoknak az anyagi-technikai szolgálatot
megilletó pénzbwételek, pénzmaradványok felhasználására;

- szabályozza éx elrendeli az anyagi készletek é§ technikai eszkö-
zök rendeltetésszerű használatát, felhasználását;

- kötelezettséget vállal azokkal a kereskedelmi á szolgáItató szer-
vezetekkel szemben, melyekkel gazdálkodási tevékerynége során kap-
csolatba kerül;

- jóváharyja az anyagi-technikai szolgálati ágak iltetményfelhasz-
nálását, anyag és költségvetési elóiránrzatait, §zükségleti teweit, anyag-
igényléseit, jaűtási, szolgáltatási terveit;

- rendszeresenellenórziabiztosítottkölt§égvetésielóirányzatok,
anyagi+echnikai eszközök felhasználását a gazdálkodási, javítási tervek
végrehajtását, a nyilvántartásokat és a bizonylati feryelem betartását.

Ezeket a feladatokat elsósorban a haditechnikai, illewe hadtápfő-
nök vezetésével a szakági főnökök hajtják végre. Az anyagi-technikai
törzsekben szervezett, kerület szinten értéke|ó-elemzó alositályoknak,
dandár, (e.) szinten a gazdálkodási tisztek feladaía a jelentett tevékeny-
ségek firyelemmel ldsérése, azokról elemzések, jelentések készítése és
az ATF-nek történő jelentése.

. Az integrációval megváltozott a haditechnikai szolgálat gazdálkodá-
si rendje, mely addig ery költségvetési tételben valósult meg összevont
gazdálkodásként. Az integrációt követóen a kettós könywitel bwezeté-
sével visszatértünk a szakági gazdátkodásra a hadtápszolgálati ágakhoz
hason|óan.

A költségvetésből a kiemelt költségveté§i tételekre és célfeladatokra
az anyagi+echnikai szolgálatok részéré biztosított költségvetés 85 7o-a
kerül felhasználásra. Tehát ez kötött és igen szűk a mozgrási lehetőség.
A fennmaradó 15 Vo-kal lehet úgrmond gazdálkodni, tehát az AlF ré-
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szére lehetőség ez, hory a szolgálati ágak helyzetét figrclembe veve át-
csoportosítani, ieltételeket javítani tudjon.

Ez a szűk költségvetés már szinte lehetetlenné teszi a szalcszeíl gaz-
dálkodrást, hisz nem követi az infláció mértékét.

Az integráció tette lehetővé, hogt az elózóekben jelzett szúk moz-
gásterű kölségvetési gazdálkodás javítása érdekében az ATF-ök (a gaz-
dálkodási élkitűzé§ek megbatározásánál és azok teljesítése során) lehe-
tőségeiket koncentrálni tudják, hi§zen a haditechnikai szolgálatok költ_
ségvetési tételei nem kiemelt tételek, í5r adott esetben (termázetesen
az ésszerűség határáig) a szolgálati ágak köz<itt átcsoportosításokat hajr
hat végre.

Természetesen ez nem a napjainkban érvényesíthetó megállapítás,
hiszen jelen helyzetünkben ezt a lehetőséget kihasználni nemigen áll mó-
dunkban, hiszen a szakágak szinte mindegdke hiánygazdálkodást kény-
telen fo|ytatni.

Ósszegezésként megrálIapítható, hogy az integrációval a csapatgaz-
dálkodás hatékony végrehajtásához, annak irányításához a lehetóségek
szélesedtek, koncentráltabbá vált az anyagi és pénzüryi feltéte|rendszer.
Azonban ezt a kedvező lehetóséget a jelenlegi gazdasági he|yzetben jól
kihasználni csak nary erófeszítések és körültekintó parancsnoki és sza-
kági tevékenpéggel lehetséges.
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