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Reziimű:

A verzó ana a feladatra vóllal]<ozott, hog eg cilclaorozat
kretén belül bemutassa a hűatósi ereónényeit a védelemgaz-
daság és a gazd.aságmozgósítás rendszerének - a potenciólis
NATO szöv etségesek rendszerév el hanhonbáló, fejlesztésével
kapcsolatban

Ez az elsó cil<k a teuezeí NATO csatlal<ozós jegében szüle-
teq amelyben a NATO ká vezaő naghaiahna és egl - a ha-
zónl<l<ll kihel azonos lal<ossógú - kis onzóg hadeói gazdól,
kodósi rendnerének fontosabb jellemzőit veti össze az MH
gazdúlkod ó si rendsze rev e L

A cil<k nem bocsótkozikhosszú elmékti fejtegetésekbe, létryeg-

re törő, stílasa kijzérthető a nem kiíejezetten katonalózgaz-
üsz olvasók számóra is. A venő olyaft problémáklt íeszeget,
amelyben alkotó vita alahihat ki a MH gazdólkodúsi rend-
uerének továbbfejksdését illetóen a lözgazdasó§ és az alap-
tevékenys é§ udomónyterületelcet laltatók körében.

Szerksztő8ég

Bevezetó

Eddigi kutatómunkám során behatóan foglalkoztam a költségvetési
szervek gazdálkodása és ezen belül az MH gazdálkodrási rendszerének

1 Dr. TamókFe.etp alezredes, zlÁ1IB e8yeiemi adiunktur
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fejlesztési lehetőségeivel. Kutatómunkám eredrnényeit eryetemi doktori
értekezésben foglaltam össze. ("A Magyar Honvédség gazdálkodási
rendszerének alakulása és fejlesztési lehetőségei piacgazdasági viszo-
nyok között, különös tekintettel a tervezési és a közg aÁaság1 szabályozó
rendszerre.") A témával való ismételt foglalkozásra a jelenlegi körülmé-
nyek között elsósorban az motivál, hogy hazánkban - lényegi elemeit te-
kintve - kialakult a piacgazdaság, miközben a költségvetési szewek gaz-

dálkodásában eglrészt erőteljesen érvényesül a régi beidegződés, más-

részt nehezen alakul a piacgazdasági környezetnek jobban megfelelő
központi szabályozás és tervezési rendszer,

Hazánk euro-integrációs tórekvései és a kózelgő NATO csatlakozás
véleményem szerint előtérbe helyezi a védelemgazdaság á ezen belül a

katonai gazdálkodás-, valamint a gazdaságm,ozgósítás rendszerének - a
potenciális szövetségesek rendszerével harmonizáló - fejlesztését. A két
rendszer egymáshoz szoro§an kapcsolódik, ahol az MH gazdálkodási
rendszere képezi a generáló elemet, ugyanis a honvédelmi feladatok ösz-
szehangolrásáért felelős funkcionális szerv a Honvédelmi Minisztérium.
E mellett a védelem gazdasági feltételrendszerének koordinálása az
egyéb kormányzati szervek feladatkörébe tartozik, A két rendszer ösz-
szehangolása tehát ery sor más tárcát és országos hatáskörű §Zervet érin-
tó feladatrendszert jelent,

Az összehangolatlanság következményei lehetnek a gazdaságtalan,
pazarló, ugyanúg5l mint a honvédelmi érdekeket sértő, az MH hadrafog-
hatóságát veszélyeztető megoldások. F;zétí megbatározó jelentőségú a
két rendszer harmóniáját biztosító szabályozási-, információs- és terve-
zési rendszer minősége. A jelenlegi haderőátalakítási szakaszban szinte
lehetetlen követni aváltozásokat, ugyanakkor a későbbi "megállapodott"
üszonyokra most szülséges megfog almazli azokaí az alapelveket, köve-
telményeket és szabályozást aminek alapján a két rendszer összehango-
lása a ciül kontroll érvényesülésével megoldható.

E cikk ery olyan sorozatnak lenne az elsó eleme, amelyben szeret-
ném kózreadni az eddigi kutatásaimon alapuló nézeteimet, javaslataimat

a két rendszer fejlesztési lehetőségeivel és összhangjának megteremté-
sével kapcsolatban. Abban reménykedek, hogy alkotó vita alakul ki a
tisztelt olvasók körében, amely elósegítheti e5l optimális megoldás meg-
ta|álását.Ezt azért tartom fontosnak, mert egy nagy rendszer fejlesztése
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team munkát igényel, tehát e5letlen kutató lehetőségeit meghaladó fel_
adat.

A német haderők *"rol5ffi;r;*dszerének fontosabb

A Bundeswehr szervezetén belül a harcoló és a logisztikai biztosítást
(gazdálkodást) folytató szervezetek elkülönülnek egymástól. A gazdál-
kodó-ellátó szeryezeten belül polgári alkalmazottak (üzemgazdászok,
szakmunkások) tevékenykednek, akik nem terhelik a béke létszámot,
"M" esetén viszont katonásítják ezen szewezeteket. A központi beszer-
zés és ellátás a haderőnemi parancsnokágok hatáskörében műkiidő lo_
gisztikai szervek feladatköre. Az egyes anyagnemekvonatkozásában ery
ésszerű munkamegosztiást valósítottak meg a párhuzamos beszerzéséi<
elkerülése érdekében. (Pl.: Gépjármúvekesetében a szárazföldi erőknél,
repülógépek e§etében a légierónél történnek a beszerzések). A javító
szolgáltatást nagné§zt vállalaü formában oldják meg. Ez a módszer a
hazai gyakorlatunktól sem idegen. Az ellátás biztonsága és gazdaságos-
sága érdekében korszerú gazdasági (logisztikai) információs rendszert
építettek ki, amely békében és háborúban eryaránt azonos metodika sze-
rint működik.

A parancsnokokat mentesítették a gazdálkodási feladatok és fele-
lősség alól, akik így gazdálkodási hatráskör nélküli igénytámasztókká
váltak Ezért a katonai igények kielégítése céljából egy mindenre kiter_
jedő normarendszert vezettek be, amely ugyanakkor nehézkessé es bü-
rokratikrrssá tette a gazdálkodást, A rendszer úgy múködik, hogy azellátó
szervek kötelesek az"wnytámasztók" által kért szolgáltatásokát aZ előírt
normákon belül teljesíteni. A szolgáltató és a felhasználó együttes aka-
Iatából teljesülhetnek a kiadások, ami eryben folyamatba épített ellen-
őrzést is jelent. Ennek megfelelóen az ellátó önállóan nem kezdemé-
nyezhet kiadást, csak az ellátott jogos igényének megfelelően. Ez a sza-
bály amellett, hogy az alaprendeltetési folyamatok teljesülését biztosítja,
takarékossági célokat is szolgál és segít kiküszöbölni az esetleges üssia-
éléseket. A rendszer nehezen tolerálja mind a megtakaítást áind a túl-
lépést. A normák viszont úgy vannak megállapítva, hogy biztosítsák a
védelem reális szükégletét az alaptevékenységi feladatók végrehajtása
során-
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Oswald Hahn német közgazdász professzor 'A had,erő i)zemgazda-
só§ problémái" címmel a BKE-en 1990-ben tartott előadrásában nem vé-
letlenül hangsúlyo ztaki:".... Hiba volt a parancsnolcokat mente§teni a gaz-
dáIkodósi feladatok alól, uglanis az egéu kannai tevékznységet kll köz,
gazdasó§ vizsgóIat alÁ vonni, nemcsak a gazdasági jellegű tevél@nysé-
get....... Á hadsereget olyan gazdóIl<odó iizemként keII felfugni, ahol a uük-
ségla és a hasznosság valamint a l<öltség és hatél<ottyság szerepelnek kjz-
gazdasá§ §zempontként. Nos ezebtek kcll meghatáromi a gazdólkodás
cébendszerét és eglben rnozqásterét."

Az USA haderök gazdáIkodá§i rendszerének fontosabb
jellemzói

Az U§A hadseregében a parancsnokokat tették a katonai és a gaz-
dálkodási feladatok első számú felelósévé. Jóllehet a logi§zűkni pa-

rancsnokságok békében elktilönülnek a harco|ó csapatoktól, azonban
-pétuügti hidalC' kötik össze a két szervezeti rendszert. Felső szinten a
haderőnem vezérkari fónöke felelős a gazdálkodás egésze&t, ugyanak-
kor helyettesei közőtt e8/ éEszerú munklme*osztást alawtottak ki a gaz-
dólkoilósi funktiók gnkoűsa tekintetében:

- a VKF egrik helyettese az elhelyezési ós a logisztikai ü5ck
felelőse. Felelós az anyag-nf lvántartrási rendszerórt, a rend-
szerbe került új eszköák és anyagok elosztásáért, valamint meg-

halát ozza az á||ománytábla szerinti létszámot;

- a VKF másik helyettese a köItségveté§ért é§ a Programügtekért
felet. Tevékenységi körébe tartozik a költségvetés tewezl,se,
végrehajtása, a haderó egységei költségvetésének a jóváhagyása,

tartja a kapc§olatot a Kongresszusi bizottságokkal és a Pentagon-
nal;

- külön felelóse van a kutatás, a kivitelezés és a beszezés terüle-
teknek Tevékenységi körébe tartozik a harcanyagok és a felsze-
relések kifejlesztése, beszerzÁe, tároliása és hadrafoghatóságá-
nak fenntartása.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, ho5l ez a szervezet sok vonat-
kozrásban eltér az MH-nál kialakult gazdasági szewezettől, ugyanakkor
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megerősíthet bennünket abban a törekvé§ben, hogy a negosztott fele-
lősség nagtobb garanciát sdhat e racionáIis gazdálkodóst és a vagyon-
védelmet illetóen, Az MH jelenlegi gazdá|kodási ren dszgében s elkijlö-
nül az igénynegfogalmazó, a logisztikai biztosítúst végző és a költségvetést
menedzselő szervezet.

Érdemes áttekinteni, hoglan oldották meg a harcoló csapatok és a

logisztikai támog ató erők"pénzügli híddal' való ősszeköttetését. Az USA
haderónemein belül jellemzőek a nas/ támaszpont rendszerek, ahol egy-
egy támaszponton belül több feryvernemi egység állomásoák A támasz-
pontoknak a harcotóktól elkülönült parancsnolsága van, amelyhez a lo-
gisztikai támogatóerók is tartoznak. Ennek megfelelően a harcoló csa_

patok mint " alberlőr^' , igénytámasztókként foghatók fel. A harcoló ala_

ku|atokat elóször központilag, szewezetten tóltik fel a várható alkalma-
záshoz szükséges eszközökkel és készletekkel, amelyeket a kiképzés, a
technikai územelteté§ soíán fe|használhatnak bizonyos megkötésekkel,
mennyiségi korlátokkal. Az alaprendeltetési feladatok vegrehajtása so-
rán elforyasztott készletelemeket, valamint a kisjavítások során felhasz_
nált tartalék alkatrészeket köteles az alakulat azonnal utánrendelni az
ellátótól (a támaszpont parancsnokságtól), illetve a meghibásodott tech-
nikai eszkózóket köteles azonnal jaűtásba adni. Az anyagellátási és szol-
gáltatá§i költségeket az ellátók kisz ámlázzák, amitazeg5§ég parancsnoka
az elszámolási számlájáról köteles kie§/enlíteni. Ily módon a végrehajtó
szint generálja a központi beszerzéseket, amellyel elkerülhetó mind az
indokolatlan készletfelhalmozás, mind a Hksz-t veszélyeztető készlet-
szint csökkenés. Számunkra egtenlőre még szokatlannak túnne, hory a

fegyverzeíi alkatrészekért és a kiképzési lőszerért is fizetnie kellene a

parancsnoknak,

Bármennfre is teljesnek tűnik a pénzgazdálkodás az USA haderók
csapatgazdálkodási szintjén, létezik egi szigorú megkötés, ugyanis csak
az ellátó parancsnolságoktól vásáíolhatnak az alaku|atok. Ez a megoldás
egJnzeíre teszi lehetővé a biztonságos, a hatélany és rugalmas ellótóst
békében és harci körülmények köátt egyaránt. Erdekes példája az USA
hadsereg ellátó rendszerének, hog az Europóban állomásozó csapatok
családtagjait is a területtánogató logisztikai parancsnokságok látják el
bolthálózaUkon kereszűl amerikai élelmiszerel<kel és fogautási cikl<ek-

kel. Xtt már nem kötelező a szolgáltatás igénybevétele, de kétségtelen
célja, hogy a külföldön szolgálatot teljesítő katonák fizetésének elkölté-
séből is az amerikai gazdaság ryarapodjon.
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MegállapíthatQ hogt a tárgri eszközök fenntartási anyagai, vala-
mint a különtiizó anyagok beszerési és ellátási rtndszere centrslizál-
tabb az MH rendszer€nél, ugnnakkor a felhasználókat és az ellátókaí
összekötó 'pénzügyi hidak' és szabályozók biztosítják hogl a tényleges
szükségletnek ne8felel6 e§zközök és anyagok kerü[ienek beszerzésre.
Tehát az USA haderőkön belúl lényegében egy nonproíit katonai ke-
reskedelmi rendszert műkiidtetnek annakérdekében, horyoptimalizál-
ják a fenntartási kiadá§okat.

A rendszer hatíkony niíkiidésének a fel€teleit is megter€Dtettélq
amelyek közil a legfontosabbak

- teljeskörű és erységes informatikai rendszert működtetnek mind
hardware, mind softwaíe vonatkozá§ban;

- központilag egységes termékkód rendszert alaKtottak ki. Ennek
alapján rendelik meg a ryártóktól a termékeket, akik kötelesek
e kódokat feltüntetni a termékeken;

- szigorú előírások szabályozzák az egtségte vonatkozó készlet-
szinteket ("M" készletek minimuma, maximuma);

- azelsÁmo|ó árak központilag erységesek és követik a beszerzési
árváltozásokat;

- valamennf ö§szetett harceszközról központi adatbankokban
$níjtik az üzemeltetési, fenntartási adatokat, belérwe a pénz-
ben kifejezett ráfordításokat. A gazdasági irányító központ en-
nek alapján tudja a tewezés alapját képezó fenntartiási normákat
és normatívákat megállapítani, illetve helyesbíteni, valamint a
készleteási normákat konigálni;

- a c§apatok pénzellátása negyedéves rendszerben történik, amely
kellő likviditást és rugalmasságot ere dményez a gaÁálkodásban;

- a teljes körú tervezési normatíva rendszer mellet központilag
hatfuozák meg az eves költ§égveté§ kiadási fóös§zegét. (A ki-
adrási fóösszeg mege5rezik a központi támogatás összegével, ami
eltér hazai ryakorlatunktól);
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- a.k9llségve!é§i keretekkel egyidőben határozzák meg a kiképze-
si és harckészültsé,8i követelményeket, feladatokat á szigonían
ellenőrzik a végrehajtást;

_ a c§apatparancsnok gazdálkodási tevékenpégét segíti egl p,énz-
iigd tiszt és egl gaz,da§ági úi§zt áItal vezetett anyaggazdálliodási

:_:oport. A pénzügyi tisa felel a köItségvetés tewezéxéért, az
illetmények folyósításáért, a pénzátutaláiokért, valamint pénz-
ügyi nflvántartá§okért. Az anyaggazdálkodás csopoít az aílyag-
nllvántartá§, a tárolá§, az anyagok és szolgáltatásbk megrendé_
lésének, átvételének valamint ezek informatikai biztosíúsának
a felelóse.

_ _ A kiiltségvetés végrehajtása során a parancsnok a főösszegtól csak
5 7o-}al térhet el szankciók nélkiil, a részelóirányzatoktól yi§zont eltér-
het a felhasználás során. Amennfben a parancsnok nem körültekintően
gazdálkodik és ennek következtében 5 %-ot meghaladó mértékben túl-
lépi a költségvetés fóö§szegét, azt annak mértékéful függően fetelósségre
vonják vagyleváltják. Ha a megtakadtás 5 %-on túli, leéllenórzik az aláp-
rendeltetési feladatok végrehajtási szintjét. Ennek negfe|elően a pa-
rancsnok teljes körű és o§zúhatatlan felelősséggel íartozik mind az
alapr€rdelteté§i feladatokér! mird a gazdálkodásért. A gazdáIkodás
terii|etén bizto§ított moz8á§tór l€hetővé teszi a hatékonysági szempon-
tú mérlegeléseket a feladatok végrebajtása során, ha a parancsnok meg
akar felelni a vele szemben támasztott követelnényeknek

__Mi 
készteti a paranc§nokot a hatékonyabb megoldások keresésére,

amikor nincs,közvetlen összefüggés a gazdasági hatékonyság szintje és a
parancsnok fizetése között? Kézenfekvő rnagyarázatul izolgálhatl hogy
a parancsnok pozíciójából eredő erkölcsi és anyagi megbecJrilése olyin
szintű, aminek megtartása érdekében érdemes azonos hángsúlyt fektótni
az alaprendeltetési és a gazdaságossági szempontokra. A másik motivá-
ciós tényező a karrierpályajellegéből adódik, ugyanis a következő beosz-
tásba való előrelépés a megelőző beosztásban végzett eredményes tevé-
kenység függvénye. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a magyár állam-
háztartási jogrendszer is a költségvetési szerv vezétőjéiteszi ii alapren-
deltetési, valamint a gazdálkodási feladatok első számú felelősévéj,

_ Az USA haderők csapatainál mindóssze egy pár éwel ezelőtt tértek
át a teljes kőtű pénzgaz,dálkodásra a fenntartÁi kiadások területén. A
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védelmi költségvetés Kongresszus általi sorozatos megnyirbálása kész-
tette a haderők vezetóit a hatékonyabb gazdálkodrási módszerek beveze-
tésére és a konlrét, könnyen ellenóriáetó gazdasági adatokra való tá-
maszkodásra a költségveté§i ütákban.

Az MH gazdálkodási rendszerében is felfedezhetók az USA haderők
negoldásaival rokonítható vonások llyen pl.: az elóirányzat felhaszná-
lási hatáskör a nem kiemelt elóitdnyzstoloál va§l a teljeskörű csapat-
szintű pénzgazdólkodós egyes hadráP§zolgáIati ágsknál. Acsapatszintú
közvetlen beszerzés nálunk §zélesebb körű, ami nem jelent egyben haté-
konyabb megoldást is.

A belga haderők gazdálkodási rendszerének fontosabb
jellemzói

A belga hader6k gazdálkodrási rendszere is erőteljesen centralizáIt.
Az utóbbi evekben c§ökkentették le a béke létszámát 75 ezer fóról 50
ezer főre, miközben átalakították hivatiásos hadsereggé. A csökkentéssel
eg5rütt meg kellett oldani a harcolók és az ellátók arányának növelését a
harcolók javára, Az USA haderókhöz hasonlóan a beszerzés és az e|látás
a loglsztikai csapatok feladatkörébe tartozik Az MH szewezeti rend-
szeréhez hasonlóan a fegyvernerni eg5rségek kötelékében is találhatók
logisztikai ale5rségek (avító és ellátó alegségek). A belga hadsereg át-
szervezése kapcsán említésre méltó ,hogy az élelmezési ellótó szervek béke
létuómót minimáIiva csökl<zntettélc, ugnnis a hivatásos hadsereg bék
ídőszaki napi éIelmezését váIlalkozásolca épíwe hatékonyabban rudjók
megszulezni.

A csapatok döntően természetbeni ellátósban rázesülnek jól kidol-
gozott ellátási normák alapján. A természetbeni ellátást és utánpótlást
egy minden vonatkozásban korszerú informatikai rendszer támogatja. Ez
a rendszer lényegében az USA haderőinél alkalmazott rendszer adaptá-
ciója, amelyrrek a telepíté§e és be§/akorlása három évet vett igénybe. Az
informatikai rendszer békében telefonvonalakon van összekötve, harci
körülmények köótt üszont rádióösszekötteté§ biztosítja a kellő mobili-
tást. Ugnnaz a software uolgólja ki a bél<e és a hábonls ellátó rendszert.

A tárgyi eszköz gazdálkodás eszkózcsoportonkénti üzemeltetési
adatait adatbankokban g5níjtik, az qzkőzök fenntartási kiadásainak fi-
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gyelemmel kísérése és az esetleges normakorrekciók elvégzése végett.
Mivel az eszközök cseréje a kormányzat kompetenciájába taítozik, az
üzemeltetési adatok 5/űjté§e a kormányzati döntés-elókészítés része.
Tebát az adott eszköz cserére való érettségét a hadsereg konkrét üze-
meltetési adatokkal tudja alátámasztani.

Szigorú előírások batfuou,ák meg acsapatok adatszolgáltatrási köte-
lezett§égét. A felhasznált készletek napi összefoglaló adatait, valamint a

tárryi eszközök fenntartási adatait 24 órán belúl kötelesek az ellátókhoz,
valamint a központi adatbankokba továbbítani. A tárgyi eszközökról
szolgáltatott adatoknál ki kell térni az üzemóra, km., lövésszám, stb. ada-

tokra, a felhasznált alkatrészek mennyiségi és érték adataira, valamint az
elvégzett §zolgáltatások éítékéíe (a társadalmilag átlagos órabér és a ja-

vításra fordított ó rák szorzata).Ez az információs rendszer megfelelóen
biztosítja a központi beszetúsek tewezéséhez és a felhasználáshoz ru-
galmasan alkalmazkodó ütemeáséhez, valamint az ellátás gazdaságos

megszervezéséhez szülséges adatokat.

Tehát a ké§zletgazdálkodás - az informatikai rendszer hasonlósága
révén - hasonló szervezettségű mint az USA haderóknél, azzal a különb-
séggel, hory a csapatellátiás nem jár eryütt 'pénzforgalommal". Ez a kii-
lónbség természetesen kihat avégrehajtó szint gazdálkodásánakjellegé-
re, amely a követkzők szerint íoglalható össze:

- az elfogyasztott készletek visszapotlrása az ellátó es a felhasználó
közös felelőssége, ahol a csapatszint a megrendelések határidóre
való felterjeszté§éért felel;

- az értékfolyamatok nélküli természetbeni ellátás következtében
a végrehajtó szint gazda§ági autonómiája a felhasználrási folya-
matokmenedzselésére szűkül, ugyanakkor a felhasználót jellem-
ző túlzott biztonságra való törel§és következtében nehézségek-
be ütközik az alulról megfogalmazott igények mederbe terelése.
(Az MH gazdólkodási tapasztal-atai minden esetre ezt erősítik);

- nem érvényesül kellőképpen a parancsnok gazdálkodá§éít érzett
felelőssége, uryanis nincs közvetlen ráhatása az alaprendeltetési
körben meghozandó dóntések gazdasági feltételeinek megte_

remtésére. Másképpen fogalmazva az értéldolyamatok né|küli
központi anyagellátás beszűkíti a csapatparancsnok mozgásteíét
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és így megakadályozhatja a feladatok hatékonysági szempontú
végrehajtását. (Ez mindenMppen szándékaink elkn ható ténye-
ző);

- a csapatok által működtetett gazdasági információs rendszer
nag5nészt a felsóbb szinteken meghozandó, a csapatokat érintő
gazdasági döntésekhez szolgáltat adatokat, íg5l amellett, hogy
túlzott igényeket közvetíthetnek, jellemzó lehet nájuk az öniga-
zolrásszerűség.

A megfogalmazott kéte\ek ellenére a belga haderók gazdálkodási
rendszerének mindenképpen pozitívumq hogl a gazdtilkodási felada-
tok és felelősség egrjelentós része alól mentesíti a c§apaqraranc§noko-
kat

A fentiekben elemzett bárOD glzdáIkodási rendszer közös jellem_
zől az alőbia,liban foglalhaíók össze:

- a beszerzés á az ellátás erőteljesen centralizá]t és döntó többsé-
gében haderőnemi szinten valósul rneg;

- a logisztikai szervek eryértelműen elkülönülnek a harcoló csa-
patoktól;

- a gazdálkodás egész rendszerét áthatiák a mindenre kiterjedő
normák és normatívák, lehetővé téve a feladatfinanszírozást;

- a gazdálkodási rendszerük átlátható és könnyen ellenőrizhető a
parlament által;

- korszerú, hatékony és egységes gazdasági információs rendszert
alkalmaznak, amely béke és harci körúlmények között is azonos
metodika szerint működik.

Amennyiben az MH gazdáIkodási rendszere ezeket a közös voná-
sokat telje§íti, akkor lényegében teljesíti a NATO csatlakozás feltétele_
it AzMH gazdálkodási rendszere mindhárom modelltől különbözik ab-
ban, hogy a beszerzés és az ellátás központi csapatta4ozatra oszlik és a
h a d erőnani p a ra nc mo l<s á go lana k ninc s b e s z e rz é si é s e ll ó t ó s i funkci ój a. Ez
utóbbi nem azt jelenti, hogy a nyugati modelltől el vagyunk maradva. Az
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utóbbi időben uryanis egtes NATO tagországoknál feleíősödött az a tö_
rekvés, hog5l a haditechnikai beszerzéseket a haderónemi szintról kor-
mányzati szintre emeljék

A gazdáIkodás jellegét illetóen az MH valahol az USA és a belga
hadsertg gazdálkodási rtndszere között foglal helyet A pén4azdá|ko-
dás tekintetében egyes csapatszintű anyagi szolgálatolrnál nálunk jóval
naryobb mozgástér van mint a belga hadsereg esetéb€n, uryanakkor a
haditechnikai tárryi eszköz gazdálkodás területén hasonló arányban va-
lósul meg a természetbeni ellátás. A fenntartrási kiadrásoknál éwényesülő
csapatszintú pénzgazdálkodás volumeue messze elmarad az USA hadse-
regétól, u5lanakkor felfedeáetők hasonló megoldások az élelmezési, a
ruházati, valamint a páncelos és gépjármű anyagellátrás területén.

A három NATO tagotszággazdálkodási rendszerének közel sem tel-
jeskörű elemzéséból levonható az a következteté§, ho5l egik modell
sem alkalnazható egt az egDen az MH gazdállrodúsi rendszer€nek tlt-
alakításáná! uganis a környezeti tényezók eltéró jellege mellett a ba-

ryományainkra is tekintettel kell lenntink Az liJ rendszer akkor lesz mú-
kiilóképes, ha minél több - a r€gi nendszerben bevált - jellem?ót öröldt
áL

Mindent egybevetve az U§A hadsercg gazdálkodási rendszerének
olyan adaptációját tartom elfogsdhatónal amely a hatékonysági €s a
NATO csntlakoá§i §zempontokon üúl épít hagományatnkra és har-
moniál a hazai gazdasági és Jogi környezettel.
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