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Tábornok és Tiszt Elvtársak!

Feladatom, hogy a következő két órában előadást tartsak a 
belügyi szervek, valamint a minisztérium ellátási illeté
kességébe tartozó társszervek háborús időszaki anyagi-techni
kai ellátásának rendszeréről.

Az ellátási rendszer működtetésének szabályozása elkészült. 
Mind a rendszer, mind a szabályozás szervesen igazodik a HB 
vonatkozó utasításai alapján más társminisztériumok által ki
dolgozott rendszerhez és az ország egészére meghatározott há
borús időszaki feladatokhoz.

Ezért ezt az egész kérdéskomplexumot abból az aspektusból 
tárgyalom, az előadást úgy építettem fel, hogy abból egyér
telműen kitűnjön

- a BM háborús időszaki anyagi-technikai szükségleteinek 
biztosítása, az ország gazdasági lehetőségeinek függvé
nye, az ellátottság mértéke része az országos szükség
letnek,

- a BM szervek és a személyi állomány szükségleteinek ki
elégítése nagy fontossága ellenére sem élvez elsődleges
séget, mivel az ellátásban az elsődlegességet a harcoló
katonai egységek részére kell biztosítani.

Azért, hogy az összefüggések jól érzékelhetők legyenek szüks
égét látom foglalkozni a tárgyalandó kérdés olyan vonatkozá

saival is, mint

- az ország gazdasági felkészítése a fegyveres védelemre és 
a felkészítés törvényszerűségei,

- a hadigazdasági potenciál és a gazdaság kapcsolata.
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Előadásom a következő főbb fejezeteket tartalmazza:

1./ A hadigazdasági potenciál.

Ennek alkérdéseként szólni kívánok

- a gazdaság és a hadipotenciál összefüggéseiről, továbbá
- az anyagi erőforrások és a potenciális lehetőségek ará

nyáról.

2./ Az ország gazdasági felkészítése a háborúra és a felkészí
tés törvényszerűségei.

3 ./ A Belügyminisztérium szervei anyagi-technikai szükségle
teinek kielégítése és a gazdaságmozgósítás közötti kapcso
lat.

4./ A belügyi szervek anyagi-technikai ellátásának rendszere.

1./ Az előadás első részében mint mondtam a hadigazdasági 
potenciállal foglalkozom

A gazdasági potenciál fogalmának katonai szempontból 
való vizsgálata az 1960-as években vált egyre erő
teljesebbé.

Mit értünk gazdasági potenciál alatt?

Gazdasági potenciál alatt egy állam vagy egymással 
szövetséges államcsoport azon lehetőségeinek összes
ségét értjük, amelyek felhasználhatók

- a gazdaság fejlesztésére,
- a társadalom anyagi és kulturális igényeinek kie

légítésére, valamint
- a honvédelmi szükségletek biztosítására.
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A hadtudományok művelői, katonai és gazdasági szakértők 
felismerték, hogy háború esetén sem lehet ez egész gaz
daságot közvetlenül a fegyveres harc szolgálatába állí
tani, mivel a gazdaság egy részének

- a lakosság ellátását és
- az újratermelés feltételeinek biztosítását 

kell szolgálnia.

A lakossági ellátás és az újratermelés biztosítása ugyan 
szorosan kapcsolódnak a fegyveres küzdelemhez, annak fel
tételeit alkotják, mégis mint fogalom elkülönülnek attól.

Ez tette szükségessé a hadigazdasági potenciálnak mint új
fogalomnak megteremtését.

A gazdasági potenciál mint utaltam rá szélesebb körű fo
galom, a hadigazdasági potenciál annak részét képezi.

A hadigazdasági potenciál egy adott állam vagy egymással 
szövetséges államcsoport maximális lehetőségei, amelyek 
az összes természeti és társadalmi feltételek kihaszná
lásával a háború előkészítésének és megvívásának gazda
sági biztosítására rendelkezésre állnak.

Beletartoznak ebbe a fogalomba mindazok a reális lehető
ségek, amelyek az ország termelő erőinek állapotából, 
termelési viszonyaiból és politikai rendjéből adódnak.

A gazdasági potenciált és a hadigazdasági potenciált lé
nyegébon ugyanazok az elemek alkotják. Az eltérést az 
adja, hogy a hadigazdasági potenciál, illetve a gazdasá
gi potenciál az azonos gazdasági bázis más-más mutatóit 
tartalmazza.
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A hadigazdasági potenciál

- részben a ténylegesen meglévő gazdasági erőforrásokból,
- részben a rejtett gazdasági lehetőségekből

tevődik össze.

A tényleges gazdasági erőforrásokhoz tartoznak mindazok a
gazdasági bázisok, amelyek a valóságban megvannak, hatnak
és működnek, biztosítják a fegyveres erők és az ország a
nyagi szükségleteit.

Rejtett gazdasági lehetőségek azok a gazdasági erőforrá
sok, potenciális tartalékok, amelyek nincsenek használat
ban addig, amíg nincs reájuk szükség, de adott esetben rö
videbb, vagy hosszabb időn belül aktivizálhatók. Ilyenek 
a hideg tartalékok és egyes speciális szakképzettséggel 
rendelkező személyek.

A rejtett gazdásági lehetőségek béke időszakban azért 
maradnak tartalékban, mert gazdasági, politikai, katonai, 
vagy műszaki okok indokolják.

A gépesített háborúk korszakában lezajlott és lezajló ös
szecsapásokban az országok gazdasági erejét, nem annyira 
az határozza meg, hogy a gazdaság békés körülmények között 
mit tudott; illetve mit tud szállítani a lakosság és a 
fegyveres erők részére, továbbá milyen tartalékokat képes 
létrehozni, hanem ez, hogy miként tudta vagy tudja

- a háború folyamán a haditermelést bővíteni,
- a fegyveres erőket a győzelem kivívásához szükséges
eszközökkel ellátni.

A XX. század háborúiban ugyanis a béke időszakban biztosí
tott tartalékok bár fontos szerepet játszottak, a fegyve
res erők háborús szükségleteinek csak kis hányadát fedez
ték.

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/103 - 1977 /6



Maghatározónak a folyó termelés bizonyult.

A német hadsereg a SZU elleni támadás megindításához

- 3 712 db harckocsival,
- 47 260 db löveggel és aknavetővel»
- 4 950 db harci repülőgéppel

rendelkezett.

A német ipar 1941-1945 között
\

- 53 800 harckocsit és rohamlöveget,
- 102 100 löveget,
- 68 000 aknavetőt,
- 78 900 harci repülőgépet

gyártott.

A rakéta-atomfegyverek gyökeresen megváltoztatták a fegy
veres küzdelem jellegét, a hadviselés módját. Egy esetleges 
új világháború nyilvánvalóan másképpen kezdődne és folyna 
le, mint a II. világháború. Az atomfegyverek célbajuttatá
sának korlátlan lehetősége miatt a korábban elérhetetlen 
létfontosságú objektumok elérhetőkké válnak.

A rakéta-atomfegyverek alkalmazása következtében már a ha
ditevékenység kezdetén a gazdaság súlyos károkat szenved
het, ezért lehetőségei erősen csökkenhetnek.

Rendkívül nagy a valószínűsége, hogy a tartalékok rövid idő 
alatt felhasználásra kerülnek, esetleg az ellenséges csapá
sok során megsemmisülnek.

Ilyen esetekben a fegyveres erők anyagi-technikai szükség
letei - amelyek hiányában a győzelem kivívása nem lehetséges

 - csak a háború idején folyó termelésből elégíthetők 
ki.
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A katonai igényekkel egyidejűleg a gazdaságnak biztosíta
ni kell -

- a termeléshez szükséges alapok meglétét, esetleges fej
lesztését ,

- a lakosság szükségleteinek kielégítését is.

Ez a követelmény még akkor is fennáll, ha a hátország je
lentős veszteségeket, rombolásokat kénytelen elszenvedni.

Ezért fontos feladat a gazdaság azon tulajdonságát erősí
teni, hogy alkalmas legyen

- a sebezhető pontok időben való megerősítésére, a megsemm
isülő termelőerők pótlására, esetleg fejlesztésére,

- biztonsági gazdasági tartalék alapok képzésére,
- a háborús károk helyreállítására irányuló mechanizmus 

megteremtésére.

2./ Az ország gazdasági felkészítése a háborús időszakra 
és a felkészítés törvényszerűségei

A hadigazdaság témakörében megjelent szakirodalom 
két fontos törvényszerűséget említ az országnak a 
háborús időszakra való felkészítése kapcsán.

Az első törvényszerűség: a hadigazdasági potenciál 
létrehozása és fejlesztése

Mint korábban már utaltam rá, a két világháború ta
pasztalatai bizonyították, hogy fegyveres harcokban 
felhasznált anyagi eszközök túlnyomó hányadát nem a 
háború előtt, hanem annak időszakában állították elő. 
A II. világháborúban a háború előtt létrehozott esz
közök részaránya nem haladta meg a 10 %-ot.
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Ezt a tapasztalatot azonban a korszerű, nagy hatású fegy
verek térhódítása miatt napjainkra nem lehet egyértelműen 
alkalmazni. A szakirodalomban nincs vita arról a szakértők 
között, hogy a győzelemhez

- a korszerű eszközökkel vívott háborúban az anyagi esz
közök döntő részét a háború kezdetéig biztosítani kell 
és abban is meglehetősen egységes álláspont érvényesül, 
hogy  

- meghatározott viszonyok között, különösen a háború el
húzódása esetén a hadigazdasági potenciál rendkívüli 
jelentőségre tesz szert.

 

Ezen általánosításon belül számos irányzat létezik, attól
függően, hogy a háború kezdete, első időszaka hogyan ala

kul. Az egyik irányzat abból indul ki, hogy ez általános 
háború előjátékát helyi háború tölti be.

A másik irányzat kiinduló tétele az a feltételezés, hogy 
a hagyományos eszközökkel induló háború majd fokozatosan 
atomeszközök alkalmazására vált át.

 
A harmadik irányzat olyan atomháborút feltételez, amelyben 
az ellenfelek első atomcsapásai nem hoznak döntő eredménye
ket és a háború elhúzódik.

A negyedik irányzat abból a feltételezésből indul ki, hogy 
a szocialista országok a rakéta-atomfegyverek bevetése u
táni kemény visszavágása ugyan eldönti a háború kimenete
lét, de a területen elhelyezkedő ellenséges katonai egy
ségek felszámolása még viszonylag hosszú időt vesz igény
be. Vannak még más verziók le, azok azonban a lényeget 
illetően nem térnek el, de a részkérdéseket más sorrendi
ségbe helyezik és abból vonják le következtetéseiket.
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A különböző irányzatok azonban egyértelműen vallják a ha
digazdasági potenciál fejlesztésének szükségességét.

Második törvényszerűség: a népgazdaság háborúra való köz
vetlen magasfokú készenlétének biztosítása.

Ez a törvényszerűség a korszerű háború jellegéből, a várat
lanság tényezőjének megnövekedett jelentőségéből és abból 
következik, hogy a háború kezdetére célul kell kitűzni 
eredményes befejezését.

Ehhez azonban nem elegendő az, hogy egy ország fejlett hadi- 
gazdasági potenciállal rendelkezik, meg kell teremteni a 
fegyveres erők részére szükséges anyagi eszközök időbeni 
biztosítását és a konkrét védelmi feladatoknak megfelelő 
ellátási feltételeit.

Az ország védelmének elengedhetetlen feltétele a fegyveres 
erők harckészültségének anyagi-technikai alapját képező 
gazdasági készenlét.

A gazdaság hadiszektorában egy meghatározott résznek állan
dóan működésben kell lenni ahhoz, hogy az elavult fegyver
zet rendszeresen cserélhető legyen korszerűekkel. Ezen túl 
a napi termelés során kell felhalmozni a szükséges tartalé
kokat is.

A gazdaság felkészítése csak akkor lehet eredményes, ha még 
a háború előtt rendelkezünk a szükséges hadigazdasági poten
ciállal, illetve sokoldalúan felkészítjük a gazdaságot arra, 
hogy a fegyveres erők, illetve az egész ország háború alatti 
szükségleteit képes legyen kielégíteni. Ez azonban csak ak
kor lehetséges, ha a védelemre való felkészülés fő irányai 
optimálisan összehangoltak, megfelelő arányok alakulnak ki 
az erők és eszközök elosztásában a népgazdaság egésze és a 
katonai rendeltetésű termékek termelése között.
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A védelmi kiadások növekedését csak az a gazdaság képes
biztosítani, amelyik dinamikusan és nagy hatásfokkal mű
ködik.

A hadigazdasági feladatok egyre bonyolultabbá válnak. A 
Fegyveres Erők an y a gi szükségleteinek növekedése, ez el
látás bonyolultsága szükségszerűen veti fel a szocialis
ta országok hadigazdasági tevékenységének koordinálását.

Ennek eredményei máris mutatkoznak abban, hogy

- az együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás gyorsít
ja a gazdasági fejlődés ütemét, segíti a közős hadigaz
dasági potenciál növekedését,

- a gazdasági integráció elősegíti a szocialista országok 
népgazdasága hatékonyságának fokozódását, mentesíti a
zokat a gazdasági szempontból előnytelen univerzalizmus
tól, hasznosítják a szakosított termelés előnyeit,

- gazdasági erejük összefogása, gazdasági potenciáljuk 
kölcsönös kiegészítését eredményezi.

Előadásom eddig elhangzott részében azokkal a kérdésekkel 
foglalkoztam, hogy az országok, illetve népgazdaságok szá
mára milyen tehertétel és mégis milyen fontos a védelemre 
fordított kiadások megfelelő szinten tartása. A társadalmi 
fejlődés vívmányainak védelme elkerülhetetlenül nehezedik 
valamennyi szocialista ország lakosságára. Sajnos ez alól 
a tehertétel alól nem tudjuk kivonni magunkat mivel az im
perializmus ránk kényszeríti a védelmi költségek viszonylag 
magas szinten tartását. A szocialista országok gazdasága 
azonban dinamikusan fejlődő és jó hatásfokkal működő gaz
daságok. Egyenletes fejlődésüket nem képesek az imperia
lista mesterkedések megrendíteni. Mivel a szocialista tár
sadalom alaptörvénye a dolgozik minden irányú szükségleté
nek mind magasabb szinten való kielégítése, ezért elvi
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politikánk nagyon fontos része a fegyverkezési hajsza visszavetésére
, s leszerelésre irányuló erőfeszítések lankadatlan 

folytatása, hogy a gazdasági fejlődés ütemét, a dolgozók szük
ségleteinek magasabb szintű kielégítését folyamatoson bizto
sítani tudjuk.

A gazdaságra ható teher könnyítéséhez mi azzal tudunk méltán 
hozzájárulni, ha a belügyi munka mind hatékonyabb végzése 
mellett nagyon gondosan tervezzük meg "M" készleteinket.
Ezért csak azokat a termékeket szerepeltessük igényként és 
olyan mértékben, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy 
adott esetben el tudjuk látni feladatainkat.

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy a Belügyminisztérium 
milyen helyet foglal el a rendkívüli helyzetre való orszá
gos felkészülésben? Hogyan kapcsolódnak feladataink a társ
minisztériumok és más szervek feladataihoz? Milyen a mi
nisztérium és szervei "M" szükségleteinek tervezési rendje 
és biztosításának módja?

Ehhez azonban néhány szót mondanom kell a népgazdaság há
borúra történő felkészítésének és mozgósításának alapelve
iről.

A háborúra való felkészítés, illetve a mozgósítás két nagy 
fogalomkörbe sorolható.

a./ Az országmozgósítási munka és 
b./ a gazdaságmozgósítás.

Az országmozgósítási munkán azt értjük, hogy felkészítjük 
a fegyveres erőket, a lakosságot és az ország gazdaságát a 
háborúra.

A gazdaságmozgósítás az országmozgósítási munka része, mely
nek célja a népgazdaság anyagi és szellemi erőforrásainak az 
ország védelme, a Varsói Szerződésben vállalt kötelezettsége 
szolgálatba állítása, illetve a népgazdaság átállítása a há-

- 11 -

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/103 - 1977 /12



borús feladatok megvalósítására.

Ez két ütemben, illetve két időszakban megy végbe. A háborút 
megelőző időszakban és a háború időszakában.

A háborút megelőző időszakon belül megkülönböztetjük

- a felkészülési időszakot,
- a nemzetközi helyzet feszültsége fokozódásának időszakát 

és
- a háborút közvetlenül megelőző veszélyeztetettségi idő

szakot.

Ebben az időszakban a gazdaságmozgósítási munka a népgazda
sági terv keretében eszközölt védelmi jellegű fejlesztések 
és anyagi eszközök biztosítására, a béke fejlesztések gazda
ságmozgósítási szempontoknak megfelelő befolyásolására, a 
gazdaságmozgósítási, felkészülési és tervezési feladatok 
végrehajtására irányul.

A háború időszakában a népgazdaságot hadigazdasággá kell át
alakítani és be kell vezetni az ennek megfelelő hadigazdasá
gi rendszabályokat. A végrehajtandó gazdaságmozgósítási fel
adatokat a számítási év terve és az ezzel összefüggő intéz
kedési tervek tartalmazzák.

A számítási óv tervét elkészíti valamennyi kijelölt tárca, 
főhatóság és vállalat, mivel a termelési feladatokat, az 
előállított termékek elosztását abban kell rögzíteni.

A Belügyminisztérium a saját számítási év tervével kapcsoló
dik a népgazdasági, illetve a tárcák számítási év tervéhez. 
Megtervezett háborús szükségleteink a tárcák tervének végrehajtá
sán át realizálódnak.

Ha leegyszerűsítjük ezt a kérdést, akkor azt is mondhatom, 
hogy az adott időszakban a népgazdaság csak azt szállítja,
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biztosítja, építi a BM-nek, amit a felkészítés időszakában
a számítási év tervében előzetesen megterveztünk. Azért 
csak a tervezett termékeket és tervezett mértékben, mert 
csak erre lesz kapacitás, nyersanyag, szállítóeszköz stb.

Egy vállalat számítási év terve ugyanis tartalmazza a hábo
rús időszaki

- termelés feladatait,
- a termelési feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló

létszámot,
- e munkarendjét, termelési csoportjait, a fontosabb ada

tokat ,
- a termelésre kerülő termékek összetételét, típusát, mennyiségi

 mutatóit, ütemezését stb.

Ez összegeződik iparági, tárca, majd népgazdasági szinten. 
Ugyanúgy összegződnek a szükségletek is.

A háborús cselekmények megindulása után amennyiben az or
szágot nagymértékű ellenséges behatások érik, a számítási 
év terve realitását elvesztheti. Ilyen körülmények között 
a népgazdaság további feladatainak meghatározásában az 
operatív intézkedésekkel történő irányítás módszere lép 
előtérbe.

A Belügyminisztérium "M" és háborús szükségletének biztosí
tása, a biztosítás rendje a Honvédelmi Bizottság vonatkozó 
határozatai és a belügyminiszter 0011/1973. számú utasítá
sa alapján történik, a következő módon:

- "M" készletek létrehozáséval,
- a népgazdaságnál tartalékolással,
- a népgazdaságból igénybevétel utján,
- a BM számítási év terve alapján egy háborús évi szükséglet 

tervezésével.
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ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/103 - 1977 /14



Az "M" készletek létrehozása

"M" készletek kialakítása azokból a termékekből történik, 
amelyek a fokozott, illetve teljes harckészültség elren
delésekor azonnal szükségesek, a szervek, illetve az állo
mány hadrafoghatóságát szolgálják és biztosításuk másként 
nem lehetséges.

Az "M" készletek kialakítása, beszerzése, és a szervek ren
delkezésére bocsátása már a béke időszakban megtörténik. A 
készletek összetételének, mértékének, nagyságrendjének meg
határozása körültekintő mérlegelést és döntést kíván, mert 
jelentős tehertétel a népgazdaság számára és a belügyi költ
ségvetésben.

Az "M" készlet zárolt készletet képez, abból igénybe venni 
csak a miniszter engedélyével lehet. Az "M" készletek tá
rolása általában decentralizáltan a szervek raktárában tör
ténik.

Tekintettél arra, hogy az egyes anyagok használat nélkül is 
veszítenek használhatóságukból - hosszú ideig történő táro
lás alatt elavulnak /pl. a lábbeli bőranyaga kiszárad, töré
kennyé válik/, illetve korszerűbb eszközök kerülnek rendsze
resítésre, ezért hadihasználhatóságuk fokozott karbantartást, 
folyamatos cserét, tervszerű frissítést tesz szükségessé.

A népgazdaságnál tartalékolt anyagok termékek

A népgazdaságnál olyan termékféleségek tartalékolására került 
sor, amelyek a fokozott, illetve a teljes harckészültség idő
szakában egyidejűleg szükségesek a szervek részére és a nép
gazdaság készleteiből elvonhatók, biztosíthatók.

Ezeknek a termékeknek túlnyomó többsége /hajtó- és kenőanyag, 
étel- és húskonzervek, gépjárművek stb./ biztosítva van.
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A tárolással, átvétellel kapcsolatos költségek térítési rend
je az ér intett szervekkel közösen kidolgozást, szabályozást 
nyert.

A népgazdaságból igénybevétel útján biztosítandó termékek,
objektumok, szolgáltatások

Ezen a módon kerülnek biztosításra azok a technikai eszközök,
objektumok és szolgáltatási szükségletek, amelyek a fokozott,
illetve a teljes harckészültség elrendelésével egyidejűleg
szükségessé válnak és azoknak a népgazdaságból való azonnali
átvételére, igénybevételére megvan a lehetőség.

E szükségletek tervezése megtörtént, biztosításukra, vissza
igazolásukra sor került. Az igénybevételre vonatkozó megegye
zések okmányolása az előírásoknak megfelelően végrehajtásra 
került. A szükségletek kielégítése e tekintetben biztosított.

A BM számítási év szükségleti  terve a háború időszakára

Ez a terv tartalmazza a Belügyminisztérium szerveinek egy 
háborús évi várható felhasználási szükségletét. A terv men
nyiségi mutatóinak meghatározásánál természetesen figyelembe 
van véve a várhatóan megnövekvő felhasználás.

A BM számítási év szükségleti terve a Honvédelmi és más mi
nisztériumokkal történő egyeztető tárgyalásokat követően ke
rült az OT, illetve a HB elé jóváhagyás végett.

Jóváhagyásra, illetve visszaigazolásra a népgazdasági "M" 
tervek elkészítését, koordinálását követően került sor. A 
számítási év tervében szereplő termékek megrendeléseinek 
elkészítésével kapcsolatos feladatok a közelmúltban az il
letékes szerveink részére meghatározásra kerültek.
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A belügyi szervek, illetve a személyi állomány hadrafogható
ságénak egyik alapvető feltétele, hogy ez anyagi-technikai 
eszközök kellő mennyiségben és minőségben biztosítva legye
nek, illetve rendelkezésre álljanak. E feltételek megterem
tése, a tervek pontos kimunkálása fokozott figyelmet és erő
feszítést kíván a parancsnokoktól és a gazdálkodó szervektől 
egyaránt.

Az "M" készletgazdálkodással kapcsolatos követelmények, fel
adatok a kővetkezőkben foglalhatók össze:

a./ folyamatosan figyelemmel kísérni a készletek feltöltés
ét, a feltöltöttség alakulását, megteremteni a felhaszná

lási helyen történő és a gyors felvételezést biztosító; 
raktározást, gondoskodni kell a frissítések időbeni vég
rehajtásáról ;

b./ rendszeresen ellenőrizni kell a népgazdaságnál tartalé
kolt, illetve igénybevételre biztosított anyagok, eszkö
zök, szolgáltatási kapacitások meglétét, használhatósá
guk, működő képességűk alakulását, adott esetben az át
vétel végrehajthatóságát, az objektumokban végrehajtott 
változtatásokat;

c./ folyamatosan végezni kell a tervek módosítását, ha a 
szervnél szervezési változás történt, vagy a normák 
megváltoznak;

d./ biztosítani kell az “M" anyagnyilvántartások naprakész
ségét.

Szükségesnek tartom nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ezeknek 
a feladatoknak elhanyagolása, a hiányosságok felderítésének 
elmulasztása rontja az állomány hadrafoghatóságát, zavart 
okoz a rendkívüli időszakra tervezett intézkedések végre
hajtásában. 

 -  1 6  -
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4./ A belügyi sz ervek anyagi-technikai ellátásának rendje

Ezen belül a következő alkérdések tárgyalását tartom 
szükségesnek.

a./ Az anyagi-technikai szakszolgálat feladata rend
kívüli időszakban.

b./ Az "M" szükségletek tervezési rendje.

c./ Háborús időszak gazdálkodási rendje és feladatai.

Az anyagi-technikai szolgálat feladata rendkívüli idős
zakban.   

Az anyagi-technikai szakszolgálat tevékenységi köre és 
alapvető feladatai a háború időszakában - a békeidőszaki - 
feladatokhoz képest -  nem változnak.

A szakszolgálat tennivalóiról azonban csak akkor lehet 
átfogó képet alkotni, ha a békeidőszaki feladatok is is
mertek. Ezért engedjék meg, hogy néhány mondatban össze
foglaljam azokat a teljesség igénye nélkül.

Az anyagi-technikai szolgálat alapvető feladatai béke
időszakban

A minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó szer
vek, csapategységek, intézetek, intézmények működéséhez, 
a személyi állomány szolgálati szükségleteinek kielégítésé
hez szükséges megfelelő elhelyezési és anyagi feltételek 
folyamatos biztosítása, szolgálati feladataikhoz és harc
készültségük fenntartásához korszerű felszerelésekkel, 
technikai eszközökkel, objektumokkal való ellátása, továb
bá azoknak a korszerűségi követelményekhez igazodó terv
szerű fejlesztése, szintentartása.
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Az anyagi-technikai szolgálat rendeltetésének ez az erő
sen általánosított megfogalmazása a következő tevékeny
ségi köröket foglalja magában.

-  A szakszolgálat szervezésének irányítására, működésének, 
továbbá az anyaggazdálkodásnak, valamint az egyes szak
ágazatok tevékenységének szabályozása, a szakanyagokra 
vonatkozó sajátos ellátási és gazdálkodási szabályok 
maghatározása.

- Az anyagi-technikai és elhelyezési jellegű szükségletek 
megtervezése, az ellátás megszervezése és végrehajtása.

- A központi és helyi anyagbeszerzések lebonyolítása.

- Az anyagkészletek tárolása, karbantartása, gondozása.

- Az ellátási, fenntartási, működési és más anyagi jellegű 
szolgáltatások, mint a szállítás, élelmezés, javítás, 
mosatás, laboratóriumi munkák szervezése, illetve tel
jesítése.

- Különleges rendeltetésű hadiműszaki, finommechanikai, 
egyéb műszaki és biztonságtechnikai eszközök készítése, 
alkalmazása, üzemeltetése.

- Az építési beruházások és épületfelújítások tervezése, 
a megvalósítás előkészítése és lebonyolítása.

- Az elhelyezési, ingatlan és lakásgazdálkodási ügyek 
intézése.

-  Az anyaggazdálkodási teendők, ezen belül a készletgaz
dálkodás, osztályozás, használatból való kivonás, ér
tékesítés, selejtezés végrehajtása, az átengedési ügyek 
intézése. 
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-  A szakfelszerelések rendszeresítésével, a műszaki fej
lesztéssel, az újításokkal és találmányokkal kapcsola
tos ügyek intézése, ilyen irányú javaslatok kidolgozá
sa, kísérletek folytatása, elfogadott javaslatok meg
valósítása.

- Az anyagellátási, utánpótlási, készletezési, felhasz
nálási és karbantartási normák kidolgozása.

- A szakszolgálat belső szakfelügyeleti ellenőrzésének 
megszervezése és elvégzése.

- Az anyagnyilvántartás általános szabályozása, ez anyag- 
könyvelés, az anyagfelhasználások elszámolása, a lel
tározások és rovancsolások végrehajtása.

- Közreműködés az anyagi természetű kárügyekkel, a vagyon
átruházási jogügyekkel, valamint szállítási szerződések 
kötésével és teljesítésével kapcsolatban felmerülő vi
tás ügyek jogi rendezésénél.

Nem tartozik a szakszolgálat béke feladatai közé, de még
is a békeidőszakban kell elvégezni azoknak a tennivalók
nak megtervezését, amelyek a háborús időszaki feladatok
végrehajtására irányulnak.

A békeidőszak anyagi-technikai feladatai a kővetkezőkkel 
bővülnek háború időszakában.

- Az anyagi-technikai szolgálat szervezetének a megvál
tozott körülményekhez igazítása, a gazdálkodás, ellá
tás átállítása a háborús rend előírásainak megfelelően.

 A szervezetnek a megváltozott körülményekhez iga
zítása úgy értelmezendő, hogy a szakszolgálat felada
tait az állománytáblában jóváhagyott létszámmal 
látja el.
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- Biztosítja a hadilétszámra feltöltött szervek ütőké
pességéhez szükséges mindazon anyagokat, eszközöket, 
amelyek ez anyagi-technikai ellátás körébe tartoznak.

- Gondoskodik a BM ellátási illetékességébe utalt bün
tetésvégrehajtási és állami tűzoltó szervek meghatá
rozott szükségleteinek kielégítéséről.

-  Biztosítja a fegyverek, hadi és egyéb technikai esz
közök, berendezések, járművek zavartalan működését, 
gondoskodik az ehhez szükséges javítókapacitás igény
bevételéről és működtetéséről.

- Gondoskodik a hadiállomány elhelyezéséről, a kitelepü
lő szervek részére tervezett objektumok átvételéről, 
berendezéséről a szükséges óvóhelyek életvédelmi léte
sítmények kialakításáról és üzemben tartásáról.

- Megszervezi ez állomány étkeztetését, a nem dolgozó 
családtagok élelmezési jegyekkel történő ellátását,
a kitelepülő állománnyal együtt települő családok be
szállásolását.

- Az anyagi-technikai ellátást a központilag rendelke
zésre bocsátott, a népgazdaságnál tartalékolt kész
letekből - keretutalványozáson alapuló rendszerben, 
illetve a népgazdaságtól történő igénybevétellel, a
lapvetően természetben biztosítja.

- A felsőbb szervek szervező, irányitó, ellenőrző tevé
kenységük végzésével alkalmassá teszik a számadótes
tek anyagi-technikai szolgálatait a háborús szolgála
ti feladatok eredményes ellátására.

Az anyagi-technikai szakszolgálat háborús időszaki tevé
kenységét, működését - a békeidőszakra érvényes gazdálko-
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dási szabályzatokban , szakutasításokban előírt és hábo
rús körülmények között értelemszerűen alkalmazható el
veken túl,

- a háború időszakában érvénybelépő törvények, utasí
tások, parancsok, a háborús ügyrendek, valamint

- “az Anyagi-Technikai Szakszolgálat Tevékenységének 
Szabályai Háborús Időszakban“ című szabályzat előí
rásai szerint látja el.

Az "M" szükségletek tervezésének rendje és biztosításának 
módja

Mint előadásom előző részében már utaltam rá, az "M" szük
ségletek tervezése teljes mértékben a békeidőszakban tör
ténik. A tervezés rendjét a TVSZ IV. jelű szabályzat tar
talmazza.

A Belügyminisztérium szervei az "M" szükségleti tervben
szerepeltetik azokat a termékféleségeket, amelyek a fo
kozott, illetve teljes harckészültség elrendelésével egy
idejűleg szükségesek a szerv működéséhez és biztosításuk 
más módon nem lehetséges.

Kidolgozásuk alapját

- az “M “ állománytáblázatban jóváhagyott létszám és
egyéb mérőszámok, valamint

- a háborús ellátási normák

képezik.

Készletezésre kerülnek éspedig kizárólag központi beszer
zés utján 
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- a fegyverzeti, pirotechnikai, optikai,
- a vegyivédelmi, radiológiai és műszaki /hadiműszaki/,
- a híradástechnikai és hírhálózatépítési,
- a speciális gépjármű,
- az étkezdei és konyhafelszerelési,
- a ruházati és felszerelési, valamint
- az orvosi műszer és egészségügyi felszerelési

anyagok, eszközök.

Ezeknek helyi beszerzésből származó készletezése nem meg
engedett.

Az "M" igénybevételi szükségletek tervezése és biztosítása, 
a vonatkozó HB határozatokban és jogszabályokban megfogal
mazott elvek, valamint a 0011/1973. számú miniszteri utasí
tás alapján a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének ide
vonatkozó parancsa és a TVSZ IV. Szabályzat előírásai sze
rint történik.

A belügyi szervek által készített igénybevételi tervek sze
rint népgazdaságból kerülnek biztosításra;

- a gépjárművek és munkagépek,
- az üzemanyagtároló edényzet,
- az objektumok berendezései, tárgyaikkal együtt,
- a híradástechnikai berendezések és javító kapacitás,
- a gépjárműjavító műhelyek, vagy kapacitások,
- a konyhák, étkezdék és étkezdei kapacitások,
- a sütődei kapacitások, 
- a fürdetés és mosatási kapacitások.

Az igénybevételi tervben csak az a mennyiség tervezhető, 
amely a meglévő technikai eszközök, objektumok és a saját 
rezsiben működő szolgáltatási kapacitások maximális ki
használásán felül szükségesek.
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Azokból a termékekből, amelyekből a nagykereskedelmi forgó
készlet olyan mértékű, hogy a belügyi szervek igényei aka
dály nélkül kielégíthetők, megfelelő tartalékok képzésére 
került, illetve kerül sor. E tartalékok kialakítása és biz
tosítása a 0011/1973. számú miniszteri utasítás, a HB vo
natkozó határozata alapján az illetékes minisztériumokkal 
és országos hatáskörű szervekkel való megállapodás utján 
történik.

Ezen a módon a népgazdaságnál lesz tartalékolva a szüksé
ges

- gépjármű alkatrész, a hajtó- és kenőanyag,
- élelmiszerek és anyagjárandósági cikkek,
- gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök,
- a készpénz az első hónap költségeinek fedezésére.

Az egyes anyagnemek tervezésével, biztosításával és a szer
vek, illetve a személyi állomány ellátásával kapcsolatos 
feladatokat a TVSZ IV. részletesen szabályozza. Ezért ezek
ről nem kívánok beszélni. Szükségesnek tartom azonban néhány 
mondatban, összefoglalni a háborús időszak gazdálkodásának 
rendjét.

A háborús időszak gazdálkodási és ellátási rendje

Ebből a komplexumból sokrétűsége és terjedelme miatt csupán 
néhány alapvető dolgot említek meg, mégpedig azért, hogy veze
tő elvtársak ismerjék az alapvető elveket, a gazdálkodás és 
ellátás lényegesebb vonatkozásait.

A BM anyagi-technikai szolgálatának szervei feladataikat há
borús viszonyok között is a béke időszakában kialakított
- minisztérium felsőfokú,
-területi középfokú és
- végrehajtó /számadótest, anyaggazdálkodási alegység/ 
tagozódásban látják el, az "M" állománytáblázatban rögzített 
létszámmal.
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A háború első évében a belügyi szervek anyagi-technikai szük
ségleteinek kielégítése békeidőszakban a HB által jóváhagyott 
"Számítási év szükségleti terv"-ben biztosított készletekből 
történik. A későbbi időszakokra vonatkozó anyag- és eszköz- 
szükségletet, illetve utánpótlást az Anyagi és Technikai Cso
portfőnökség, mint felsőfokú gazdálkodó szerv központilag ter
vezi, illetve biztosítja a háborús gazdálkodási utasításban 
leírtak szerint. A szükségletek meghatározásánál figyelembe ve
szi

- a tárgyidőszaki veszteségeket,
- a z  esetenként bekért felhasználási jelentéseket, adat

szolgáltatásokat, valamint
- a minisztérium vezetése által megadott - a helyzet ismere

tében előre várható - szervezeti és feladatváltozásokat.

A háborús időszakban a szükségletek biztosítása általában két 
féle módon történik:

- központi beszerzéssel és
- helyi beszerzéssel.

A központi és helyi beszerzésű anyagok körét a háború idő
szakában érvényben lévő népgazdasági és belügyi előírások 
határozzák meg.

A központi biztosítású anyagokat, eszközöket a felsőfokú 
gazdálkodó szerv szerzi be és azokat a központi szertárak
ból kiutalással, vagy a gyártó, készletező vállalattól 
közvetlenül a felhasználó részére történő diszponálással 
biztosítja.

A termék helyi beszerzése, központilag kiadásra kerülő ke
retutalványok alapján vagy szabadforgalom útján valósul 
meg. 
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A keretutalványok - amelyek a szállítási szerződések szere
pét is betöltik - csak arra kijelölt termelő, vagy a kész
letező kereskedelmi vállalatoknál válthatók be.

Úgy vélem föltétlenül hangsúlyoznom kell, hogy a helyi keres
kedelemnél beszerezhető szabadforgalmú termékek köre a mini
málisra csökken.

A helyileg beszerezhető anyagok, eszközök, továbbá a szolgál
tatások költségfedezetét a szervek költségvetésében kell sze
repeltetni. A háború időszakában a költségvetés tervezése, 
valamint a beszerzett termékek árának kiegyenlítése érvény
ben lévő pénzügyi utasítások szerint történik.
Ezen a módon kell kiegyenlíteni a szolgáltatással kapcsola
tos költségeket is.

A termékek átvételéről és elszállításáról mind a központi, 
mind pedig helyi beszerzés esetében a szervnek magának kell 
gondoskodni.

Az önálló gazdálkodást folytató számadótestek ellátása:

- általában az anyagok, eszközök természetbeni biztosításá
val, valamint

- kisebb mértékben ugyan mint béke időszakban, a költségvetés
ben biztosított pénzfedezetből történő önálló beszerzés 
útján

valósul meg.

A természetbeni ellátás történhet

- a központi szertárakból kiutalással,
- a népgazdasági szervektől keretutalvány alapján és
- más számadótest készleteinek átirányításával.

Az alegységek anyagi-technikai ellátását a számadótest pa
rancsnokok saját hatáskörben kötelesek megszervezni és mó-
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dozatait írásban szabályozni.

Az ellátást és annak mértékét a háborús normák alapján kell 
biztosítani. Ha e normák szerinti ellátás teljes kielégíté
sére nincs mód, arra kell törekedni, hogy a legszüksége
sebb hadfelszereléssel, az alapvető létfenntartási anyagok
kal, eszközökkel a személyi állomány minden tagja el legyen 
látva.

Ha a rendelkezésre álló készletből a norma szerinti ellátás
hoz nem elegendő, úgy a sorrendiséget a szerv vezetője hatá
rozza meg.

Az anyagok és eszközök tárolása 

A szerv anyag- és eszközkészletének tárolását a békeidőszak
ra előírt követelmények betartásával, az adott lehetőségeken 
belül kell megoldani. Tekintettel arra, hogy a tárolási lehe
tőségek a háborús időszakban rendkívül eltérőek és korláto
zottak, a kitelepülő szervek részére a békeidőszaki követel
ményeknek megfelelő raktárak biztosítására általában nincs 
mód. Ezért a szervek vezetői arra törekedjenek, hogy kész
leteik tárolását az anyagok fizikai és kémiai tulajdonsága
inak figyelembevételével oldják meg.

A készletek a lehetőségek szerint

épületekben,
- fedett, vagy nyitott színekben, 

földbe mélyített tárolókban, vagy
- körülkerített szabad területen

tárolják, de vegyék tekintetbe a hadialkalmasság fenntartá
sához szükséges minimális követelményeket. Különös gondot 
fordítsanak azoknak a termékeknek raktározására, amelyek
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- döntő módon befolyásolják a szerv ütőképességét, hadrafog
hatóságát, továbbá

- érzékenyek a különböző sugárártalmakra és biológiai szen
nyeződésekre.

Ilyenek az élelmiszerek, élelmezési felszerelési anyagok, 
fegyverzeti és vegyivédelmi anyagok, ruházati anyagok.

Az anyagok eszközök nyilvántartása

A szervek készleteinek, valamint a személyi állomány haszná
latára, illetve a felhasználás céljából kiadott anyagok nyil
vántartása egyszerűsített módon kézírással, a békeidőszakra 
érvényes nyomtatványok alkalmazásával történik.

Ennek részletes ismertetését nem tartom szükségesnek, nem 
indokolt vezető elvtársakat ezekkel az ismeretekkel terhel
ni.

Erre vonatkozó részletes ismeretekkel azoknak kell rendel
kezni, akik ezt a munkát adott esetben végzik.

Beszámoló és helyzetjelentések

Háborús körülmények között a beszámoló jelentéseket, statisz
tikai adatszolgáltatásokat nem a békeidőszakra előirt részle
tességgel és időközönként kell készíteni az anyagi-technikai 
végrehajtó szolgálatnak, hanem a csoportfőnökség külön utasí
tására, vagy olyan esetekben, amikor az ellenséges csapás, 
vagy más vis-maior következtében a szerv rendelkezésére álló 
készletek olyan mértékben károsodtak, hogy annak következté
ben a hadrafoghatóság veszélybe kerül.

Azt hiszem, ebből egyértelműen kiderül, hogy a beszámoló je
lentések, adatszolgáltatások szerepe, fontossága a háború
időszakában rendkívüli módon megnő.
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Ezeknek a jelentéseknek, adatszolgáltatásoknak híven tükröz
ni kell

- az ellátottság helyzetét és alakulását,
- a készletek mennyiségét és használhatósági állapotát.

A beszámoló jelentések, adatszolgáltatások alapján a felsőfo
kú gazdasági szerv intézkedik a hiányzó készletek pótlására.

Tartalékkészletek képzése
 

A számadótestek a működés zavartalan biztosításához, a hadi
állomány szükségletének kielégítéséhez biztonsági tartalékot 
képezhetnek.

Tartalékkészletet csak a hadrafoghatóságot alapvetően befolyá
soló anyagokból, eszközökből szabad képezni, így fegyverzetből, 
ruházati és felszerelési anyagokból, élelmiszerekből, alkatré
szekből stb. 

Ezeknek az anyagoknak, eszközöknek körét és a tartalékolás 
mértékét a háborús időszakra érvényes normák határozzák meg.

A tartalékok tárolhatók a számadótest raktárában, vagy de
centralizáltan az alegységeknél. Erre vonatkozóan a száma
dótest parancsnoka saját hatáskörében és belátása szerint 
határoz.

Az anyagok használatból való kivonása

A háborús körülmények között különös hangsúlyt kap az anya
gokkal és eszközökkel való szigorú takarékosság. Ennek az 
elvnek érvényesítése adott esetben - különösen olyankor, ha
a készletek utánpótlásában nehézségek jelentkeznek, amelyek
nek valószínűsége nem csekély - döntő lehet a szervek ellá
tásában.
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Ezért a számadótestek saját hatáskörben anyagokat, eszközö
ket csak akkor vonhatnak ki használatból, ha azok

- természetes módon olyan mértékben elhasználódtak, hogy 
már nem javíthatók, vagy

- a háborús események következtében olyan mértékben károsod
tak, hogy javítással sem tehetők hadihasználatra alkalmas
sá.

Egyéb, ezektől eltérő okok miatt használatból való kivonás
- elavulás, feleslegessé válás stb. - csak az I/II. csoport
főnökség intézkedése, vagy engedélye alapján hajtható végre.

Ennek a szabálynak betartása azért fontos, mert előfordulhat, 
hogy a hadiesemények során egyes szervek veszteségeinek gyors, 
vagy azonnali pótlása csak a szervek közötti készlet-átcsoportosítással

 lesz megoldható.

Elvtársak!

Az előadás célja az volt, hogy a belügyi szervek vezetőinek 
figyelmét ráirányítsuk az "M" feladatok rendkívüli fontossá
gára, tájékoztatást adjunk vázlatosan, nem részletekbe menő
en, de a lényeges kérdéseket tartalmazóan a szervek anyagi
technikai ellátását szolgáló feladatokról, a szükségletek 
kielégítésének módjáról, lehetőségeiről.

Készült: 1 pld-ban 
Sokszorosítva: 180 pld-ban 
Egy pld: 15 lap 
Kapják: Elosztó szerint 
Nytsz: 116/68-178/1977.
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