
A csapathadtáp munkájának ellenőrzése 
a kiképzés és gazdálkodás új rendszerében 

Joó Sándor ezredes 

Napjainkban a központi szervek, valamint a csapatparancsnokok és 
törzsek vezető tevékenységének középpontjában a harckészültség és moz
gósítás rendszerének korszerűsítésével, a kiképzés új rendszerének kiala
kításával, s a csapatgazdálkodás módosításának bevezetésével kapcsolatos 
feladatok állnak. Az egyes területeken bekövetkezett - a fejlődést jel
lemző - változások szükségessé teszik az ellenőrzések rendszerének és 
módszerének az új követelményekhez való igazítását. 

Az MNVKF elvtárs 1967. évi 068. sz. parancsában meghatározta a 
gazdasági ellenőrzések új elvi alapjait. A hadtápszolgálat ellenőrzésének 
legfontosabb elvi és gyakorlati kérdéseit az MNHF elvtárs 1968. évi 4. 
sz. utasításában szabályozta., 

Az ellenőrző munka eddigi tapasztalatai és az említett dokumentu
mokban meghatározott követelmények alapján - jelen cikkel - szeret
ném elősegíteni a magasabbegység hadtáptörzsek ellenőrző tevékenységére 
vonatkozó egységes szemlélet kialakítását, a jelenleg vitás kérdések egy
séges értelmezését, továbbá a gyakorlati tapasztalatok alkotó módon tör
ténő felhasználásával segítséget kívánok nyújtani az érdeklődő olva
sóknak ellenőrző munkájuk eredményesebb végzéséhez. 

AZ ELLENŐRZ!sSSEL SZEMBEN TAMASZTOTT 
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK ÉS ALAPVETŐ ELLENŐRZÉSI 

FORMAK 

A magasabbegység hadtáptörzsek ellenőrző tevékenységének fő tar
talmát az alárendeltek harckészültsége és mozgósítása, kiképzése, vezető 
tevékenysége, gazdálkodása, anyagi-fegyelmi helyzetének vizsgálata kell 
képezze. 

Ez szükségessé teszi, hogy a magasabbegység hadtáptörzsek az alá-
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rendeltek ellenőrzését - a legkorszerűbb vezetéselméleti ismeretek birto- • 
kában - az érvényben levő szabályzatok, parancsok, utasítások és in
tézkedések tartalmát teljesen uralva hajtsák végre. Különösen fontos 
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ennek hangsűlyozása akkor, amikor a vezetéselmélet, mint tudomány 
hatalmas lépésekkel halad előre, s a mozgósítás és a kiképzés korszerű
sítése, valamint a csapatgazdálkodás új rendszerének bevezetése kapcsán 
egy sor új parancs, utasítás és intézkedés került kiadásra. 

A legkorszerűbb vezetéselméleti nézetek szerint az ellenőrzést a ne-
velőtevékenység szerves részeként, s a megismerés olyan eszközének kell 
tekinteni, amely lehetővé teszi a kitűzött célok teljesítésének figyelem
mel kísérését, értékelését és elősegíti a megalapozott döntések meghoza
talát. 

A szocialista ellenőrzés három összetevőre bontható. Ezek: 

- a megismeréshez szükséges tények megállapítása; 
- a tények és a helyzet elemzése; 
- s végül javaslat az adott helyzet további alakulását kedvező 

irányba befolyásoló intézkedésekre. 

Az ellenőrzési formákat illetően a hadtápszolgálat ellenőrzése terén 
véleményem szerint megkülönböztethetünk: 

a) hadtáp bizottsági ellenőrzést; 
• b) részleges anyagi vizsgálatot; 

e) cél-, téma-ellenőrzést. 

• 

• 

Mindhárom formában végzett ellenőrzés lehet: 
- előre bejelentett, tervezéshez ismertetett; 
- bejelentés nélküli - váratlan ellenőrzés. 

Az ellenőrzéseket e kategóriáknak megfelelően differenciált módszer
rel, tartalommal, mélységgel és gyakorisággal kell végezni. Bármely for
mában végzett ellenőrzés kapcsán sor kerülhet kontroll vizsgálatra is. 

a) A hadtáp bizottsági ellenőrzéseket a magasabbegység-parancsnok 
bizottsági ellenőrzése keretében - vagy a hadtáptörzs által önállóan -, 
abból a célból kell lefolytatni, hogy a hadtáptörzs az ellenőrzendő aláren
delt egység hadtápszolgálatánál valamennyi alapvető területen - komplex 
módon - felmérje, felülvizsgálja a végzett munkát, elsősorban a szabály
zatokban, parancsokban, utasításokban és intézkedésekben előírt fel„ 
adatok teljesítése, a szabályok betartása, érvényesülése szempontjából. 

Alapvetően az önálló gazdálkodást folytató egységek ellenőrzéséhez 
alkalmazható, hatékony ellenőrzési forma. Ezt az ellenőrzést egy össz
fegyvernemi vagy fegyvernemi főbizottság irányítása alatt álló hadtáp 
szakbizottság, a hadtáptörzs önálló ellenőrzése esetén egy komplex hadtáp 
bizottság végezheti eredményesen. 

Ismert, hogy ennek az ellenőrzésnek lényegét tekintve átlagosan egy 
évet k<!ll felölelnie. Felmerül a kérdés: hogyan értelmezzük ezt a köve
telményt? 

Véleményem szerint az a helyes gyakorlat, ha a vizsgált időtartamból 
a legexponáltabb időszakot teljes részletességgel ellenőrizzük. Ilyen idő
szakok lehetnek a nagyobb gyakorlatokat megelőző és követő hetek, az 
átállások, a leszerelések és , újoncbevonulások, az átcsoportosítások. Az 
időtartam egyéb időszakait szúrópróbaszerűen vizsgáljuk felül. 
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b) A részleges anyagi vizsgálatot rendszerint egy vagy több szolgálati 
ág ellenőrzésére, elsősorban az önálló gazdálkodást folytató egységeknél 
célszerű alkalmazni. Célja általában a szabályzatokban, parancsokban, 
utasításokban, intézkedésekben meghatározott, s a gazdálkodással kap
csolatos feladatok végrehajtásának átfogó gazdasági, pénzűgyi értékelése, 
a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának elősegítése. 

Jó ellenőrzési forma azoknak a csapatoknak az ellenőrzésére is, ame
lyek több szolgálati ág vonatkozásában utaltak, s csak 1-2 szolgálati 
ágnál folytatnak önálló gazdálkodást. Ezt az ellenőrzést is bizottságilag 
célszerű végrehajtani. 

Az ilyen helyzetben levő alárendeltek hadtápvezetésének, harcké
szültségének, kiképzésének ellenőrzése külön célellenőrzésekkel oldható 
meg. 

Mind a hadtáp bizottsági ellenőrzéseket, mind a részleges anyagi 
vizsgálatokat - amennyiben az ellenőrzendő egység önálló elhelyezési é?i 
pénzügyi szolgálattal is rendelkezik - az illetékes elhelyezési felügyelő
séggel, valamint a magasabbegység pénzügyi alosztályával egyeztetve, 
koordináltan, egyidőben kell végrehajtani. 

c) A cél - téma - ellenőrzések különböző aktuális témák megvizs
gálására irányulnak. Ide sorolható a harckészültséggel, a kiképzéssel, a 
gazdálkodás egyes részproblémáival, a hadtáp anyagi-fegyelmi helyzettel 
kapcsolatos kérdések vizsgálata. 

Az ilyen ellenőrzések témája, célja az ellenőrzésben résztvevők száma, 
továbbá az ellenőrzés időtartama a mindenkori kon4-rét helyzettől és 
igényektől függően a legkülönbözőbb lehet. 

Kiemelt szerepet és jelentőséget tulajdonítok a célellenőrzések vá
ratlan módon történő végzésének. 

A bejelentés nélküli - váratlan - ellenőrzéseket elsősorban cél
ellenőrzésként, egyes részterületeket, illetve feladatokat érintően célszerű 
végrehajtani. Ilyen részterületek és feladatok lehetnek: - az anyagi
fegyelmi helyzet alakulása; - a személyi állomány járandóságainak hi
ánytalan biztosítása; - az anyagi készletek hiánytalan és nyilvántartott 
minőségbeni megléte; - a nyilvántartások, okmányok előírtaknak meg
felelő folyamatos vezetése; - a hadtáp technikai eszközök és a szállító 
technikai hadrafoghatóságának és karbantartásának biztosítása; - az 
alapvető utasítások, szabályzatok és elméleti kérdések ismerete; - az 
űj kiképzési és gazdálkodási, stb. elvek bevezetésének megtörténte; - a 
csapathadtápok előtt álló fontosabb feladatok előkészítése és végrehajtása. 

A felsoroltakon túl a hadtápszolgálat munkájának folyamatos fi
gyelemmel kísérése során sok olyan természetű probléma vetődik fel, 
amelyekben a reális helyzet feltárását éppen a váratlan ellenőrzés biz... 
tosítja. 

A váratlanság tényezőjének érvényesülése rendkívül nagy mértékben 

• 

• 

• 

képes növelni az ellenőrzés tekintélyét, kizárja az ellenőrzötteknek az • 
ellenőrzésre történő időzített „felkészülését". Felterjeszti a becsületesen dol-
gozók üntudatát, s önérzetét. Fékezi az arra hajlámos beosztottakat, alá-
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rendelteket káros tevékenységük kifejtésében. Mindezen keresztül, ha he
lyesen alkalmazzuk, az anyagi-fegyelmi helyzet megjavításának, a népva
gyon védelmének hatékony eszköze lehet. 

AZ ELLENŐRZÉSEK GYAKORLATA 

Az ellenőrzések gyakorlatában rendszerint két alapvető kérdés körül 
jelentkeznek problémák. Az egyik kérdés az, hogy mit ellenőrizzünk, a 
másik az, hogy hogyan végezzük az ellenőrzést. . 

A továbbiakban az ezzel kapcsolatos véleményem kifejtésére törek
szem. 

A hadtápvezetés ellenőrzése. 

A vezetőtevékenység ellenőrzése alatt a vezetői funkciók gyakorlásá
nak vizsgálatát értem. A korszerű vezetéselméleti nézetek szerint a veze,.. 
tési funkciók : 

Előkészítő 
1 

Végrehajtó 
1 

Ellenőrző 

- ·------

funkciók 
~--- --------

Tájékozódás Döntés Attekintés 

Tervezés Utasítás Ellenőrzés 

Szervezés összehangolás Minősítés , 

Célszerű a parancsnokok, a hadtáphelyettesek és a szakkáderek ve
zető tevékenységét, ebben a sorrendben vizsgálni. 

Számolni kell viszont azzal a sajátossággal, mely szerint egy 3-4 
napos vagy még ennél is nagyÓbb időtartamú ellenőrzés során sem adódik 
mód valamennyi funkció gyakorlását figyelni, tanulmányozni, elemezni. 
Például a tervezés metódusát, vagy egy nagy jelentőségű döntés megho
zatalának mechanizmusát csak néhány vonatkozásban képes megvizsgálni 
az ellenőrző bizottság. Mindemellett úgy vélem, e tanulmány keretében 
érdemes valamennyi vezetési funkció ellenőrzésével kapcsolatos legfon
tosabb gondolatokat kifejteni. 

A gyakorlatban rendszerint az a kérdés merül fel leggyakrabban: mi 
legyen az ellenőrzés fő tartalma az egyes funkciók vizsgálatát illetően? 

Véleményem szerint a következőket lehet a kérdésre válaszolni: 
- a tájékozódás felmérésekor elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy 

milyen az ellenőrzött hadtáptörzs, elsősorban a PK HTPH tájékozottsága 
az alapvető, új és érvényben levő parancsok, utasítások, intézkedések tar
talmáról, az egység hadtáphelyzetéről, a vezető káderek mennyiben van
nak tisztában a hadtápszolgálat egész tevékenységét meghatározó vala
mennyi alapvető tényezővel; 

- a tervezés ellenőrzésében feltétlenül tovább kell jutni annak meg
állapításán, hogy az ellenőrzöttek az előírt tervekkel rendelkeznek-e vagy 
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sem: Az ugyanis ma már általános, hogy egy törzsben dolgozó hadtáptiszt 
munkatervét, s egyéb előírt terveit elkészíti. Arra kell választ keresni, 
hogy minden részletében biztosított-e a hadtápszolgálat tevékenységének 
tervszerűsége, a tervek helyesen tükrözik-e a valóságot, milyen a kap
csolatuk a katonai kiképzéssel, megfelelnek-e a gazdaságosság követelmé
nyének, s hogyan, milyen mértékben realizálódnak a gyakorlatban. A 
tervszerűség érvényrejutásának vizsgálatához elengedhetetlen a statisz
tikai módszerek széleskörű alkalmazása; 

- a szervezés funkciója a hadseregen belül minden szinten kiemelt 
jelentőséggel bír. fgy van ez a hadtápszolgálatban is. Az ellenőrzés ele
mezze, hogy biztosított-e a tervezett és előre nem látott kiképzési, gaz
dálkodási és egyéb feladatok folyamatos rendszerezése, a feladatok szét
osztása, a tevékenységi körök meghatározása, megfelelőek-e a szolgála~ 
ellátásához a személyi és tárgyi feltételek, s az egyéb befolyásoló té
nyezők; 

..:.- a döntés a vezetés legalapvetőbb funkciója. A kérdés vizsgálatá
nál az új rendszerű kiképzés és a gazdaságirányítás új rendszerének _ be
vezetése kapcsán megnövekedett hatáskörökből és felelősségből kell kiin
dulni. A programozott - szabályzatokban, utasításokban, elöljárói pa
rancsokban és intézkedésekben meghatározott törvények alapján álló, na
ponta ismétlődő - döntések ellenőrzése mellett egyre nagyobb figyelmet 
kell fordítani a programozatlan - vagyis az egyedi, újszerű, bonyolult, 
nehezen áttekinthető problémákban hozott - döntések helytállóságának 
vizsgálatára. Azt kell elemezni, hogy az ellenőrzött PK HTPH, vagy szol
gálatiág-vezető a beosztottait valóban vezeti, befolyásolja, vagy a felada
tokat meghatározva rájuk bízza a döntést. Emellett értékelni kell a dön
tések minőségét. A döntések olyanok legyenek, hogy a legkisebb ráfor
dítással, a legnagyobb eredményt hozzák. Különösen fontos ezen elv ér
vényesítése akkor, amikor az emberekről való gondoskodásról van szó; 

- az utasítás, a parancsadás a hadtáptörzsek munkájában intézke
désekben realizálódik. Az ellenőrzés során elemezni kell mind az írásbeli, 
mind a szóbeli intézkedések tartalmát, szerkezetét és lejuttatásának mód
szerét. Vizsgálni kell azok információ-alapját, összhangját az érvényben 
levő szabályzatokkal, parancsokkal, utasításokkal, szerkezetük logikáját, 
tartalmi részletességét és azt, hogy milyen mértékben segítik elő a meg
levő hiányosságok megszüntetését, vagy a soron levő új feladat teljesí
tését, az adott terület további fejlődését. Különösen fontos az anyagi ki
hatású - elsősorban az anyagjárandóságok biztosításával és a káreljá
rásokkal kapcsolatos - intézkedések törvényességének vizsgálata; 

- az összehangoltságnak tükröznie kell, hogy a tervekben szereplő 
feladatok és a fennálló feltételek egymásnak megfelelnek. Emellett a 
megosztott feladatok tartalmi és időbeli összhangját is ki kell fejeznie. 
Ma már alapvető követelmény a feladatok törzsek közötti összehango
lása is; 

- az áttekintés funkciójának ellenőrzése az érvényben levő utasítá
sok követelményeinek érvényrejuttatását kell hogy vizsgálja. Ennek leg
l\ltalánosabb területei a hadtápszolgálatban a nyilvántartások, a munka
t~rtekezletek, eligazítások, beszámoltatások, amelyek mind alkalmasak a 
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központi akarat, s az azt tükröző szabályzatok, utasítások, intézkedések 
követelményeinek megismertetésére, érvényesítésére; 

- az ellenőrzés helyzetének felülvizsgálásánál az MNVKF elvtárs 
068. sz. parancsa és az MNHF elvtárs 4. sz. utasítása ide vonatkozó irány-· 
elveinek érvényesülését kell elemezni, különösen gondot fordítva az ellen
őrző tevékenységének elemzése mellett az alsóbb kategóriák - zászlóalj-, 
osztálytörzsek, század-, ütegparancsnokok - ellenőrző tevékenységét is 
fel kell mérni; 

- a minősítés funkciójának alapvető tartalmát pártunk káderpoli
tikai elveinek érvényrejuttatása képezi. A minősítés alapja a követelmé
nyek pontos meghatározása a beosztottak felé, s a teljesítmények folya
matos, tárgyilagos regisztrálása. E kettős normatíva érvényesülése a mi
nősítő munka hatékonyságának is fokmérője, éppen ezért a fő figyelmet 
e funkció ellenőrzése során ezekre kell fordítani. 

Mindemellett nagyon fontosnak tartom annak elemzését, hogy az el
lenőrzötteknél milyen az időbeosztás, a leterheltség, hogy van megoldva a 
helyettesítés kérdése, továbbá milyen mértékben és milyen hatékonyság
gal alkalmazzák a vezetés eszközeit, amelyek - mint ismert - lehetnek: 
logikai vagy intellektuális; erkölcsi; jogi vagy hatalmi; gazdasági ösz
tönző; pszichológiai és szervezési - matematikai, grafikai stb. eszközök. 

Ide tartozik az a kérdés is: hogyan ellenőrizzük a vezető tevékeny
séget? 

Helyesnek tartom, ha a fő kérdéseket maga a bizottság elnöke elemzi. 
Célszerű ehhez a bizottság egy tagját állandó segítőként igénybe venni. 
A bizottság szaktagjai fő figyelmüket az ellenőrzött szolgálatiág-vezető 
szakmai irányító munkájának vizsgálatára fordítsák. 

A harckészültség ellenőrzése. 

A harckészültség ellenőrzésének igen nagy jelentőséget tulajdonítok; 
azonban e kérdéssel - éppen jellegénél fogva - e tanulmány keretében 
részletesen nem foglalkozhatok. 

Egy részkérdésben mégis állást foglalok. Ez pedig az a kérdés, hogy 
bizottsági ellenőrzés során ki vizsgálja meg a harckészültség kérdéseit? 

Véleményem szerint kiindulópontként azt kell tekinteni, hogy a PK 
HTPH és a szolgálatiág-vezetők tevékenységének egyik alapvető területe 
a harckészültségi feladatok megoldása. Éppen ezért a PK HTPH és a 
szolgálati ágak munkáját ellenőrző személyek mindegyike végezzen ilyen 
irányú munkát. A szerzett tapasztalatok összesítését pedig az ellenőrző 
PK HTPH, illetve a bizottság elnöke végezze el. 

A kiképzés ellenőrzése. 

Alapelvként le kell rögzíteni, hogy a kiképzés alapvető fokmérője 
minden esetben a kiképzettek felkészültsége feladataik végrehajtására. 

Az ellenőrzési feladat itt is kettős. Egyrészt a hadtápszolgálaton be
lül folyó kiképzés tervezését, szervezését, összehangolását, nyilvántartását, 
ellenőrzését és rendszeres értékelésének megtörténtét kell · f€-lülvizsgálni, 
másrészt a kiképzettség fokáról, a célok megvalósításáról kell trteggyő
ződni. 
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Az újrendszerű kiképzés bevezetése kapcsán mind az első, mind a_ 
második kérdést illetően új követelmények jelentkeztek, amelyek az új 
kiképzési utasításban, új hadtáp- és fegyvernemi összkövetelményi prog
ramokban, új kiképzési normákban és tankönyvekben kerültek kiadásra. 

Az új követelmények az alábbiakban foglalhatók össze: - minden ; 
kategóriánál elméletileg meg kell alapozni a feladatok megoldásában való 
jártasságot; - a kiképzés zömét gyakorlati foglalkozásokkal kell végre-
hajtani; - biztosítani kell a hadtáptörzsek és HVP-ok teljes összeková
csolódását; - fel kell készíteni a tiszthelye~teseket a tisztek helyettesíté-
sére; - biztosítani kell azt, hogy a hadtápalegységek feladataikat komp-
lex módon tudják megoldani. 

Az ellenőrzéseknek elsősorban arra kell választ adniok, hogy hogyan, 
milyen eredménnyel, szervezettséggel, hatásfokkal valósultak meg az el-
lenőrzött egységnél ezek a követelmények. Külön vizsgálat tárgyává kell 
tenni a szocialista versenymozgalom szervezését és eredményeit, s vizs
gálni kell azt is, hogy mennyiben van megoldva a lebiztosított tartalékos 
állomány korszerű kiképzése. 

A kiképzés tervezésének, szervezésének, összehangolásának, nyilván
tartásának és belső ellenőrzésének követelményei a vonatkozó utasítá
sokban, mintákban, programokban egyértelműen meghatározottak ezáltal 
az ellenőrzés bázisául szolgálnak. Az eredményesség, vagy hiányosság e~k 
alapján egyértelműen megállapítható. 

A képzettség felmérésének végrehajtására három alapvető módszer 
ajánlható: 

Elméleti· vizsga 
Alkalmazható írásban és szóban. Az utóbbit hasznosabbnak tartom,_ 

Hatékonyan felmérhető ezúton a hadtáptisztek és tiszthelyettesek harcá
szati és hadtápharcászati képzettsége, szabályzat- és szakmai utasításbeli. 
ismerete. 

Egyének gyakorlati vizsgáztatása 
A módszer kiválóan alkalmas a hadtáptisztek, tiszthelyettesek, had

tápalegységek parancsnokai szaktechnikai ismereteinek felmérésére. Tö-· 
rekedni kell arra, hogy az ellenőrzött tiszt vagy tiszthelyettes elsősorban 
oktatólagosan tegyen vizsgát. Ezzel oktató készségéről is meggyőződhetünk„ 

Ellenőrző komplex foglalkozások 
Elsősorban hadtápalegységek felkészültségének, képzettségének fel

mérésére alkalmas. Helyes követni azt az elvet, hogy az ellenőrzés során 
egy már oktatott tárgykör kerüljön az alegység által bemutatásra. 

Az ellenőrzés végrehajtásának módszerét illetően azt tartom helyes
nek, ha a kiképzés tervezésével, szervezésével, dokumentálásával kap
csolatos ellenőrzést a bizottság egy tagja fogja kézbe. A képzettség fel
mérését a bizottság elnöke vezetésével a bizottság szaktagjai hajtják 
végre. 

A csapatgazdálkodás ellenőrzése. 
E kérdésnél szükséges annak hangsúlyozása, hogy a .csapatgazdálkodás 

a hadtápszolgálat egész tevékenységének csak egy része. Kiemelt fontos-
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ságú, de nem egyedüli területe a hadtápszervek munkájának. Mégis, az 
előbbi kérdéseknél részletesebben foglalkozom ennek ellenőrzésével, mi
vel egyrészt a hadtápszervek alapvető feladatai közé tartozik, másrészt a 
gazdálkodás különböző területein bekövetkezett jelentős módosítások ezt 
szükségessé teszik . 

A csapatgazdálkodás 1968. évi módosítása megköveteli, hogy a mó
dosító intézkedések hatása a magasabbegységek gazdálkodást ellenőrző 
tevékenységében is érvényesüljön . 

A módosítások kapcsán két igen fontos körülményt kell figyelembe 
venni: 

- egyrészt számolni kell azzal, hogy 1968. január 1. óta a gazdál
kodásnak ezen a szintjén is fokozott mértékben érvényre kell juttatni a 
Magyar Néphadsereg, s ezen keresztül a népgazdaság összérdekeinek 
védelmét. Ez minden esetben elsődleges és kiemelt elvként kell, hogy ér
vényesüljön az ellenőrző munkában; 

- másrészt számításba kell venni, hogy a gazdálkodó egységek ha
táskörének bővítése nagyobb lehetőséget nyújt a központi akarattól ki
sebb-nagyobb mértékben eltérő döntések meghozatalára, amely döntések 
esetenként visszaélésekké is válhatnak, illetve kárt okozhatnak . 

Mindez rugalmas gazdasági ellenőrzést követel a magasabbegység 
hadtáptörzsektől. 

Az ellenőrzés egyik fő céljaként a minőségileg kiszélesedett gazdál
kodási feladatok elvégzésének hatékony elősegítését kell megjelölni. El
sősorban azt kell érvényre juttatni, hogy a kezdeményezés és a rugal
masság ne a törvényesség megsértése árán jusson érvényre. A központi 
akarat és a helyi érdekek megfelelően találkozzanak. Az ellenőrzés fő cél... 
kitűzését a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata és a minőségi szem
lélet érvényrejuttatásának elemzése képezze. A tevékenység elemzésének 
egyik fő motívuma pedig a statisztikai módszerek széleskörű alkalmazása 
legyen. 

Az ellenőrzések általában az alábbi elvi követelményeknek feleljenek 
meg: 

- hatékonyan segítsék a parancsnokok, politikai munkások, parancs
nok-hadtáphelyettesek, szolgálatiág-vezetők helyes gazdasági szemléleté
nek és gyakorlatának kialakítását, formálását; 

- bátorítsák a parancsnokokat, illetve az általuk megbízottakat a 
számukra biztosított hatáskörök ésszerű gyakorlásában; 

- határozott fellépést biztosítsanak a felelőtlenség, a mulasztások, a 
hatáskör túllépés, a Magyar Néphadsereg érdekeit sértő gazdálkodási 
módszerek alkalmazása ellen, más szóval - az új gazdálkodási elvek 
adta lehetőségek maximális kihasználása mellett - érvényesüljön a köz
ponti akarat, valamint a törvényesség; 

- legyenek komplexek és átfogó jellegűek, s ezen keresztül segítsék 
elő az adott csapat gazdálkodásának egyidőben történő teljeskörű vizs
gálatát; 

- fokozott mértékben legyenek elszámoltató jellegűek; 
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- biztosítsák az ellátási feladatok állandóan növekvő színvonalon 
történő megvalósítását; 

- hiba-megelőző és feltáró jellegűek mellett megállapításaikkal 
szolgáljanak alapul a helyes és szükséges intézkedések kellő időben tör
ténő kiadásához. 

Csak a fentiekben vázolt, elvi alapokon nyugvó ellenőrzés képes 
megnyugtató módon biztosítani a gazdálkodásra vonatkozó szabályok be
tartását, s a személyi állomány megfelelő színvonalú anyagi, egészség
ügyi ellátását. 

A gazdálkodó hadtáptörzsek gazdálkodással kapcsolatos új felada
tait általában az MNHF 4/68. sz. utasítása és az azzal összefüggő további 
utasítások, intézkedések határozzák meg. 

A gazdálkodó egységek és alegységek hadtápszervei, valamint az őket 
ellenőrző magasabbegység hadtáptörzsek fő figyelmüket az említett uta
sítások és intézkedések követelményeinek betartására kell, fordítsák. 

A gyakorlati életben ennek az igénynek a teljesítése következetes, 
előrelátó munkát követel a hadtáptörzsektól. Az előző évhez kéoest a 
gazdálkodó, s az őket ellenőrző hadtáptörzseknek fokozott figyelmet kell 
fordítaniok a megnövekedett csapathitelek pontos felszámítására. Már a 
felszámítás során törekedniök kell a csapatbeszerzések körének bővítésé
ből fakadó előnyök kihasználására. Az ellenőrző magasabbegység had
táptörzsek megnövekedett felelősségének abban kell tükröződnie, hogy a 
felszámítások helytállóságát kritikai elemzéssel bírálják felül, megelőzve 
ezzel a jogos igények kielégítésének elmaradását, illetve a törvénytelen
ségeket és visszaéléseket. Különösen fontosnak tartjuk ennek hangsú
lyozását akkor, amikor már rendelkezünk évekkel ezelőtt szerzett olyan 
tapasztalatokkal, amelyek bizonyítják, hogy a felületes ellenőrző munka 
ellátási zavarokat, illetve készletfelhalmozódást okozhat. 

Körültekintő gondossággal kell biztosítani azt is, hogy a jelentős 
értéket képviselő és megfelelő gazdálkodási lehetőséget nyújtó csapat
hitelek elsősorban rendeltetésüknek megfelelően kerüljenek felhasználásra. 
E feladatot legeredményesebben maguk a gazdálkodó egységek hadtáp
szervei tudják megoldani. Az ellenőrző magasabbegység hadtáptörzsek is 
sokféleképpen segíthetik e követelmény érvényesülését alárendeltjeiknél. 
Ezek közül a hitelátcsoportosítások feletti ellenőrzés jelentőségére kívá
nok rámutatni. úgy vélem, a magasabbegység hadtáptörzsek akkor segí
tik a leghatékonyabban a csapathitelek gazdaságos felhasználását, ha egy
részt bátorítást adnak azok számára, akik nem használják ki az átcso
portosításra adott jogkörben rejlő lehetőségeket, másrészt megfékezik az 
indokolatlan át-, majd visszacsoportosításokat az erre hajlamos parancs
nokok és más átcsoportosítás jogkörrel felruházott vezetők eseteiben. Igen 
fontosnak tartom, hogy a magasabbegység hadtáptörzsek rendszeresen 
ellenőrizzék a póthitelek felhasználását, mivel az egységek a részükre 
adott - indokolt - póthiteleket kizárólag a póthitelt engedélyező intéz.. 
kedésekben megjelölt célra használhatják fel. 

Az új gazdaságirányítási rendszer egyik alapvető jellemzője az ész-.' 
szerű takarékosság elvének állandó érvényesülése. Ez azt követeli a gaz-
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diílkodó egységek ·hadti.ptörzseitől, hogy meghatározott célokból tőreked
jenek ésszerű megtakarítások elérésére. Ennek érdekében érvényre kell 
juttatniok azokat a rendszabályokat, amelyek a legkisebb ráfordítással 
biztosítják a legeredményesebb gazdálkodást. 

A magasabbegység hadtáptörzsek ellenőrzéseík során elsősorban e 
rendszabályok következetes betartását kell, hogy ellenőrizzék. Természe
tesen gondoskodniok kell a fokozatos gazdálkodás folytán keletkező pénz
maradványok következő évre történő átviteléről, illetve a pénzilletmé
nyek visszatartásáról, ha a pénzmaradványok feladat elmaradásból, ter
vezési hibákból vagy honvédségi érdekeket sértő intézkedésekből kelet
keztek. Esetenként szükségessé válhat azon céloknak a magasabbegység 
részéről történő meghatározása, amelyre az érintett csapat a maradványt 
fordítani köteles. 

Egészen új az egységeknek az a joga, hogy a csapatbeszerzés körébe 
utalt anyagokban okozott károk megtérítéséből, valamint az e körbe tar
tozó elhasználódott anyagok kiselejtezéséből, továbbá hulladékok értéke
sítéséből származó bevételeket saját hatáskörükben felhasználhatják. Ed
digi tapasztalataim szerint e jog gyakorlásában bizonyos fokú bátortn
lanság tapasztalható. Amellett, hogy a magasabbegység hadtáptörzsek el
lenőrzéseik során megfelelő bátorítást kell adjanak e jogkör alkalmazá
sához, elsősorban azt kell vizsgálniok és biztosítaniok, hogy a kártérítés
ből sz6.rm.azó bevételeket a károk kélló időben történő helyreállítására, 
a hiányzó anyagok pótlására, a selejtített és hulladék anyagok értékesí
téséből eredő bevételeket pedig az ellátás színvonalának emelésére for
dítsák az alárendeltek. 

A harckészültség és a kiképzés zavartalanságának biztosítása érdekében 
az egységeknek alkalmazniok kell a javító, fogyó - és karbantartó anya
gokkal való ellátásban, beszerzésben a helyi fegyvernemi anyagi szolgá
latokkal, illetve a közeli csapatokkal való együttműködést. E feladat tel
jesítésének szép ereményeivel találkoztam elsősorban a közös helyőrségű 
gazdálkodó egységeknél. E kérdés vizsgálata során a magasabbegység had
táptörzseknek biztosítaniok kel]. hogy a hadtápszolgálat és a fegyvernemi 
anyagi szolgálatok között szükséges anyag átadás-átvételre, - ha az a 
harckészültség és kiképzés zavartalanságának biztosítása érdekében szük
,éges - fenntartás nélkül sor kerüljön, azonban csak olyan anyagokra 
terjedjen ki, amelyek az érintett szolgálati ágakban egyaránt használato
sok és felhasználásuk szakszolgálati utasításokban van szabályozva. Az át
adás-átvétel minden esetben okmányváltás, illetve a csapatok közötti 
átadás-átvétel mindenkor okmányváltás és térítés ellenében történjen. Az 
ellenőrzés ezen túlmenően ösztönözzön is .arra,. hogy a helyi inkurens 
;uiyagokat más szolgálati ágakban - a fenti követelmények biztosításával 
- felhasználják. 

Mint ismeretes a gazdálkodás egyik fokmérője az anyagok minősége, 
elhasználtsági foka, állapota. A jól gazdálkodó egységeknél a katonák jó 
minőségű ruházatban járnak, teljesen ép edényzetből étkeznek, selejt
mentes anyaggal oldanak meg feladatokat. Annak érdekében, hogy ez 
minden egységnél meglegyen, az egységeknek rendszeresen élniök kell 
kibővített selejtítési jog!<örükkel, illetve intézkedéseket kell tenniök a 
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használhatatlanná vált anyagok rendszeres· kiselejtíté6ére. A külső ellen
őrzésnek pedig főleg azt kell biztosítania, hogy az egységek hatáskörébe 
utalt selejtítéseket a szakmai utasításokban foglaltaknak megfelelően, s 
ne a bekövetkezett hiányok eltussolása céljából végezzék. 

Az új gazdaságirányítási rendszer gyakorlati bevezetése nyomán az 
egységeknél végzendő javításokat a parancsnok technikai helyettesek ko
ordinált terve alapján a kölcsönösség jegyében kell végrehajtani. Az egy
ség hadtáptörzsekre tehát jelentős együttműködési feladatok hárulnak. 
Ezt elsősorban a PK Techn. h. irányába kell élővé tenni. A magasabb
egység hadtáptörzsekre hárul az a feladat, hogy elősegítsék a javítószer
vekkel rendelkező szolgálati ágak közötti kölcsönös együttműködést, biz
tosítsák: az esetleges visszaélések megelőzését. 

Igen lényeges változások következtek be a belső ellenőrzések rend
szerében. 

Új tartalommal, új módszerrel, nagyobb hatékonysággal kell az egy
ségeknek belső ellenőrzéseiket végrehajtaniok. Az alárendeltek ellenőrző 
tevékenységének vizsgálata során a magasabbegység hadtáptörzseknek a 
fő figyelmet az elrendelt gyakoriság, a szükséges részletesség betartásá
nak és az ellenőrzések hatékonyságának elemzésére kell fordítaniok. Ezen 
belül is meg kell vizsgálni, hogy az adott egységen belül folyó belső el
lenőrzés hogyan szolgálja a társadalmi tulajdon védelmét. 

A belső ellenőrzések helyzetének megítélésekor abból kell kiindulni, 
hogy a végrehajtott ellenőrzések mennyiben biztosítják elsősorban a gaz
dálkodásra vonatkozó szabályok betartását, a személyi állomány magas 
színvonalú ellátását. A kötelező ellenőrzések számszerű teljesítése ese
tén sem ítélhető megfelelőnek, vagy kedvezőnek a belső ellenőrzések 
helyzete, ha a harckészültség anyagi biztosításában, az ellátásban, a gaz
dálkodásban, s az anyagi fegyelmi helyzetben rendellenességek mutat
koznak. 

Az ellenőrzések helyzetét valamennyi egységnél a belső ellenőrzés 
egész rendszerének vizsgálata alapján kell értékelni. Ennek megfelelően 
a század-, ütegparancsnokok a szolgálatiág-vezetők és a PK HTPH-ek ál
tal végzendő ellenőrzéseket kell a magasabbegység hadtáptörzseknek felül 
bírálniok. Minden esetben meg kell vizsgálni az egységparancsnok fele
lősségének érvényesülését is mind az ellenőrzések megszervezésében és 
végrehajtásában, mind az ellenőrzések realizálásában. Nem lehet haté
kony a belső ellenőrzés ott, ahol a párt és politikai szervek nem nyúj
tanak konkrét segítséget az ellenőrzések hatékony végrehajtásához. 

AZ ELLENŐRZÉSEK TERVEZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE 
ÉS DOKUMENTALASA 

A hadtápbizottsági ellenőrzéseket, a részleges anyagi vizsgálatokat és 
a legfontosabb célellenőrzéseket a kiképzési és naptári tervvel összhang
ban, 8 hónapos távlatban célszerű az időszakos munka- és ellenőrzési 
tervben rögzíteni. Biztosítani kell, hogy minden alárendelt évenként egy 
alkalommal ellenőrzésre kerüljön. Ennek kapcsán merül fel annak kér
dése, hogy lehetséges és szükséges e a magasabbegység közvetlen al-
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,egységeinél is évente hadtápbizottsági ellenőrzés végzése. Gyakorláti ta
pasztalatokra alapozott véleményem szerint a jelenlegi rendszer bizonyos · 
differenciálása szükséges. A magasabbegység egységeinél az évente egy 
alkalommal végzett bizottsági ellenőrzés elégséges és szükséges. A köz-
vetlen alegységeknek a magasabbegység hadtáptörzse részéről történő 
hadtápbizottsági ellenőrzésénél célszerű mérlegelni a 2 évenkénti ellenőr
zést. Ez a differenciálás növelné az ellenőrzések hatékonyságát, annak 
minőséRét. 

Valamennyi ellenőrzést az esedékesség idején konkrét időpontokkal 
a havi munka- és ellenőrzési tervekben úgy célszerű megtervezni1 hogy a 
tervből egyértelműen leolvasható legyen a végrehajtottság helyzete is. 
Már a tervezés során törekedni kell arra, hogy az egy helyőrségben dísz
lokált több alárendelt csapat hadtápszolgálata, vagy legalább az „utal
takat" ellátó és az „utaltak" egyidóben kerüljenek ellenőrzésre. 

Helyes, ha a társ magasabbegység PH HTPH-ek egyeztetik a közös 
helyőrségű csapataik egyidejű ellenőrzését. 

Az ellenőrzések előkészítésének főbb fázisait: - az ellenőrzési prog
ram kidolgozása; - az ellenőrzési program alapján a bizottság elnöké
nek eligazítása; - az ellenőrz~s részletes végrehajtási tervének kidolgo
zása; - az ellenőrző bizottság felkészítése és eligazítása; - a bizottság 
felkészültségének ellenőrzése képezi. 

Véleményem szerint a programot két részre bontva célszerű elkészí
teni. Az I. részt helyes, ha a magasabbegység PK HTPH és a HTP TÖF 
közösen állítják össze. A II. rész - az ellenőrzés részletes végrehajtási 
terve - kidolgozásával az ellenőrzésben résztvevőket célszerű megbízni, 
ezek munkáját a HTP TÖF fogja össze, s koordinálja. . 

Az. ellenőrzéseket, formájuktól függetlenül, mindenkor elemző mód
szerrel kell végrehajtani. Ez megköveteli, hogy a megvizsgált tényeket 
elemekre bontva ·célszerűen csoportosítsuk, összehasonlítva, absztrakció 
- elvonatkoztatás - útján tárjuk fel a munkában érvényesülő összefüggé
sek, tendenciák természetét. A gazdálkodás új vonásai kapcsán különösen 
gondot kell fordítani a bizonylatok, nyilvántartások és elszámolások 
elemző módon történő ellenőrzésére. A hibák, szabálytalanságok észle
lése esetén minél mélyebben fel kell tárni azok okait. 

Különösen fontosnak tartom az ellenőrzött egység PK HTPH és tör
zse munkaidejének, a kötelező mutatók, illetve tervszámok és tényszámok 
között mutatkozó eltéréseknek, az ellátás, a végzett munka minőségének 
elemzését. Az elemzésnek különösen ez az utóbbi területe játszik nagy 
szerepet a távlatokban kiadandó értékelések, intézkedések megalapozásá
ban, s a továbbiakban várható színvonal alakulásának helyes megítélésé
ben. Igen fontos, hogy minden nagyobb kérdés vizsgálatának lezárásakor 
vonjuk le a szükséges következtetéseket a pozitív oldalak erősítésére, va
lamint a hibák hatékony megszüntetésére. 

Megfontolt és mélyreható elemzést kíván az ellenőrzöttek tevékeny
ségének helyes előrevivő, tárgyilagos, minden szubjektivizmustól mentes 

• értékelése. Ennek során választ kell keresnünk arra, hogy az ellenőrzött 
egységnél a vezetés ösztönös intézkedéseken vagy tervszerű, gondos, elő
relátó elemzésekr<>; kontrollszámításokra épített döntéseken alapul-e. 



A magasabbegységek ellenőrző tevékenységével szemben mindinkább 
fontos követelménnyé válik az, hogy a gazdálkodás eredményeit, helyze
tét maximálisan számszerűsítetten, mutatókban rögzítsék az ellenőrzés 
dokumentációjában. Csak így lesz meggyőző az a konkluzió, amelyet a 
végzett munkáról az ellenőrzöttek számára leírunk. 

Fontos a tervekben, kimutatásokban foglaltakat a gyakorlattal is 
kontrolálni. Ennek érdekében minden esetben meg kell vizsgálni, hogy 
a számok vetülete hogyan néz ki pl. az elhelyezési körletekben, a feltá
lalt étkezéseknél vagy a katonák szóbeli tájékoztatása tükrében. 

Az ellenőrzés során mindig csak bizonyítható megállapításokhoz le
het ragaszkodni. A feltételezés, az ellenőrzők szubjektív véleménye, a 
jelzők indokolatlan fokozása jelentős mértékben csökkenthetik az ellen
őrzés hitelét, komolyságát. 

Az ellenőrzések dokumentációjának kettős jelentőségét lehet kiemelni. 
Egyrészt segítséget· nyújt az ellenőrzötteknek a fejlődés fő területeinek, 
s a hiányosságok okainak megismeréséhez, továbbtanulmányozásához, 
·másrészt az ellenűrzők számára biztosít fontos információt. 

A hadtápbizottsági ellenőrzésekről, valamint a részleges anyagi vizs
gálatokról bizottsági jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az elmúlt évek során szerzett tapasztalatok szerint a jegyzőkönyvek 
eddigi szerkezete - több vonatkozásban - ma már bürokratikus. A ve
zetés korszerűsítésének, hatékonyságának igénye megköveteli, hogy az 
elért eredményekre, valamint a munkában tapasztalt hiányosságokra vo
natkozó tényeket a korábbinál sokkal koncentráltabban, sokkal rövideb
ben, sokkal inkább a lényegre mutatóan rögzítsék a jegyzőkönyvek. Elc 
sősorban azzal a gyakorlattal értek egyet, mely szerint a lefolytatott el
lenőrzésről 2 példányban egy rövid, maximum 10-12 oldalas, ·minden 
alapvető területet tárgyaló, összefoglaló jegyzőkönyv készül. Az a helyes, 
ha a jegyzőkönyv a főkérdésekét - vezetés, harckészültség, kiképzés, gaz
dálkodás, anyagi fegyelem - és a szolgálati ágakat egy-egy pontként 
rögzít, továbbá valamennyi pontot az elért eredmények, majd a feltárt 
hiányosságok szerint taglal. Szükséges egy-egy pont végén a benne fog
lalt kérdésről kialakult összegezett vélemény leírása. Ezzel egyidejűleg 
indokolt, hogy a feladatok minden általánosságtól mentesen kerüljenek 
.a jegyzőkönyvbe. A mindenkori helyzettől függően ott, ahol szükséges, a 
Ieladatokkal együtt kell meghatározni a feladatok végrehajtásának cél
szerű módszereit is. 

A jegyzőkönyvet, ha az ellenőrzés parancsnoki vagy fegyvernemi fő
nöki bizottsági ellenőrzés keretében folyt le, úgy a főbizottság jegyző
·könyvének mellékleteként a parancsnok, illetve a fegyvernemi főnök út
ján célszerű kiadni. · Ebben az esetben is biztosítani kell, hogy az elöljáró 
parancsnok által aláírt intézkedésbe az ellenőrzött parancsnok hatáskörébe 
tartozó hadtáp jellegű feladatok is rögzítve legyenek. A hadtáptörzs ön
álló ellenőrzése esetén kísérő ügyirattal, a magasabbegység PK HTPH ön
állóan adja ki a jegyzőkönyvet, s határozza meg külön a parancsnok ha" 
táskörébe tartozó feladatokat. 

A célellenőrzé:s tapasztalatait a. helyszínen a nyilvántartási könyvek-
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ben, tervekben és egyéb okmányokban, a magasabbegység hadtáptörzsnél 
pedig „feljegyzés"-ben célszerű rögzíteni, s általánosítható tapasztalatait 
PK HTPH-i intézkedésekben lehet hatékonyan közreadni. 

Ismeretes, hogy az ellenőrzések tényleges eredménye, ösztönző ereje 
a ;hozzá fűződő következmények révén érvényesül . 

Véleményem szerint a realizálás körébe sorolható: - az ellenőrzést 
követő tájékoztatók megtartása a parancsnok, a PK HTPH, a hadtáptörzs, 
a párt- és politikai szervek képviselői számára; - a jól dolgozók elisme
rése, a mulasztók felelősségrevonása; -a magasabbegység illetékes fegy
vernemi főnökének tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól; - az el
lenőrző szerv hatásk.örében meg nem oldható problémák jelentése az il
letékes "elöljáró szerveknek; - a szükséges intézkedések kiadása a kö
vetelménYek megszabására, a határidőkre; - és végül a kontroll vizsgálat. 

A kontroll vizsgálat nem kötelező, hasznosságához azonban nem fér 
kétség. E téren - álláspontom szerint - az ellenőrzéseknek azt a tekin
télyét kell biztosítani, hogy a végrehajtást ne a kontroll vizsgálatokkal 
kelljen „kierőszakolni". Végrehajtásának szükségességét a mindenkori 
helyzet határozza meg. Alapvető követelmény az, hogy a kontroll. vizs
gálatot ugyanazon személyek hajtsák végre, akik az alapellenőrzést vé
gezték. 

A cikkben többször hangsúlyoztam az ellenőrzések komplex jellege 
biztosításának szükségességét. A magasabbegységek ellenőrző munkája 
ennek jegyében teljességgel fel kell ölelje a hadtápalegységek rendszeres 
ellenőrzését is. Erről azonban sokkal többet kell szólni, melyek e cikk 
kereteit meghaladják. 

Az alárendelt csapatok hadtápszerveinek ellenőrzésében szerzett ta
pasztalatok alapján a legújabb parancsok, utasítások és intézkedések szel
lemében a fentiekben vázoltam az ellenőrző munka színvonalának növe
lésére kialakított gondolataimat. 

úgy vélem, mind a központi szerveknél, mind a csapatoknál sokan 
vannak, akik e témával kapcsolatos publikációkat nagy érdeklődéssel, 
rendszeresen tanulmányozzák, s elismerésre méltó kutatómunkát folytat
nak az ellenőrző munka hatékonyságának növelésére. Ezért érdeklődéssel 
várom hozzászólásaikat. 




