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A csapatgazdálkodás ellenőrzési rendszeréről napjainkban sok szó 
-esik, élénk vita folyik a csapatoknál és a különböző szintű vezető-irányító 
szerveknél. Kétségtelenül jogosak az ezzel kapcsolatban felmerülő észre
vételek, s meg lehet érteni mindazokat, akik sürgetik a rendszer korsze
rűsítését. A probléma megfontolt, célszerű és előrelátó megoldása azon
ban nem egyszerű intézkedés kérdése. Több objektív körülmény akadá
lyozta a gazdasági ellenőrzés rendszerének továbbfejlődését. Célkitűzésem, 
·hogy e cikk keretében főbb vonatkozásaiban rámutassak ezekre az ob
jektív tényezőkre, a gazdálkodási rendszer, valamint a gazdasági ellenőr
zés rendszerének összefüggéseire, és ennek alapján a csapatgazdálk_odás 
ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztési lehetőségeire. 

A néphadsereg és ezen belül a hadtápszolgálat gazdálkodási rend
szere - mint ismeretes - szolgálati áganként épül fel. A szolgálati ágak 
egy-egy mereven elkülönült egységet képeztek a korábbi években, s csak 
1968. január l-től következett be ezen a téren bizonyos mérvű változás. 

A szolgálati ágak gazdálkodási rendszerében az elmúlt években je
lentős fejlődés következett be. A központilag megállapított természetbeni 
normákon alapuló ellátás helyett ma már egyre nagyobb mértékben a 
,,pénzgazdálkodás" elvén alapuló ellátás az uralkodó a hadtápszolgálat
ban. Ez a gazdálkodási forma nagyobb önállóságot biztosít a csapatok
nak, maguk dönthetik el, hogy - az elvi követelményeket figyelembe 
véve - a rendelkezésre álló illetményből mit szereznek be. 

A gazdálkodás rendszerében bekövetkezett minőségi változás egyre 
fokozta a követelményeket a gazdasági ellenőrzéssel szemben. A termé
szetbeni normákon alapuló ellátás időszakában az ellenőrzésnek kisebb 
volt a szerepe, kevesebb volt a lehetőség az anyagi visszaélésre. A meg
határozott ellenőrzési követelmények általában teljesíthetők voltak. Ahogy 
a csapatok gazdasági hatáskörei növekedtek, úgy egyre nagyobb felada
tok hárultak a külső és belső ellenőrzésre. A gazdálkodás rendszerében 
bekövetkezett változás azonban nem járt együtt a gazdasági ellenőrzés-
rendszerének (az ellenőrzési követelmények, módszerek és egyéb feltéte-
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lek) felülvizsgálatával, módosításával s így bizonyosfokú· feszültségek ke
letkeztek a csapatoknál. 

Mindez azért következhetett be, mert a szolgálati ágak gazdálkodási 
.rendszerének fejlődése jelentős részben egymástól függetlenül ment végbe. 
Ugyanakkor a gazdasági ellenőrzés rendszere központilag került kialakí
tásra. A belső ellenőrzési kötelmeket a Belszolgálati Szabályzat írta elő. 
Míg a szolgálati ágak gazdálkodási rendszerének fejlesztése viszonylag 
szabadon, a szakvezetés elgondolásainak megfelelően mehetett végbe, ad
dig a gazdasági ellenőrzést illetően nagyobbak voltak a megkötöttségek. 
Egyik ilyen objektív tényező volt pl. az, hogy a belső ellenőrzési kötel
meket az Elnöki Tanács által 1961-ben jóváhagyott Belszolgálatí Szabály
zat írja elő, melynek módosítására - csak emiatt - korábban nem ke
rülhetett sor. De önmagában a Belszolgálati Szabályzatban előírt ellenőr
zési feladatok módosítása (csökkentése, vagy mérséklése) sem oldotta 
volna meg a problémát. A feszültség a csapatoknál ezen a téren abból 
adódik, hogy a szolgálati személyek nem képesek ellenőrzési kötelmeik
nek, megnövekedett katonai, illetve szakmai feladataik ellátása mellett 
teljes mértékben eleget tenni olyan körülmények között, amikor a gaz
dálkodás ellenőrzése is a korábbinál bonyolultabb, több időt és nagyobb 
fokú felkészültséget igényel. Ha egyszerűen csökkennének, vagy mér
séklődnének az ellenőrzési kötelmek, ezzel ugyan enyhülnének a fennálló 
feszültségek, de ugyanakkor nem fokozódnának a belső gazdasági ellen
őrzések hatékonysága. Következtetésként tehát a megoldást szélesebb kör
ben, elsősorban a gazdálkodási rendszer és a gazdasági ellenőrzés rend. 
szerének összefüggéseiben kell keresni. A gazdálkodás jelenlegi - egy
mástól még mindig eléggé elkülönült - ágazati rendszere azonban nem 

--: nyújt megfelelő alapot e kérdés megnyugtató rendezéséhez, ezért erre a 
néphadsereg egész gazdálkodási rendszere tervbe vett átfogó korszerűsí
tésével, egységes elvek és követelmények alapján történő kialakításával 
:párhuzamosan kerülhet sor. 

Ahhoz, hogy a gazdasági ellenőrzés kialakítandó új rendszerét a had
.tápszolgálatban körvonalazzuk, el kell végeznünk röviden a jelenlegi kri
tikai elemzését és bírálatát. 

A gazdasági ellenőrzés rendszere a néphadseregben is külső és belsó 
ellenőrzésre tagozódik. A külső ellenőrzést az elöljáró szervek, a belső 
ellenőrzést a Belszolgálati Szabályzatban meghatározott szolgálati sze
mélyek hajtják végre munkaköri feladataik ellátása mellett (munkaköri 
ellenőrzés). 

A külső gazdasági ellenőrzés végrehajtását illetően a néphadseregre 
is kötelező érvényűnek kell tekinteni a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány gazdasági és pénzügyi ellen6rzés rendjére vonatkozó rendelete alap
ján azt a követelményt, mely szerint a költségvetésből gazdálkodó szer
veket az elöljáró szervek évenként kötelesek ellenőrizni. Ennek megfele
lően van a hadtápszolgálatban is szabályozva a közvetlen elöljáró hadtáp
törzsek ellenőrzési kötelezettsége. 

A külső gazdasági ellenőrzés végrehajtására a különböző szintű ve
zető-irányító szervek nem mindenütt rendelkeznek szervezetszerű ellen
őrző apparátussal. Különö;en érződik ennek hiánya a magasabbegységek-
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né!, a seregtesteknél, valamint a HM közvetlen egységek és intézetek v<r
natkozásában. 

A külső ellenőrzéseket ennélfogva az elöljáró szervek alkalomszerűen 
összeállított bizottsággal végzik. A bizottságok a magasabbegység had
táptörzseknél a pk. hadtáphelyettes vagy a hadtáp törzsfőnök vezetésével 
a szolgálatiág-vezetőkből tevődnek össze. A magasabbegység-törzs harc
készültsége, a hadtápvezetés folyamatosságának biztosítása miatt nem 
engedhető meg az, hogy a magasabbegység hadtáptörzs teljes vezető 
állománya ellenőrzés címén 3-4 napnál huzamosabb ideig távol legyen. 
Ennek tudható be az, hogy átlagosan egy-egy egység gazdálkodásának ér
demi ellenőrzésére évenként 3-4 napnál többet nem tudnak fordítani. 
Természetesen ez az idő kevés arra, hogy átfogja éves viszonylatban az 
alárendeltek gazdálkodását, különösen, ha még tekintetve vesszük azt, 
hogy a belső ellenőrzések is hiányosak vagy felszínesek. Ilyen idő ráfor
dítás mellett 2-2 napos kontroll ellenőrzéssel is számolva egy maga
sabbegység hadtáptörzsnek 75-90 nap szükséges átlagban alárendeltjei
nek gazdasági ellenőrzésére. Ebből látható, hogy még így is a számításba 
vehető munkanapok jelentős részét (1/4-1/3-át) fordítja a gazdálkodás 
ellenőrzésére. Emellett legalább ennyit kell minimum fordítani a harc
készültség, a kiképzés ellenőrzésére is. 

Még nagyobb időigénnyel jár a seregtest, valamint a HM közvetlen 
csapatok, intézetek vonatkozásában az évi rendszeres gazdasági ellenőrzés 
végrehajtása. 

A belső gazdasági ellenőrzés rendszere a néphadsereg csapatainál, 
intézeteinél a szolgálati személyekre elsősorban a szolgálati elöljárókra) 
épül, akik a Belszolgálati Szabályzatban meghatározott időközönként kö
telesek ellenőrzési kötelmeiknek eleget tenni. A személyhez kötött belső 
ellenőrzési rendszer jellemzője a merevség, vagyis nem veszi figyelembe a 
helyi sajátosságokat, körillményeket. Mint ahogy azt látni fogjuk, oly
annyira megnöveli az egy ugyanazon területre irányuló ellenőrzések gya
koriságát, hogy azok ezáltal teljesen formálissá válnak, mert az ellenőr
zésre kötelezettek figyelmét nem elsősorban az ellenőrzés minőségi vég
rehajtására, hanem a mennyiségi teljesítésre tereli. 

Figyeljük meg egy elvi táblázaton az alegység készletében levő anya
gok meglétére, állapotára vonatkozó ellenőrzések gyakoriságát és számát. 

Ellenőrzésre kötelezett személyek 

Század (üteg) pk. 
Zászlóalj (osztály) pk. 

Szolgálatiág-vezető 

Pk. htp. helyettes 

1 

1 

·r 

·------'-
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Az ellenőrzés 
esedékessége 

2 havonta 
2 havonta 
3 havonta 

Évi ellenőr
zés száma 

6 

6 

4 
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A fentiek bizonysága szerint az alegység anyagi készletét - egy-egy 
szolgálati ág vonatkozásában - egy évben 28 alkalommal kellene ellen
őrizni az ellenőrzésre kötelezett személyeknek. Ez havi átlagban kettő el
lenőrzést jelent, sőt esetenként többet is, de ezt annyiszor kell venni, 
.ahány szolgálati ág anyaga megtalálható az alegységnél. 

Hasonló a helyzet az egységraktár anyagi készleteinek ellenőrzésére 
vonatkozó előírások terén is. Az üzemanyagot és az élelmet összesen 16-
szor, az élm. felszerelési anyagokat 10-szer, a ruházati anyagokat 8-szor 
kell a parancsnok hadtáphelyettesnek és az illetékes szolgálatiág-vezetőnek 
ellenőriznie (leltározni) egy évben. 

A parancsnok hadtáphelyettes személyére előírt 3 havonkénti ellen
őrzés - az alárendeltségébe tartozó 4 szolgálati ágat figyelembe véve -
azt jelenti, hogy évenként összesen 16 alkalommal kell leltároznia az egy
ség raktárában tárolt anyagokat és egy alegységnél 12 alkalommal a ru
házati, az elhelyezési és az üzemanyagokat. Ez utóbbi számot még szorozni 
kell az alegységek számával. 

Nem túlzás. ha az ezredparancsnok hadtáphelyettesre háruló önálló 
gazdasági ellenőrzések számát átlagosan 130-140-re becsüljük, a Belszol
gálati Szabályzatban előirt követelmények alapján. E számok önmaguk
ban is mennyiségi szemléletet tükröznek s eleve a belső ellenőrzések for
málissá válását idézik elő. 

Jelenlegi belső ellenőrzési rendszerünk másik komoly problémája, 
hogy nincs kellően megoldva az anyagbizonylatok, nyilvántartások, elszá
molások számszaki és érdemi ellenőrzése. Ennek alapvető oka, hogy az 
anyaggazdálkodás mellett a gazdasági számvitel is a szolgálati ágak tevé
kenységi körébe tartozik, munkafolyamatba beépülő belső ellenőrzés a 
számviteli rendszerben nem érvényesül. A szolgálatiág-vezető a gazdál
kodási hatáskörébe tartozó anyagok bizonylatainak, nyilvántartásának 
érdemi ellenőrzésére hivatalos belső ellenőri minőségben nem jöhet szá
mításba. A szolgálati ágak számvitelét tehát csak tőlük bizonyos értelem
ben független, kívülálló személy ellenőrizheti. A csapathadtáp jelenlegi 
szervezetében erre munkaköri feladatként a parancsnok hadtáphelyettese 
van a Belszolgálati Szabályzat alapján kötelezve. A parancsnok hadtáp
helyettes azonban egyszemélyben az alárendelt szolgálati ágak gazdálko
dását (anyagforgalmát) teljesen átfogó tételes ellenőrzést végrehajtani, a 
bizonylatok nagy száma és megfelelő idő hiánya miatt aligha képes. 

A néphadsereg, s ezen belül a hadtápszolgálat gazdálkodási rendsze
rének 1968. évben történt módosításával egyidőben még nem nyíltak meg 
a lehetőségek arra, hogy a gazdasági ellenőrzés vázolt helyzetében fenn
álló problémák megoldásra kerülhessenek. Továbbra is célkitűzés marad 
az ellenőrzés hatékonyságának fokozása, hogy a mennyiségi szemlélet he
lyett a csapatoknál a minőségi követelmények kerüljenek előtérbe. 

A gazdasági ellenőrzés rendszerének korszerűsítése, hatékonyságának 
fokozása érdekében megoldásra váró legfontosabb feladatok: 

- az elöljáró (középirányító) szerveket célszerű szervezetileg alkal
massá tenni alárendeltjeik évi rendszeres gazdasági ellenőrzésének a kö
vetelményeknek megfelelő végrehajtására; 

77 



- indokolt felülvizsgálni a -belső ellenőrzési feladatokat, s azokat 
reálisabb követelmények szerint célszerű meghatározni; 

- a gazdasági ellenőrzés egységes elvek és követelmények szerinti 
végrehajtását „Csapatgazdálkodási Utasítás"-ból célszerű szabályozni. 

Az irányító szervi (külső) ellenőrzés hatékonyságának fokozása, az 
évi rendszeres ellenőrzés követelményeknek megfelelő végrehajtása a 
magasabbegység és seregtest hadtáptörzseknél ellenőrök, illetve ellenőrző 
szervek létrehozásának gondolatát veti fel. A szervezeti, illetve személyi 
feltételek biztosítása nélkül a külső ellenőrzés hatékonyságában nehezen 
várható lényeges javulás. 

Minden elöljáró szervet elsősorban a neki követlenül alárendelt szerv 
(törzs, egység) gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére célszerű köte
lezni. Az ellenőrzött szerv (törzs) alárendeltjeinek ellenőrzése csak olyan 
mértékben szükséges, amelynek alapján megfelelő következtetéseket lehet 
levonni az elöljáró szerv vezető, irányító tevékenységére, intézkedéseinek 
és ellenőrzéseinek hatékonyságára. 

A belső gazdasági ellenőrzés rendszerének továbbfejlesztésére vonat
kozó elgondolás kialakításához mindenekelőtt célszerű megvizsgálni, hogy 
milyen mértékben szükséges a belső ellenőrzési feladatokat központilag 
szabályozni. A központilag szabályozandó belső ellenőrzési feladatok mi
lyen szintű utasításban (Belszolgálati Szabályzatban, szakszolgálati utasí
tásban), milyen részletességgel legye'lek szabályozva. Megoldható-e a belső 
ellenőrzés hatékonyságának fokozása csupán a belső ellenőrzési feladatok 
reálisabb meghatározásával, vagy szükségesek egyéb gazdálkodási rend
szert érintő változások is. 

A belső ellenőrzés alapvető célja, hogy segítse a vezetés hatékony
ságát, az anyagi biztosítással, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ered
ményes megoldását, a társadalmi tulajdon védelmét, a szabálytalanságok, 
hiányosságck feltárásával és megszüntetésével biztosítsa az anyagi eszkö
zökkel és pénzzel való gazdálkodás parancsokban, utasításokban megha
tározott rendjét. 

A belső ellenőrzés a vezetés szerves részét képezi. Végrehajtásának 
rendjét központilag csak olyan mértékig célszerű szabályozni, amely alap
vetően egységesen biztosítja a néphadseregben a központi érdekek meg
valósulását, emellett megfelelő önállóságot nyújt a helyi vezetés számára, 
hogy a belső ellenőrzést a helyi körülményeknek, sajátosságoknak megfe
lelően hajtsa végre. 

Elvileg azt célszerű rögzíteni, hogy a szervezeten belüli hatékony belső 
ellenőrzés végrehajtásáról minden parancsnok (vezető) köteles gondos
kodni. Meggondolandó azonban, hogy célszerű-e az ellenőrzési kötelmeket 
továbbra is személyhez kötötten megszabni? 

Ha továbbra is személyhez kötötten szabályozzuk. a belső ellenőrzést, 
ez gyakorlatilag annyiban jelenthet változást, hogy az eddigi túlzott gya
koriságú ellenőrzési kötelmek mérséklődnek. Célunk az kell, hogy le
gyen, hogy a belső ellenőrzési feladatok számszerűségének csökkentése, 
reálisabbá tétele mellett fokozódjon hatékonyságuk. Kérdés, hogy milyen 
módon érjük ezt el? 
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Az eddigi vizsgálódások következtetései alapján hatékony belső gaz
dasági ellenőrzési rendszer úgy alakítható ki: 

- ha nagyobb teret kapnak a munkafolyamatba beépített ellenőr
zések, valamint 

- ha az alapvető belső ellenőrzési feladatok a szervezet egészére ke
rülnek meghatározásra. 

A munkafolyamatba beépülő ellenőrzésnek különösen a számviteli te
vékenység terén van nagy jelentősége. Ennek megvalósítása szükségessé 
teszi a szolgálati ágaknál jelenleg egységben levő gazdálkodási és szám
viteli tevékenység bizonyosmérvű szétválá.sztását, vagyis azt, hogy a két 
tevékenység egymástól elkülönített szervezeti keretek között bonyolódjon. 

A gazdálkodási és számviteli tevékenység szétválasztása gyakorlati
lag úgy lenne megoldható, hogy a parancsnok hadtáphelyettese közvet-. 
len alárendeltségében egy számviteli (nyilvántartó) részleg működne. A 
szolgálatiág-vezetők feladata szakterületükön a gazdálkodás tervezése; 
szervezése, irányítása és ellenőrzése lenne, míg a számviteli munkát a 
számviteli részleg végezné (perspektívában ügyviteli gépek alkalmazásá
val), így az anyagmozgatással kapcsolatos bizonylatok számszaki és ér
demi ellenőrzését, főnyilvántartásokon történő átvezetését, továbbá idő
szakos anyagelszámolások, készletjelentések összeállítását, a gazdálkodás 
elemzését stb. 

A számviteli tevékenység modellje a csapatoknál ennek megfelelően 
az alábbiak szerint nézne ki: 

Bizonylat alapján in
tézkedik az anyagmoz
gatásra 

0

1 __ s_z_o_lg_._á_g_._v_e~z_. -~1-
---·- ----- ~-----------~ 

·-~-l~_._·_s_z_:_m_v_i_t-el_i_l~-- 1 
A bizonylatokat szám
szakilag és érdemileg 
ellenőrzi, átvezeti a 
főnyilvántartásokon. 

Az időszakos és év vé
gi elszámolásokat meg
szerkeszti. 
Anyagi készlet jelen
téseket összeállítja. 
Az anyagi készletek
ről, fogyásról az érin
tett szakvezetőket tá
jékoztatja. 

! 

---=-=------1 Alegység 

l Bizonylat :lapján vég-
-~~-~- rehajtja az anyagmoz

Raktár gatást (felvételez, le
ad) 

t 
Bizonylatot eljuttatja 
a számviteli részleg
hez 

Jelmagyarázat: 

A bizonylat útja. 
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A számvitelnek a gazdálkodó szolgálati ágaktól való leválasztásával 
és egy számviteli részleg tevékenységi körébe való összpontosításával a 
számviteli tevékenység és annak belső ellenőrzése a munkafolyamat szer
ves egységében valósulna meg. A bizonylatok számszaki és érdemi el
lenőrzését a szolgálati ágaktól független számviteli részleg naponta vé
gezhetne el, azok nyilvántartásokon történő átvezetése előtt. Rendellenes
ség észlelése esetén a pk. htp. helyettes útján azonnal folyamatba helyez
hető annak kivizsgálása. Ezáltal jóval kevesebb lehetöség nyílna a bi
zonylati fegyelem megsértésére, a társadalmi tulajdon elleni bűncselek
mények elkövetésére. 

További megoldandó kérdés a belső ellenőrzési feladatok és köve
telmények meghatározása. 

Célszerű, ha központilag csak az alapvető belső ellenőrzési feladatok 
kerülnek meghatározásra. A belső ellenőrzés alapvető feladatai alatt jelen 
esetben az anyagok meglétének időszakos ellenőrzéseit (leltározás) kell 
érteni, mely a társadalmi tulajdon védelmét szolgálja, tehát gyakoriságá
nak meghatározása központi érdek. Ez nem jelenti azt, hogy egyéb fontos 
feladatai a belső ellenőrzésnek nincsenek. Ezek azonban központilag egy
ségesen nem szabályozhatók, illetve központi szabályozásuk nem lenne 
célszerű. Azt a helyi vezetés hatáskörébe indokolt tenni, hogy eldöntse a 
helyi körülményektől függően egyéb területek ellenőrzésére milyen súlyt 
helyezzen. 

Az alapvető (központilag szabályozandó) belső ellenőrzési feladatok 
gyakoriságának meghatározásához célszerű részletesebben elemezni a csa
patoknál használatos hadtápanyagok fajtáit. 

Vizsgálódásunk szempontjából a hadtápanyagokat alapvetően két cso-
portba osztahatjuk, úgymint 

- fogyó anyagok és 
- nem fogyó anyagok (tartósabb használati cikkek, eszközök). 

A fogyó anyagokat rangsorolhatjuk a felhasználásban betöltött fon
tosságuknak, értéküknek megfelelően. A csapatok mindennapi életében 
jelentősebb anyagok (például élelmiszerek, üzemanyag) -, amelyekből 
a csapatoknál általában nagy a forgalom (felhasználás) - gyakoribb el
lenőrzést igényelnek, mint a kisebb értéket képviselő vagy kisebb meny
nyiségben felhasználásra kerülő anyagok. 

A nem fogyó anyagokat alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk, 
lehetnek: 

- személyi használatú és 
- közhasználatú dolgok. 

A személyi használatú anyagok (pl. a ruházat, személyi felszerelés 
stb.) legfontosabb jellemzője, hogy sok fajtájuk van, nagy tömegben ta-· 
lálható a csapatoknál, egy jelentős része a személyi állománynak van 
kiadva használatra (anyagi felelősség mellett), az állandó használat miatt 
gyakran mehet veszendőbe. Ezen anyagok vonatkozásában a belső ellen
őrzés fő célja elsősorban a rendeltetésszerű használatról, rendszeres kar
bantartásáról való meggyőződés. A meglétének ellenőrzése - tekintettel 
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arra: hogy a használók anyagi felelősség mellett veszik át, aláírás ellené
ben - csak másodlagos. · Ha valamely cikk elvész, a használó azonnal 
jelzi, vagy a hiányos öltözködés miatt rövid időn belül feltáródik, így a 
kivizsgálás megindul. Bármikor is kerüljön a hiány feltárásra, a használó 
anyagilag felelős érte, s így kártérítésre kötelezhető. 

A közös használatú anyagok (mint például berendezési anyagok, tech
nikai eszközök, felszerelések) általában úgy kerülnek kiadásra az alegy
ségeknél használatra, hogy felelős személyekhez vannak kötve (a helyiség 
berendezési anyagáért a szobaparancsnok, a technikáért a gépjárműve
zető, a konyhafelszerelésért a főszakács és így tovább felelősek). Ezek vo
natkozásában is a belső ellenőrzés fő célja a rendeltetésszerű használat, 
a szakszerű üzemeltetés, folyamatos karbantartás figyelemmel kísérése, 
rendellenességek megszüntetése. Mivel elvesztésükre vagy eltul3.jdonítá
sukra kevesebb lehetőség van - mint például a személyi felszerelési 
anyagok esetében - így meglétük ellenőrzése ritkábban is elegendő. 

Anéikül, hogy az ilyen irányú vizsgálódást részleteiben tovább foly
tatnánk, az eddigiekből is megállapítható, hogy a különböző anyagok 
egymástól eltérő gyakoriságú ellenőrzést igényelnek. Ezt bizonyítják 
egyébként a néphadsereg anyagaiban keletkezett hiányok, károk, vissza
élések elemzésének tényadatai is. Mindezekből levonhatjuk azt a követ
keztetést, hogy az alapvető belső ellenőrzési feladatok és azok gyakorisá
gának meghatározásánál célszerű figyelembe venni a hadtápszolgálat kü
lönböző anyagainak azon sajátosságait, amelyek jellegükből, rendelteté
sükből, a felhasználásukra, illetve használatukra vonatkozó előírásokból 
és egyéb sajátosságukból fakadnak. 

A belső ellenőrzésnek azon rendszere, amelyben személyekhez kö
tötten kerülnek meghatározásra az ellenőrzési feladatok, az eddigi ta
pasztalatokat figyelembe véve úgy lehet értékelni, hogy alapvelüen betöl
tötte szerepét. A fejlődés egy rugalmasabb, hatékonyabb belső ellenőr

zési rendszer kialakítását követeli. 

Mindenekelőtt látnunk kell azt, hogy az ellenőrzés nem öncél. Nem 
azért van szükség ellenőrzésre, hogy a munkaértékeléskor számot tud
junk adni az ellenőrzések számszerűségéről s ehhez különböző statiszti
kai kimutatásokat készítsünk, demonstrálva ezáltal ez irányú tevékenysé
günket. Fel kell hagyni azzal a szemlélettel, amely az ellenőrzések szám
szerű végrehajtásából von le következtetéseket a gazdálkodás, az anyagi 
fegyelem helyzetére. A gazdálkodás, az anyagi fegyelem helyzetéből kell 
kiindulni és következtetni az ellenőrzések hatékonyságára. Legyen bár 
számszerűleg végrehajtva, sőt túlteljesítve az ellenőrzés mit sem ér, ha 
ugyanakkor az anyagi fegyelem laza, meg nem engedhető szabálytalan
ságok és visszaélések fordulnak elő a gazdálkodásban. Ilyen esetekben 
természetesen nem mentesít senkit sem a felelősség alól a formálisan 
végrehajtott ellenőrzés. 

A belső ellenőrzési feladatoknak a gazdálkodó szerv egészére tör
té-nő meghatározása az eddigiekhez viszonyítva egy fejlettebb belső ellen
őrzési rendszer alapját képezi. A csapatgazdálkodás szervezettsége meg
nyugtató alapot szolgáltat, hogy az ellenőrzési feladatokat a központi, il-
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]etve a társadalmi érdekek szem előtt tartásával, de számszerűségében lé
nyegesen lecsökkentve határozzunk meg. 

Még közelebb kerülünk állításunk bizonyításához, ha azt is megvizs
gáljuk, hogy az alegység anyagainak meglétére irányuló ellenőrzésből je
lenleg mennyi esik szakemberekre. Eszerint az alegységek anyagainak 
meglétét az összellenől'zéshez viszonyítva alig több mint 30°/o-ban ellen
őrzik a szakemberek (pk. htp. helyettes, szolgálatiág-vezetők), közel 70°/o
ban ezt az alegységparancsnokok végzik. 

A nem szakemberek által végzett ellenőrzések - a gyakorlati ta
pc.sztalatok szerint - az esetek többségében általában formálisak, nem 
hozzák meg a kívánt eredményt. Ezt bizonyítják egyébként az év végi 
leltározások korábban érvényben volt rendszerének tapasztalatai, amiko::
is a leltározó bizottságokba csapattisztek lettek beosztva. 

A belső ellenőrzés végrehajtásának személyi bázisát a hadtápszolgá
k~t vonatkozásában a parancsnok hadtáphelyettes és a szolgálatiág-veze
tok képezik ma is és a jövőben is. Ahol a parancsnok hadtáphelyettes -
a szolgálatiág-vezetőinek bevonásával - szervezi és irányítja a belső 
ellenőrzést, súlyt heJyez annak helyes végrehajtására, megfelelő rendsza
bályokat foganatosít a feltárt hiányosságok megszűntetésére, ott ennek 
e1·edményei megnyilvánulnak az alegységek gazdálkodásának szervezett
~;é!~ében is. Az alegységparancsnokok ott megfelelő figyelmet fordítanak 
az előírt rendelkezések betartására, végrehajtására, rendszeresen irányít
ják és ellenőrzik az alegység-szolgálatvezetők munkáját. Ilyen körülmé
nyek között gyakorlatilag nincs szükség arra. hogy az alegység parancs
noka minden hónapban önállóan ellenől'izze az anyagi eszközök meglétét. 
Mint az alegységgazdálkodás vezetője az alegység által használt anyagok 
meglétéért, állapotáért - ha ellenőriz, ha nem akkor is - személyében 
felelős. Ha nem szervezi meg az anyagok személyhez kötését, ha nem 
gündosk:odik az anyagok szabályszerű használatáról, leadásáról, felvéte
lh·ől, felelősségét nem csökkenti az sem, ha kimutathatóan bizonyítja, 
blgy az dőírt havi ellenőrzéseit végrehajtotta. Ez ugyanis az ellenőrzés 
-formalizmusát bizonyítaná, mert ha helyesen hajtja végre elleilőrzését, 
akkor fel kellene fedni a hiányosságokat és intézkedni azok megszünteté
sére. 

Következtetésként tehát gyakorlatilag nincs sok jelentősége annak, 
hogy meghatározzuk az alegységparancsnok milyen időközönként ellen
őrizze az anyagok meglétét. Felelős az alegység anyagainak meglétéért, 
tehát köteles arról gondoskodni. hogy az anyagok megőrzésének, megóvá
sának. rendeltetésszerű használatának feltételei biztosítva legyenek, az 
előírt szabályok be legyenek tartva. Parancsai és elöljárói követelményei
nek végrehajtásáról ~ a reá háruló felelősség tudatában - saját elha
tározásának megfelelő időközönként győződjön meg. Nincs szükség arra, 
hogy ezt bárhol is dokumentálja, mert az alegységparancsnok gazdálko
dással kapcsolatos munkája nem abban merül ki, hogy meghatározott 
időközönként ellenőrzi az anyagok meglétét, ennél sokkal szélesebb kö
rűen, naponta sokszor részletekbe menően kell foglalkoznia a kiképzés 
anyagi biztosításának, a személyi állomány élet- és munkakörülményei
nek, az anyagi fegyelem megszilárdításának kérdéseivel. Amelyik alegy-
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ségpurancsnok elhanyagolja c.z ezzel kapcsolata.s mindennapos munkát 
az havi egyszeri ellenőrzéssel nem tud az alegységgazdálkodás terén ren
det tartani vagy teremteni. 

Természetesen ilyen kirívó negatív példával a gyakorlatban nem le
het találkozni. Ezt csupán annak bizonyítására hoztam fel, hogy az alegy
séggazdálkodás terén meglevő hiányosságok felszámolásának, az anyagi 
fegyelem megszilárdításának kérdése egyáltalán nem azon múlik, hogy az 
alegységparancsnokokat milyen időközönként kötelezzük az anyagok meg
létének ellenőrzésére. Ezt magának az alegységparancsnoknak kell eldön
teni. Ha az alegységgazdálkodás, az anyagi fegyelem helyzete megköve
teli, fokozni kell az ellenőrzést s ilyen esetben minden alegységparancs
noknak szolgálati kötelessége súlyt helyezni a hiányosságok felszámolá-
sára függetlenül attól, hogy a szabályzat milyen időközönként írja el& 
az ellenőrzést. 

Maradnak tehát a központilag szabályozandó belső ellenőrzési fel
adatok végrehajtásának személyi bázisaként a pk. hadtáphelyettese és a 
szolgálatiág-vezetők. Közismert, hogy a hadtápszolgálat gazdálkodási rend
szere továbbfejlesztésének főirányát perspektivikusan az egységes elve
ken és követelményeken alapuló gazdálkodási rendszer megteremtése ké
pezi. Ezen fő célkitűzés megvalósításának egyik feltétele a szolgálati ágak 
közötti merev határvonal feloldása, a szolgálati ágak egységes gazdasági 
vezetésének, irányításának megteremtése. Ilyen körülmények között a 
gazdciisági ellenőrzés új rendszerét is egységes elvek és követelmények 
alapján célszerű kialakítani. Ez a belső ellenőrzés rendszerében akkor 
juthat kifejezésre, ha az ellenőrzési feladatokat nem szolgálati áganként 
(a szolgálatiág-vezetők személyéhez kötve), hanem az egység (szervezet) 
egészére határozzuk meg. 

A belső ellenőrzési feladatoknak a szervezet (csapat, intézet) egé
szére történő meghatá1·ozása új alapokra helyezi a belső ellenőrzést. A 
belső ellenőrzés megszervezésére a parancsnok, illetve a parancsnok had
táphelyettese személyében kötelezhető, mint ahogy erre a 40/67. számú 
Kormányrendelet a gazdasági vezetőket törvényesen kötelezi. A további
akban most már nem a szolgálati személyekre vonatkoztatva vizsgáljuk 
a belső ellenőrzés végrehajtását - habár gyakorlatilag azt a jövőben is 
ők fogják megszemélyesíteni -, hanem a parancsnok hadtáphelyettes ez 
irányú szervező munkájából, követelménytámasztásából, a hiányosságok 
megszüntetésére foganatosított intézkedéseiből kiindulva. 

A parancsnok hadtáphelyettese, mint az egység hadtáp élén álló ve
zető, a beosztott szolgálatiág-vezetők bevonásával szervezze a belső el
lenőrzés végrehajtását. A gazdálkodás belső szervezettségétől, az anyagi 
fegyelem helyzetétől függően határozza meg az ellenőrzési feladatokat, 
támasszon megfelelő követelményeket az ellenőrzés mélységét, részletes
ségét illetően. Ez azt jelenti, hogy amely területen a parancsnok hadtáp
helyettes a helyzetet megfelelőnek ítéli meg, elegendő a központilag elő
írt belső ellenőrzési feladatok végrehajtására szorítkozni (minimális kö
vetelmény), ha azonban a gazdálkodás valamely területén - az erre utaló 
jelenségekből ítélve - nyugtalanító állapotok vannak, személyesen kö
teles intézkedni az ellenőrzés fokozására, megfelelő rendszabályok foga-
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natositására. És ettől, illetve az intézkedés elmulasztásából fakadó fele
lősségtől a parancsnok hadtáphelyettest nem mentesítheti olyan körül
mény sem, ha például az adott időszakban ideiglenesen (vagy tartósan) 
az érintett szolgálati ág vezetője távol van (betegség, vezénylés stb.) az 
egységtől. Egy ember kiesése a munkából nem okozhat megtorpanást az 
élet semmilyen területén, a munka szervezettségét minden körülmények 
között biztosítani kell. Erre a belső ellenőrzés javasolt rendszere megfe
lelő biztosítékot nyújt, mivel nem a beosztott szolgálati személyek, hanem 
a szervezet élén álló vezető köteles gondoskodni a hatékony belső ellen
őrzésről. Tehát a szolgálatiág-vezető távolléte esetén a parancsnok had
táphelyettesének kell gondoskodni a soron következő vagy soron kívüli 
ellenőrzés (kivizsgálás) végrehajtásáról az ellenőrzésben való személyes 
részvétele, vagy megfelelő szakközeg biztosítása útján. 

Felvetődhet a kérdés, ha az ellenőrzési feladatokat nem személyek
hez kötjük, a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmény esetén hogyan 
bírálható el az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának kérdése? Nos hát 
ugyan úgy, ahogy ez a polgári életben a vállalatok belső ellenőrzési rend
szerében elbírálható. A belső ellenőrzési kötelezettségek végrehatásának 
vizsgálatát a vezetőnél kell megkezdeni. Hogyan szervezte meg a belső 

ellenőrzést, figyelemmel kísérte-e a végrehajtást, milyen intézkedést fo
ganatosított a feltárt hiányosságok megszűntetésére. Ha ezen a téren 
minden rendben van, akkor az ellenőrzést végrehajtók munkáját kell 
megvizsgálni. 

A központilag meghatározandó belső gazdasági ellenőrzési feladato
kat - az eddigiekben kifejtettek alapján - az alábbiak szerint lehetne 
megállapítani (egy változat): 

az egység raktári készletének leltározása: 

- fontosabb fogyó anyagok: 
(élelmiszer, üzemanyag) 

- egyéb anyag: 
(pl. ruházat, élm. felszerelés stb.) 

egy-két havonta 

félévenként 

az alegység személyi állományának kiadott anyagok, felszerelések 
meglétének, állapotának ellenőrzése félévenként 

tüzelőanyag leltározása 

- egyéb anyagok leltározása: 

évente egyszer 
(a fűtési időszak végén) 

(pl. bútorzat, berendezési anyagok, htp. technikai eszközök, egész-
ségügyi évente egyszer 

- a gazdasági számvitel ellenőrzése: 
(a pk. htp. h. kémpróbaszerű ellenőrzése) fé1évenként 

Megjegyzés: Az anyagok meglétének ellenőrzését évenként egyszer az 
egyes szolgálati ágra kiterjedő átfogó leltározással kell végrehajtani a parancs
nok elhatározása szerint megfelelő időszakban. (Ez az elgondolás feltételezi az 
eddig általános és kötelező év végi leltározás rendszerének megszűntetését.) 

Ezen ellenőrzési "feladatok szervezett és követelményeknek megfelelő vég
rehajtása elegendő ahhoz, hogy biztosítva legyen a társadalmi tulajdon vé
delme. 
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Befejezésül néhány gondolatot a belső gazdasági ellenőrzés végre
hajtásának szabályozásáról kívánok felvetni. Eddig a belső ellenőrzési fel
adatokat a Belszolgálati Szabályzat határozta meg, konkrét időbeni meg
kötésekkel. A jövőben célszerű, ha a Bels20lgálati Szabályzat csak elvileg 
rögzíti a parancsnok (vezető) belső ellenőrzési kötelezettségét, a gyakor
lati végrehajtás követelményei, módszerei pedig csapatgazdálkodási utasí
tásban kerülne szabályozásra. fgy mindenkor meg lesz a lehetősél!e an
nak. hogy az ellenőrzés rendszerét a gazdálkodási rendszer feilődP.sévf"l 
párhuzamosan lehessen a követelményeknek megfelelően tökélete,ite»i 
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