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Az elmúlt évben hírt adtunk arról, hogy az MN egy egységénél, Pé
csen megkezdődött a csapathadtáp számviteli rendszerének korszerűsíté
sére irányuló kísérlet.* A következőkben a kísérlet eddigi tapasztalatairól, 
az anyagnyilvántartás (könyvelés) teljes gépesítéséről szeretnék tájékoz
tatást adni. 

Elöljáróban tekintsük át a csapathadtáp számvitelének 'korszerűsíté
sét indokló tényezőket, a korszerűsítés alapelgondolását. 

A csapathadtáp számviteli rendszere korszerűsítésének 
szükségessége 

A csapathadtáp számviteli rendszere korszerűsítésének szükségessége 
alapvetően abból a körülményből fakad, hogy míg az elmúlt időszakban 
a gazdálkodás rendjében, módszereiben számottevő fejlődés következett 
be, azzal egyidejűleg nem történt kellő előrelépés a számvitel területén. 
A szolgálati áganként tagolt és ebből fakadóan számtalan sajátosságokat 
magán viselő számvitel ma már több vonatkozásban is gátjává vált él fej
lődésnek. A számviteli tevékenység elmaradott módszerekkel folyik és 
nem nyújt kellő alapot a csapatgazdálkodás hatékonysága további foko
zására, az ellátás színvonalának fokozatos javítására irányuló törekvések
hez. Jelentős adminisztrációs terhet ró a szolgálatiág-vezetőkre, miáltal 
gyakran háttérbe szorul a személyükre háruló érdemi munka. Az anyagi 
fegyelem megszHárdítását akadályozza a számvitel belső ellenőrzésének 
megoldatlansága. 

A csapathadtáp számviteli rendszerének egyik alapvető jellemzője, 
hogy - a csapatgazdálkodás rendszerének megfelelően - szolgálati ágan
ként tagolt. Az egyes szolgálati ágakon belül a gazdálkodási és számviteli 
tevékenység szoros, zárt egységet képez. 

A fejlődés további szakaszában az ágazati tagoltságú számvitel már 
nem nyújt megfelelő lehetőséget a munkafolyamatok komplex jellegű 

* Megjelent a „I-Iadtápbiztosítás·· e. folyóirat 1970/1. számában. 
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ésszerűsítéséhez, a fejlett könyvviteli módszerek alkalmazásához. továbbá 
nem felel meg a korszerű könyvelőgépek rendszerbe állítása követelmé
nyeinek sem. 

A számvitel önmagában jelentős feladat, kölcsönös összefüggésben 
van a gazdálkodással, kihatással van a gazdálkodás tervszerűségére, ha
tékonyságára, az ellátás színvonalára. Jelentőségét mutatja, hogy a vezeté3 
minden szintjén egyre növekszik a gazdasági döntések megalapozottságát 
szolgáló információ igény. A gazdálkodási rendszer korszerűsítésével pár
huzamosan is a szá1nvíteli munka volumenének növekedése figyelhető 

meg. Ugyanakkor egyre fokozódnak a követelmények a szolgálatiág-veze
tőkkel szemben a harckészültség, a gazdálkodás, a kiképzés terén. Ilyen 
körülmények között egyre kevésbé tartható az az állapot, hogy a szolgá
latiág-vezetők aprólékos, adminisztrációs munkával legyenek leterhelve. 
A számviteli munkából a szolgálatiág-vezetők részére az az információ a 
fontos, amely alapját képezi a gazdasági vezetésnek, a tervezésnek. az el
látásnak. Nem feltétlenül fontos, hogy ezeket a szolgálatiág-vezetők sze
mélyes számviteli munkával szerezzék meg. Viszont fontos szempont. hogy 
a munkaidőn belül növekedjen az érdemi munkára fordítható idő aránya 
és ennek érdekében mentesítve legyenek minden olyan kötöttségektől, le
terhel\ségektől, amelyek elvonják figyelmüket a főfeladatok megoldásá
tól. 

A gazdálkodás korszerűsítése, a pénzgazdálkodás módszerének széle
sedése, a csapatok hatáskörének növekedése egyre fokozza a jelentőségét 
a belső gazdasági ellenőrzésnek.· A szolgálati áganként tagolt zárt gazdál
kodási rendszer megfelelő „.folyamatba beépített" ellenőrzést nem biztosít 
a szolgálatiág-vezetök számviteli tevékenysége felett. A számvitel ellen
őrzését - külön önálló feladatként - egy, a szolgálati ágon kívülálló 
személynek kell végezni. Ha ez az ellenőrzés nem elég feszes, akkor az a 
körülmény, hogy ugyanaz a Személy, aki az anyagokkal gazdálkodik, 
végzi a gazdasági műveletek számvitelét is, kedvező lehet6séget nyújt a 
szabálytalanságok, visszaélések elkövetésére. Már pedig köztudott, hogy 
jelenleg nincs megnyugtatóan megoldva a csapatoknál a számvitel folya
matos, tételes, érdemi és számszaki ellenőrzése. Az érvényben levő szabá
lyozások szerint a parancsnok hadtáphelyettesek feladata a szolgálati ágak 
számvitelét rendszeresen ellenőrizni. Ennek a feladatnak azonban - a 
csapathadtáp vezetése terén rájuk háruló feladatok sokasága mellett -
egyszemélyben, a kívánt követelményeknek megfelelően nem tudnak ele
get tenni. 

A csapathadtáp számviteli rendszerének korszerűsítése összefügg a 
számviteli munka gépesítésére irányuló törekvésekkel is. Az ágazati ta
goltságú és a szakmai sajátosságoknak megfelelően kialakított számviteli 
rendszer nem biztosít megfelelő feltételeket a könyvelő-automaták alkal
mazásához. ' 

Mindezek a körülmények szükségessé teszik a csapathadtáp számvi
teli rendszere ágazati tagoltságának megszüntetését, egységes elvi és szer
vezeti alapokra helyezését, a számviteli munka és ellenőrzési folyamat 
egységének megteremtését, ésszerűsítését, a korszerű könyvelőgépek al
kalmazási követelményeinek megfelelően. 
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A csapathadtáp számviteli rendszere korszerűsítésének 
alapelgondolása 

A csapathadtáp számviteli rendszere korszerűsítésének alapvető célki
tűzése: 

- csökkenteni a parancsnok hadtáphelyettesek és a szolgálatiág-veze
tők adminisztrációs leterheltségét, hogy több időt tudjanak fordítani az 
érdemi munkára, a gazdálkodás irányítására, ellenőrzésére, 

- megoldani a számvitelnek - munkafolyamatba beépülő - folya
matos, tételes, érdemi és számszaki ellenőrzését, 

- a lehetőségeknek és a célszerüségeknek megfelelően korszerű ala
pokra helyezni a csapathadtáp számvitelét és megteremteni a feltételeit 
az ügyviteli perspektivikus alkalmazásának. 

A célkitűzésnek megfelelően a korszerűsítés alapelgondolása: 
- a fő számviteli tevékenységet leválasztani a szolgálati ágaktól, 
- a korszerű számviteli módszerek alkalmazási lehetőségeit figye-

lembe véve kialakítani a csapathadtáp egységes elveken nyugvó számvi
teli rendjét, 

- a számviteli tevékenységet a parancsnok hadtáphelyettes aláren
deltségében működő hadtáp számviteli részleg feladatkörébe tenni, 

- olyan számviteli rendszert alakítani ki, amely perspektívában meg
felelő lehetőséget nyújt a korszerű könyvelőgépek fokozatos rendszerbe 
álli tásához. 

A kísérleti számviteli rendszer főbb tapasztalatai 

A pécsi egységnél a hadtáp számviteli rendszer lényegében a fenti 
elgondolás szerint kerűlt kialakításra. 

A számviteli részleg a szolgálati ágak könyvelő, nyilvántartó állomá
nyának átcsoportositása útján került létrehozásra és végzi - egységes el
veken alapuló számviteli szabályok szerint - a csapathadtápba tartozó 
szolgálati ágak vonatkozásában az anyag- és hitelnyilvántartással (köny
veléssel}, bizonylatok folyamatos, tételes érdemi és számszaki ellenőrzé
sével, irattározásával, számlák kifizetésével, anyagelszámolások, készlet
jelentések, gazdasági információk (statisztikai mutatók) elkészítésével kap
csolatos feladatokat. 

A kísérletet végző alegységnél a törzsfőnök alárendeltségében egy 
gépi adatfeldolgozó csoport (GACS) is működik, amelynek feladata a gépi 
adatfeldolgozás. Gépi ellátottsága 1 db ASCOTA 170/45-ös könyvelő auto
mata és 1 db HUNOR számológép. 

A számviteli részleg és a GACS az anyagkönyvelési feladatokat en
nek megfelelően egyűttműködésben oldja meg. 
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A GACS a jelenlegi helyzetben kizárólag az anyagi szolgálati ágak
nak, valamint a pénzügynek dolgozik. A feladatok arányát tekintve -
figyelembe véve az egységhadtáp anyagnyilvántartásainak ez év július 
elején beindult teljes gépesítését - mintegy 800/o-ban hadtáp vonatkozású 
adatfeldolgozás (könyvelés) folyik. Jogosan felmerülhet az észrevétel cél
szerű-e a gépikönyvelést a jövőben is külön szervezetben végezni, pers
pektívikusan nem lenne helyesebb a hadtáp számviteli részlegét képessé 
tenni a saját, valamint a többi fegyvernemi anyagi szolgálat és a pénz
ügyi szolgálat gépkönyvelési, gépi adatfeldolgozási feladatainak elvégzé
sére. Ezt az igényt veti fel mindenekelőtt a csapatvezetés harc alatti tago
zódásának rendszere is. 

Szélesebb körben e kérdésben folytatott eszmecserék megerősítik an
nak megoldásának szükségességét, hogy az egységek kialakítandó számí
tástechnikai szervezete már békeidőszakban a vezetés rendszerének meg
felelően tagozódjon, a hadtápvezetési pont megfelelő gépparkkal rendel
kezzen. 

A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy a csapathadtáp számvi
teli részleg eredményesebben tudna működni, ha feladatait saját géppark
kal tudná végezni. Az ASCOTA-170 típusú könyvelőautomata alapvetően 
gazdasági jellegű feladatok végzésére alkalmas, a harc vezetésével kap
csolatos számítási feladatokra nem jöhet számításba. Fejlesztése az anyagi 
szolgálatok szempontjából elsősorban béke, de a háborús feladatok meg
oldására is célszerű. Ha a hadtáp számviteli részleg már békében megfe
lelő gépparkkal rendelkezne, a gazdasági számvitel mellett a harc hadtáp
biztosításával kapcsolatos tervezési, elszámolási és egyéb számvetési (pl. 
szállitási) feladatok gépi úton történő megoldására békében felkészíthető. 
Ez esetben a csapathadtáp biztosítaná a többi fegyvernemi anyagi szolgá
lat gazdasági számvetéseinek, anyagkönyYelésének gépi úton történő el
végzését. 

A GACS jelenleg a hadtápon kívül a gépjárműtechnikai szolgálatnak 
az igénybevételi mutatók és a pénzügyi szolgálatnak az illetmény szám
fejtés gépi feldolgozását végzi. Egyéb szolgálati ágak a kísérletbe még nem 
kapcsolódtak be. Már jelenleg is megállapítható, hogy a rendelkezésre 
álló egy géppel az eddig gépre szervezett feladatok elvégzése sem biztosí
tott, a további gépesítésről pedig legalább még egy gép beállításáig szó 
sem lehet. 

Két gép minimum szükséges egy-egy helyre annál is inkább, mert 
a gépek időnkénti meghibásodásával is számolni kell. Egy gép esetén a 
meghibásodás idejére teljesen leáll a könyvelés, ami pár nap alatt annyira 
felhalmozódik, hogy a lemaradás behozása emberfeletti munkát követel. 
Emellett, a gyors, kapkodó munka sok hibalehetőséggel is jár, ami a nyil
vántartások helyességét, hitelességét veszélyezteti és további gondokat, 
problémákat okozhat a gazdálkodásban. 

Sokat vitatott kérdés a számviteli részleg állománya. Annyi előrelát
hatólag valószínű, hogy az állomány - ha MN viszonylatában nézzük is 
a kérdést -, belső átcsoportosítással kialakítható. Négy fővel és gépesítés
sel csapathadtáp viszonylatban minden igényt kielégítő számviteli munka 
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végezhető el. Természetesen az új helyzetben magasabb követelmények 
jelentkeznek a számviteli részleg beosztottaival szemben. 

A legproblematikusabb kérdés a számviteli részlegvezető személye. Ki 
vezes.se a számviteli részleget, tiszt, tiszthelyettes vagy polgári alkalma-
1.ott? A legideálisabb az lenne, ha élére egy számviteli és ügyvi tebzerve
zői képesítésű hadtáptisztet lehetne állítani. Elképze::lhető ez hasonló kép
zettségi követelmények mellett egy hadtáp tiszthelyettessel is, perspektí
vában reálisabb célkitűzésnek látszik ezirányba törekedni. Az alakulatok 
egy részénél - főleg hátországiaknál - polgári alkalmazott vezető köny
velő is számításba vehető. 

Felvetődik az a gondolat is, ha ht. állományú vezető beállítására nem 
nyílik lehetőség, hogy a részleg közvetlen irányítását a hadtáp terv.-szerv. 
tiszt feladatává lehetne tenni, ahol ilyen beosztás szervezve van. Ez azon
ban a hadtáp terv.-szerv. tisztek nagyobb fokú leterhelését ho:::>:ná magával 
az eddigiekhez viszonyítva, s félő, hogy esetleg a jelenlegi vagy az újab
ban ráháruló feladatok végrehajtása csorbát szenved. Persepktívában 
azonban elképzelhető, hogy káderképzésünkben ez a kérdés is tágabb te
ret kap, s a hadtáp terv.-szerv. tisztek képesek lesznek ilyen irányú fel
adatok ellátására is, amelyek megfelelő munkaszervezéssel egyéb felada
tok elvégzésével is összeegyeztethetők anélkül, hogy valamely terület el
hanyagolását eredményezné. 

A számviteli részleg további állományát tekintve számításba vehetők 
mind sorkatonák, mind polgáriak. A katonák kiválasztásánál a közgazda
sági technikumi végzettség lenne ideális követelmény, de gimnáziumi 
érettségi is megfelel és ezzel minden valószínűség szerint reálisan lehet 
számolni. A hadseregen belüli szervezett, rövidített gépkezelői tanfolyam
mal a gépkönyvelési funkció ellátására is alkalmassá tehetők. Hátországi 
alakulatoknál a polgári alkalmazott könyvelők és gépkönyvelők beállítá
sára célszerű törekedni. 

A beosztott állomány feladatát tekintve az alábbiak szerint oszlana 
meg: 

- 1 fő előkészítő könyvelő (nyilvántartó), 
- 2 fő gépkönyvelő. 
Természetesen ha a többi fegyvernemi anyagi szolgálatok gépköny

velési feladatait is a hadtápszámviteli részleg gépkönyvelői végzik, akkor 
a számviteli részleg további személyi megerősítése - a fegyvernemi 
anyagi szolgálatok terhére - indokolt. 

A pécsi egységnél kialakított kísérleti számviteli részleg működése 

összességében a várakozásnak megfelelő. Mindenekelőtt jelentős mérték
ben sikerült a csapathadtáp vezető állománya adminisztrációs leterheltsé
gét csökkenteni. Ez napi átlagban mintegy 3-4 óra idő felszabadítást je
lent, melyet a szolgálatiág-vezetők a gazdálkodás vezetésével, irányításá
val, valamint a belső ellenőrzés hatékonysága fokozásával kapcsolatos te
vékenység javítására tudnak fordítani. 

Alapvetően megoldottnak tekinthető - a szervezeti feltételek reali
zálódásával - a csapatgazdálkodás számvitelének belső ellenőrzési prob
lémája, amely már régen foglalkoztatja a felső hadtápvezetést. A szám
viteli részleg szervezetileg független a szolgálati ágaktól, nincs érdekelve 
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a gazdálkodásban, a gazdálkodás eredményességét bizonylatok alapján 
rögzíti, illetve n1utatja ki. Mint ilyen szervezet, feljogosítható és képes 
arra, hogy a szolgálati ágaktól beérkező bizonylatokat érdemileg és szám
szakilag - a napi könyvelési, nyilvántartási munka folyamatában - té
telesen ellenőrizze. A számvitel ellenőrzése megszűnt tehát mint külön 
önálló, és a parancsnok hadtáphelyettes személyét terhelő tevékenység. 
A számviteli munka folyamatában valósul meg, s emellett az eddigieknél 
jóval megbízhatóbbnak, hatékonyabbnak ígérkezik. Várható, hogy a rznd
szer megszilárdulásával az anyagi fegyelemben jelentős javulás fog bekö
vetkezni. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a parancsnok hadtáphelyettes
nek a jövőben nem lesz ellenőrzési kötelezettsége a számvitel terén. Lesz, 
de lényegesen más követelmények és módszer szerint kell neki ellenőrizni. 
Jelenleg a számvitel belső ellenőrzését egyedül a parancsnok hadtáphe
lyettes végzi. Ez az ellenőrzés gyakorlatilag az esetek többségében kém
próbaszerű. Egy bizonyos időszakban (negyedévben) néhány okmányra, 
esetleg néhány napi vagy 1-2 heti forgalom bizonylataira terjed ki. De 
a n~gy szolgálati ágat tekintve talán ennél sokkal nagyobb követelménye
ket elvileg sem lehet támasztani a parancsnok hadtáphelyettesekkel szem
ben. Belátható, hogy ilyen ellenőrzés mellett rendkívül sok okmány, bi
zonylat marad ellenőrizetlenül. Ez a magyarázata annak, hogy a vissza
éléseket általában nem a belső ellenőrzés tárja fel, hanem egyéb módon 
kerülnek felszím~e. 

A számviteli részleg a tervek szerint folyamatos és tételes ellenőrzést 
fog megvalósítani. Elvileg tehát ezen a téren lényeges javulá-; várható. A 
parancsnok hadtáphelyettes feladata, hogy megfelelő követelményt tá
masszon a számviteli részleggel szemben az ellenőrzés végrehajtását ille
tően és személyes ellenőrzéséivel hasson oda, hogy e feladatának a szám
viteli részleg maradéktalanul tegyen eleget. 

Javult a számviteli munka színvonala s a rendszer megszilárdulásával 
a számviteli részleg egyre nagyobb szerepet fog· betölteni a gazdasági ve
;,:etés dönLé3ei:1ek megalapozásában. A szakképzett, begyakorlott állomány 
biztosítani tudja a nyilvántartások kulturált, naprakész vezetését, a bi
zonylati fegyelem betartását. Lehetőség nyílik a gazdasági műveletekkel 
kapcsolatos adatok rendszerezett gyüjtésére, elemzésére, a gazdálkodás 
helyzetéről rendszeres tájékoztatók készítésére, melyek alapján a helyi 
vezetés megfelelő intézkedéseket foganatosíthat a gazdálkodás hatékony
ságának fokozására, a személyi állomány ellátási színvonalának javítá
sára. 

A számvitei rendjében, szabályaiban eszközölt változtatások terén is 
általában kedvezőek a tapasztalatok. 

A kartonrendszerű nyilvántartás kézi mód5zerű vezetésnél is köny
nyebbséget jelent elsősorban a kezelhetőség szempontjából. A gépkönyve
lési rendszert tekintve pedig a korszerűsítés alapvető feltétele. 

A párhuzamos nyilvántartások megszüntetése csökkenti az adminiszt
rációs munkát. A „B" és iiM" anyagnyilvántartás összevonása az egységes 
készletgazdálkodás perspektivikus kialakítása irányába hat. Segíti a kész
letekben való jobb eligazodást, az áttekintést, a készletek meglétének el-
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lenőrzését. A felső hadtápvezetés tervei között szerepel ennek alapján az 
egységes anyagelszámolási és jelentési rendszer bevezetése. 

Az üzemanyag szolgálat vonatkozásában bevált az egységes üzem
anyag és keretnyi!vántartás. Főleg az anyagkészletek és a keretek alaku
lásának együttes áttekinthetősége szempontjából előnyös. Ezáltal az üzem
anyag fogyasztási keretek, és a kiutalási normák nyilvántartása, valamint 
az ellátás tervezésében betöltött szerepe a korábbinál élőbbé vált. 

Hasonló összevonási lehetőség kínálkozott az elhelyezési szolgálatban 
a laktanya fenntartási (karbantartó) anyagok, valamint a csapatépitke
zésre kiutalt építkezési anyagok vonatkozásában. Ennek megvalósítására 
még csak a közelmúltban került sor a kísérlet folyamán. 

A bizonylatok új számozási rendszere nem okozott nehézséget, ked
vezően hat viszont a bizonylati fegyelemre. Az új számozási rendszert az 
tette szükségessé, hogy a számviteli részleg létrejöttével megváltozott a 
bizonylatok útja. 

A bizonylatok áramlásának modellje 

Jelenlegi 

Szolg. 
ág. ve2: 

1 i 

Számv. 
rlg. 

t 

Kísérleti 

1 

-l, -~--1~~---1 Aeg. _R_A~l-----1_ Aeg. _j 
A jelenleg érvényben levő számviteli rendszerben a szolgálatiág-ve

zető a kiállított utalványt az átvevő részére történő átadás előtt okmány
napló számmal látja el. Az utalványszám lényegében nem játszik szerepet. 

A kísérleti rendszerben a szolgálatiág-vezetőnél nincs okmánynapló. 
A bizonylati fegyelem biztosítása szempontjából megnőtt a szerepe a bi
zonylatszámnak. Ennek érdekében a bizonylattömböket a számviteli rész
leg előre számozottan adja ki a szolgálati ágaknak. A kiadott bizonylat
tömbökről elszámoltatja őket. A bizonylatok okmány naplószámmal való 
ellátására a gazdasági művelet (anyagkiadás, bevonás stb.) megtörténte 
után kerül sor. 

Szakmai körökben vitatott kérdés a raktári nyilvántartás. A kísérlet 
folyamán eddig minden szolgálati ágnál egységesen vezettek raktári nyil
vántartást. Egyes szolgálati ágak (így az üzemanyag és ruházat) részéről 
azonban felvetődött a raktári nyilvántartás megszüntetésének gondolata. 

A raktári nyilvántartás vezetését több tényező indokolja. A főnyilván
tartások vezetése a szolgálati ágaktól a számviteli részleghez került. Ha a 
raktári nyilvántartás vezetését megszüntetjük, a szolgálatiág-vezetónél 
nem lesz kéznél okmány a raktári készletekről s ez megnehezíti az utal-
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ványozást. A raktári és a főnyilvántartás párhuzamos vezetése kontroll le
hetőséget biztoslt, s a negyedéves egyeztetéseknél a hibákat hamarabb ki 
lehet szűrni. A raktárvezető részére is megnyugtatóbb sajátkezűleg nyil
vántartani és naponta ismerni a raktári készleteket s azokat saját terve 
szerint a nyilvántartás alapján rendszeresen ellenőrizheti. 

Akik a raktári nyilvántartás megszüntetését javasolják, alapvetően a 
raktárvezető leterheltségének csökkentésével érvelnek. Az ellenőrzés kér-
dését a főnyilvántartásból időszakos kivonatok készítésével látják megold
hatónak. Az üza. szolgálat vezető részére azért nem tartják lényeges kér
désnek az ellátás szempontjából a készletek mindennapos ismeretét, mivel 
az anyagkiadás zömmel a feltöltés módszerével történik, az anyagi szUk
ségletek biztosítása céljából elegendőnek tartják az időszakos tájékozó
dást is. 

A kísérlet folyamán mindkét változat kipróbálására sor kerül. Meg
ítélésem szerint a raktári nyilvántartás megszüntetése összességében na
gyobb hátrányokkal jár, mint amennyi előny abból származik. A végleges 
döntésnél a gyakorlati élet tapaszLalatai lesznek mérvadók. 

Újszerűen hatott az a változás, mely szerint az alegység anyagnyil
vántartások vezetése az alegység szolgálatvezetők feladatkörébe került. 
Ennek indítéka is a szolgálatiág-vezetők adminisztrációs leterheltségének 
csökkentésével függ össze. A kezdeti bizonytalanság után az új rend az 
egységnél stabilizálódott. Az alegység szolgálatvezetők megfelelően elsa
játították az alegységnyilvántartások vezetését. A negyedéves egyezteté
sek biztosítják az alegységnyilvántartások és a fő nyilvántartás közötti 
összhangot. 

Az élelmiszer gazdálkodásban bevezetett kettős könyvvitel bizonyos 
-; adminisztrációnövekedéssel járt ugyan és nagyobb könyvviteli szakisme

retet igényel, de eredményét tekintve differenciáltabb és hatékonyabb 
gazdasági terve'zést, vezetést biztosít és naprakész vezetés mellett megfe
lelő áttekintést nyújt a gazdálkodás helyzetének figyelemmel kíséréséhez 
s ennek alapján lehetőség van az ellátásba - a szükségnek megfelelően -
menetközben beavatkozni. A kettős könyvviteli módszer annak következ
tében, hogy az eszközök és a források összefüggő változásait mutatja ki, 
biztosítja az esetleges könyvelési vagy számszaki hibák azonnali feltárá
sát. A művelet gépesítésével a többletmunka ismételten lecsökken s alap
vetően a rendszer pozitívumai érvényesülnek. 

Hasonló kettős könyvviteli módszerek alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálatára is sor került az elmúlt időszakban. Megállapítást nyert, hogy 
alapvetően célszerűségi okok miatt, valamint a megfelelő feltételek hiá
nyában jelenleg nem indokolt a bevezetése más területeken. 

A gépkönyvelési programok - ASCOTA-170 típusú könyvelőauto
matára - a csapathadtáp valamennyi anyag nyilvántartására vonatkozó
an kialakításra kerültek. 

Az élelmiszer gazdálkodás számvitele: 
az analitikus és a szintetikus könyvelés, 
az élelmezési illetmény felszámítás, valamint 
a :főkönyvi kivonat programjai 
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szerint folyik a kísérlet kezdete óta. A négy program két vezérlősínre van 
rátéve. 

Az analitikus anyagkönyvelésben az anyagforgalom mennyiségben (a 
kiadás „normák alapján", ,,egyéb címen" és "térítés ellenében" részletez
ve) és értékben, továbbá a készlet mennyiségben és értékben szerepel. Az 
értékforgalom a kijelölt gyűjtőművekkel mozgásnemek szerint gyűjtésre 
kerül, melyek ürítése a napi könyvelés végén naplón történik. 

A szintetikus számlalapokon a napi forgalom értékbeni könyvelése 
folyik, a számlakereteknek megfelelő csoportosításban. Az értékforgalom 
mozgásnemek szerint a kijelölt gyűjtőművekkel gyűjtésre és a napi köny
velés végén összesítve ürítésre kerül. 

Az élelmezési illetmény felszámítási lapon normák szerint a napi adag
számok alapján a napi és a halmozott illetmény felszámítása történik. 

Főkönyvi kivonat a naprakész számlalapokról, a halmozott forgalom 
végadatainak kigyűjtésével negyedévenként készül. 

A többi anyagok (ruházat, üzemanyag, elhelyezési anyagok, élm. fel
szerelés stb.) gépkönyvelése összesen három programmal (és három vezér
lósínnel) került megoldásra, melyek kísérleti alkalmazása a közelmúltban 
kezdődött meg. Egy-egy program szerint történik: 

- a mennyiség és érték szerint nyilvántartandó (nem fogyó) anya
gok (az I. Fő anyagnyilvántartási lap-on), 

- a csak mennyiség szerint nyilvántartandó (fogyó) anyagok, (a II. 
Fő anyagnyilvántartási lap-on), valamint 

- az alegység anyagkészletek nyilvántartása (a Fő anyagnyilvántar
tás kiegészítő lap-on). 

A gépkönyvelésre kialakított I. és II. Fő anyagnyilvántartás alapve
tően három részre oszlik : 

- megjelölő adatok rögzítésére szolgáló rész, (dátum, okmánynapló 
és bizonylatszám, mozgásnem) 

- forgalom és 
- a készlet rész. 
A megjelölő adatokból a hagyományos nyilvántartáshoz viszonyítva 

elmaradt a folyószám, az okmány megnevezése. Új rovatként jelentkezik 
a mozgásnem. A mozgásnem az anyagváltozás fajtájára utal és lehetővé 
teszi, hogy a gazdálkodás elemzéséhez, az anyagelszámolás összeállításához 
statisztikai vagy egyéb információs adatokat lehessen kigyűjteni. 

A forgalom rész napi és halmozott forgalomra oszlok. A napi forgalmi 
részben történik - bizonylatok alapján - a változások könyvelése, amely 
adatokat gyűjtők veszik fel. A halmozott forgalom részben a bevételek és 
kiadások halmozottan kerülnek rögzítésre. Ez szükségtelenné teszi az idő
szakos zárásokat, amelyek alkalmával az adott elszámolási időszak összes 
bevételeit és kiadásait visszamenőleg össze kell adni és el kell végezni az 
egyenlegezést. Ezt a könyvelőautomata naprakészen, automatikusan biz
tosítja. 

A forgalom könyvelése után a készletben beállott változásokat a gép 
automatikus gépmenetben írja ki. Ehhez természetesen az előző készlet
adatokat a könyvelés megkezdésekor elő kell vezetni. A sor végén a gép 
ellenőrző számként a kartonszámot írja ki. Ha a könyvelés helytelenül 
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• 
történik a gép nem a kartonszámot írja ki, így a gépkönyvelő azonnal tu
domást szerez arról, hogy hibát követett el. 

A fő anyagnyilvántartás kiegészítő lapon az alegységkészletek válto
zásai kerülnek lekönyvelésre. Az elővezetés és a készletváltozás rögzítése 
felosztószalagon történik, a kartotékra a gép az új készletet írja ki az 
érintett alegységeknél. 

* 
Osszefoglalva a kísérlet eddigi tapasztalatait, az eredményeket alap

vetően pozitívan értékelhetjük. Az új számviteli rendszer lényegében be
váltotta a hozzáfűzött reményeket, megfelel azoknak a célkitűzéseknek, 
melyeket a felsőbb hadtápvezetés meghatározott. A hagyományoshoz vi
szonyítva több olyan pozitívummal rendelkezik, amelyek már a kísérlet 
jelenlegi szakaszában is a rendszer ezirányú, fokozatos fejlesztésének, ki
szélesítésének gondolatát mind határozottabban erősítik. 

Ami az új csapathadtáp számviteli rendszer teljes körű bevezetését 
illeti, arra .- a kísérlet további tapasztalataitól, a szervezeti és anyagi fel
tételektől függően - csakis perspektivikusan kerülhet sor. A korszerű 
ügyviteli gépekkel való ellátás csak hosszabb távlatban, fokozatosan való
sulhat meg. Ez támasztja alá azt a törekvést, hogy a rendszer feleljen 
meg mind a kézi, mind a gépi módszerű könyvelés követelményeinek. 
Számolni kell azzal, hogy a rendszer kiszélesítése alapvetően a gépi felté
telek nélkül is megtörténhet s a csapatok korszerű könyvelőautomatákkal 
való ellátásának ütemében kerül sor a gépkönyvelési módszerek alkalma
zására. 
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1. sz. melléklet 

ÖSSZ1!HAS0NLIT0 TABLAZAT 

a régi és az új (kísérleti) számviteli rendszerről 

Régi Új 

számvitel fóbb jellemzői 

a számvitel szolgálati áganként el
különülten folyik 

a szolgálati ágak nyilvántartási
számviteli rendjében nem érvénye
sülnek kellően az egységes elvek, 
módszerek 
a szolgálatiág-vezetők napi átlag
ban 3-4 órát foglalkoznak a szám
viteli feladatok elvégzésével 
a számvitel ellenőrzése külön fel
adat, melynek végrehajtása a PK 
hadtáphelyettesre hárul 
csak manuális módszerrel folyik 

a nyilvántartások könyv formájúak, 
nehézkesen kezelhetők 
sok a párhuzamos nyilvántartás 

minden általános nyilvántartás kü
lön-külön megtalálható valameny
nyi szolgálati ágnál 

- a nyilvántartások az anyagkészle
teket csak természetes mértékegy
ségben tükrözik 
csak analitikus nyilvántartások 
vannak 

- a gazdálkodás helyzetének mutatói 
szolgálati áganként állnak rendel
kezésre, az összhadtáp mutatók ki
munkálása a HTPH feladata 

- az alegység szolgálatvezetők pasz
szív szerepet töltenek be a számvi
telben, ez a munka is a szolgálati 
ág vezetőkre hárul 
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az anyagfelhasználás elszámolását 
a szolgálatiág-vezetó végzi (sza
bálytalanság, visszaélés takargatá
sának lehetősége fennáll) 

a számvitel összevontan, egységes 
szervezeti keretek között történik 
(Számviteli részleg) 
a számviteli rendszer egységes el
veken és követelményeken nyug
szik 

a szolgálatiág-vezetók a számviteli 
feladatoktól lényegében tehermen
tesítve vannak 
a számvitel ellenőrzése a számvi
teli munka folyamatában valósul 
meg (részleg vez. végzi) 
kézi és gépi módszerrel egyaránt 
végezhető 

- a nyilvántartások kartonrendsze
rúek, könnyen kezelhetők 

- a különböző anyagi készletek egy 
nyilvántartásban vannak összevon
va 
az általános nyilvántartások (pl. 
olm1ánynapló, hitel- és hiány nyt.) 
összevontan vannak felfektetve és 
vezetve 

- az élelmezési anyagok értékben is 
nyilván yannak tartva 

ahol célszerű, kettős könyvviteli 
módszerek kerültelc kialakításra. 
Pl. az élelmiszer gazdálkodás szám
vitele kettős könyvviteli rendszerű 
analitikus és szintetikus nyilvántar
tások) 
a gazdálkodás helyzetének mutató
it a számviteli részleg a PK HTPH 
követelményei szerint gyűjti, rend
szerezi, értékeli 

- az alegység szolgálatvezetők aktív 
szerepet töltenek be a számvitel
ben, így a számviteli munka jelen
tős része decentralizáltan kerül 
végrehajtásra 
az anyagfelhasználás elszámolását 
is a számviteli részleg végzi (ezzel 
biztosítva van az objektivitás) 
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