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Szigorúan teljesítsük a belső pénzügyi ellenőrzés 
megszervezésével szembeni követelményeket 

lrta: A. Kazarin hbs. ezredes 

Megjelent: a Tii i Sznabzsenyije 1977. évi 11. ,z.-ba 

Az SZKP XXV. kongresszusa kihangsúlyozta az anyagi es pénzeszközök 
racionálisabb és gazdaságosabb felhasználásának szükségességét. Ez a köve
telmény az SZKP KB októberi plénumának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta
nácsa soronkivüli ülésszakának határozataiból és az új Alkotmány cikkelye
füől erednek. 

Nekünk katonáknak mindig szem előtt kell ezt tartanunk. A harckészült
ség, a személyi állomány életkörülménye nagy mértékben függ attól, milyen 
hozzáértő és célszerűen használják fel az állam által biztosított eszközöket. A 
pénz- és anyagi eszközök, valamint a munkaidő hatékony felhasználásáért 
folytatott harcban fontos szerepet játszik a belső pénzügyi ellenőrzés, aminek 
az a célja, hogy idejében feltárja és fóképpen megelózze a szabálytalanságokat 
a pénzügyi-gazdasági tevékenykedésben. 

A Szovjetunió Fegyveres Erőinek Belszolgálati Utasítása és az egység 
pénzügyi szolgálati Utasítása egy sor feladatot határoz meg a parancsnok szá
mára a különböző fajtájú ellenőrzések megszervezésével kapcsolatosan. Így pl. 
a parancsnok köteles elvégezni a pénztárban levő értékpapírok és készpénz 
tervszerű és váratlan ellenőrzését, továbbá ellenőrizni a Szovjetunió Allami 
Bankjának fiókjai által átutalt pénzösszegek bevételezését. Azonkívül el kell 
rendelnie a kertgazdálkodás és a kisegítő gazdaságok pénzügyi-gazdasági tevé
kenységének okmányszerű revizióját és biztosítani kell az egység pénzügyi szol
gálatának a belső ellenőrző bizottság általi ellenőrzését. 

Meglepetésszerű ellenőrzések alkalmával véleményünk szerint különös 
figyelmet kell fordítani azokra a pénzügyi szolgálatokra, amelyeknek vezetői 
nem régen végezték el a tiszti iskolát. Ezek rendszerint még nem rendelkeznek 
tapasztalattal a gyakorlati munkában és kiegészítő ellenőrzésre szorulnak az 
egységparancsnok részéről. 

A Szovjetunió Fegyveres Erői Belszolgálati Utasításának és az egység 
Pénzügyi Szolgálati Utasításának megfelelően a pénzügyi ellenőrzés területén 
széleskörű munkát folytat a pénzügyi szolgálatvezető, aki pl. ellenőrzi a kert
gazdálkodás és a kisegítő gazdaságok pénzügyi-gazdasági tevékenységét, az el
számolásra kötelezett személy;eket, a beszerzett értékek időben és teljes mér-
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tékben való bevételezését, továbbá a raktárak tényleges készletét. Hogy az el
lenőrzés hatékonyabb legyen a pénzügyi szolgálatvezető külön jogokkal van 
felruházva és különleges felelősség is terheli. 

Más szolgálati közegek is végeznek egyes ellenőrzési feladatokat. 1gy pl. 
a törzsfőnök, a parancsnok helyettesek (segítők) és a parancsnoknak közvet-

- lenül alárendelt szolgálati ág főnökök fel vannak jogosítva arra, hogy enge
délyezzék az előlegek kiadását és jóváhagyják a kiadási összegeket meghatá
rozott összegig. Ezen funkció teljesítése során a felsorolt szolgálati közegek el
lenőrzik a tervezett, vagy már megtörtént kiadások törvényességét és célszerű
ségét. 

A pénzeszközök helyes felhasználásának ellenőrzésében hathatós segítséget 
kell nyújtsanak a belső ellenőrző bizottságok. Ki kell hangsúlyozni, hogy mun
kájuk minősége függ a bizottságokba kijelölt tisztek, zászlósok, tengerészzászló
sok és polgári alkalmazottak aktívitásától, elvszerűségétől és tapasztalataitól, 
továbbá attól, mennyire ismerik a csapatgazdálkodást és a pénzügyi szolgá
latot. Az ilyen .személyek hozzáértő kiválogatása a· pénzügyi szolgálattal kap
csolatos fontosabb okmányok alapos ismertetése, oktató foglalkozások leveze
tése, az ellenőrzés módjainak ismertetése, a pénzügyi szervek fontos és fele
iősségteljes kötelessége. Mindezeknek lJJiképpeni végrehajtásától nagymértékben 
függ a belső ellenőrzés hatékonysága. · 

Az ellátó pénzügyi szervek és szolgálatok vezetőinek többsége kellő figyel
met fordít a belső pénzügyi ellenőrzés irányítására. Annál az alakulatnál pi_. 
ahol a pénzügyi szolgálatvezető A. Zlobin tiszt, a belső ellenőrző bizottságok 
elnökeinek részére minden évben összevonásokat szerveznek, ezeken tanulmá
nyozzák az alakulat pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó utasítás által előírt reví
ziók lefolytatásának valamennyi módozatát. Rendszeresen elemzik a jegyző
könyveket. A pénzügyi szolgálatnál vezetik úgy a betervezett, mint a váratlan 
ellenőrzések nyilvántartását. Erre a célra külön táblázatokat készítenek, ame
lyekbe beírják az ellenőrzések megtartásának idejére vonatkozó adatokat. A 
táblázatok szemléltetőek és hozzájárulnak a belső pénzügyi ellenőrzés ope
ratív irányításának növeléséhez. 

Számtalan példát lehet felhozni arra, hogy egyes helyeken milyen nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a belső ellenőrző bizottságok tagjainak kiválasztá
sára, folyamatos munkájuk biztosítására és felhalmozott tapasztalataik felhasz~ 
nálására. Az egyik katonai tanintézetben egy ilyen bizottság élén 15 éven át 
megszakítás nélkül V. Tatarenkov tiszt áll. Gazdag munkatapasztalatai segítik 
őt a pénzügyi szolgálat ellenőrzésének helyes megszervezésében, a bizottsági 
tagok ismereteinek hozzáértő felhasználásában. Tatarenkov elvtárs állandó 
kapcsolatban áll az elöljáró pénzügyi szervekkel, rendszeresen tanulmányozza a 
szolgálatával kapcsolatosan újonnan megjelenő utasításokat. Az irányítása alatt 
álló csoport különféle kiegészítő feladatokat kapott a katonai tanintézet pa
rancsnokságától, melyeket eredményesen végrehajtottak. A csoport munkájára 
az a jellemző hogy mindig igyekszik megelőzni a mulasztásokat, feltárni az 
észlelt hiányosságok okait és elérni azok teljes megszüntetését. Jóllehet ezek 
egyes esetekben igen nagy erőfeszítésbe kerülnek. Gyakoriak az olyan esetek 
is, amikor egy sor kérdés ellenőrzését a belső ellenőrző bizottság a népi ellen
őrzéssel közösen végzi. 

Tatarenkov tisztában van azzal, hogy e munka hatékonysága jelentős mér
tékben függ az ellenőrzés eredményeinek nyilvánosságra hozatalától. Ezért 
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mindent megtesz annak érdekében, hogy az ellenőrzések eredményei eljussanak 
a pénzeszközök felhasználását végző személyekhez . 

Lelkiismeretesen végzik a pénzügyi szolgálat ellenőrzéseivel kapcsolatos 
feladatukat, a belső ellenőrző bizottságok munkáját már több éve irányító 
V. Ruvinszkij tiszt, A. Tatarincev polgári alkalmazott, A. Rebrik zászlós, 
T. Sarafutdinov polgári alkalmazott bizottsági tagok. Ezek az emberek aktívan 
harcolnak azért, hogy megvalósítsák a gyakorlatban a pártnak és a kormány
nak a szocialista tulajdon megóvásával kapcsolatosan az ellenőrzés fokozására 
hozott határozatait. 

Sajnos vannak még helyek, ahol nem megfelelő a belső ellenörzes, nem 
értik szerepét és jelentőségét a pénzügyi fegyelem megerősítésében és a pénz
ügyi szolgálat megjavításában. A reviziók által feltárt mulasztások elemzése 
során gyakran meggyőződhetünk arról, hogy a mulasztások közül sokat az el
lenőrzö bizottságok maguk is megszüntethettek volna a pénzügyi ellenőrzések 

során, ha a bizottságokba lelkiismeretesebb és kvalifikáltabb emberek tartoz
tak volna. 

Megengedhetetlen az is, hogy minden évben majdnem mindig ugyanazon 
szem~lyeket jelöUk ki bizottsági tagokként. Ilyen esetekben az embere~ kivá
logatása nem hoi:záértésük ála'pján, hanem gyakran a gyengébb ismeretekkel 
rendelkezők kiválasztásával történik. A legutóbbi időpontig így jelölték ki a 
bizottsági tagokat abban a katonai tanintézetben, ahol a pénzügyi szolgálat 
vezetője Sz. Kalinyin tiszt. Nem lehet tehát csodálkozni, ha itt az ellenőr
zések formálisokká váltak. 

A parancsnokoknak az ·a feladatuk, hogy minden eszközzel erősítsék a 
belső pénzügyi ellenőrzést, javítsák minőségét, fokozzák hatékonyságát. Ebben 
a munkában állandóan támaszkodni kell a politikai szervek és a párt szerve
zetek segítségére. Természetes, hogy a pénzeszközök célszerű és helyes felhasz
nálása jelentősen elősegíti az egységek harckészültségének további növelését, 
a szovjet harcosok életkörülményeinek javítását. 
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