
Számviteli részlegek és a szervezeti korszerűsítés 

Bakodi Zoltán ezredes 

A témával kapcsolatban eddig megjelent publikációk világos képet adnak a szerve
zeti korszerűsítés méreteiről, a feladat nagyságáról. 

A végrehajtandó feladat a szárazföldi csapatok minden tevékenységét érinti, ezzel 
bonyolult helyzetet teremt úgy a parancsnoki, mind a szaktiszti állomány részére. 
Hacsak a hadtápszolgálat feladatait összesítve felvázoljuk, megborzong mindazok háta, 
akik átéltek végrehajtóként ilyen nagymérvű szervezeti korszerűsítést. Felszámolást, más 
helyen megalakulást, leszerelést, bevonulást, HKSZ biztosítást, s mindezt úgy, hogy ne 
legyen lemaradás a folyamatos ellátásban. Mindehhez feszes tervezés-munkaszervezés, a 
bizonylati rend betartása, valamint megbízható számviteli rend szükséges. E követelmé
nyeknek eleget tenni sokkal nehezebb, mint így leírva, olvasva elképzelhetjük. 

Miért? Miért ez az aggodalom? 

Vegyük azt a témát, amiért e cikk íródott. Ma a szárazföldi erők majdnem egészé
nél számviteli részlegek feladata biztosítani a bizonylati rendet, a csapat hadtápgazdálkodás 
okmányainak feldolgozását. De sajnos nem mindenhol valósul ez meg a kívánt szinten, 
mert a részlegek egyharmada gondokkal küszködött és küszködik ma is. 

Az okai ismertek: a nagy fluktuáció, feltöltetlenség, számítógép gondok, vezetet
lenség, a hadtáptörzs helytelen hozzáállása stb. De sajnos az átszervezés ezeket sem 
kerülte ki. Sőt, mivel a számviteli részlegek működésénél megemlítettem a számítógé
pek minőségi gondjait - ezt látva a felső vezetés is - intézkedett új, korszerű eszközök 
és programrendszerek kidolgozására így ugyanebben az időben történik az új technikai 
eszközre az adatfeldolgozási rendszer kidolgozása, és a második ütemben egyes csapa
toknál a kidolgozott rendszer kísérleti üzemeltetése. 

Az említett gondok feláramolása érdekében olyan rendező elveket kellett felállí
tani, amelyek biztosítják a feladatok megoldását. 

Melyek ezek? 

1. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az új számviteli részlegek igazodjanak a csapa
tok új szervezeti rendjéhez. Egy-két kisebb létszámú laktanya kivételével sikerült is ennek 
eleget tenni. 

2. A másik szempont az volt, hogy a korszerűsítés a lehető legkisebb mozgással járjon a 
számvitelek szempontjából, tehát a meglevőre kellett alapozni ahol lehetett. Ezt a fon-
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tos követelményt alapvetően teljesíteni tudtuk, sót e szempont alapján 10 db adatrögzí· 
tővel rendelkező 4 fős részleget fejlesztettünk teljes értékű számviteli részleggé. 

3. Alapvető szempont volt az az igény ( és fő cél), hogy az átszervezés ne bontsa meg a 
számviteli rendet és fegyelmet. Mondhatnám azt is, hogy· az egész ( a többi rendező elv) 
munka, de az eddigi fejtegetésem is ennek van alárendelve. 

4. Nagyon fontos és az előbbiekhez kapcsolódik az a rendező elv, hogy a korsze· 
rűsítés ne bontsa meg, sót ó'rizze meg a szervezet és az állomány egységét. Ahol lehetőség van 
rá, célszerű a törzsállományra alapozva - természetesen a részlegvezető véleményét 
figyelembe véve - a megszűnő részlegből a legalkalmasabbakkal kiegészíteni a megma· 
radó, vagy újonnan felálló részlegeket. Néhány helyen sajnos nem ez történt, már jóe· 
lőre megindult a harc a részlegek között, amely párosult oldalági ráhatással, és így néhá· 
nyan új munkahely után néztek. Ezért az újonnan összeállt számviteli részlegekben 
néhányan megkeseredett szájízzel dolgoznak. 

5. E rendező elvhez tartozik szorosan az, hogy az új környezetben a számviteli 
részleg segítse elő a számviteli rend megszilárdítását vagy megteremtését elsősorban azáltal, 
hogy megszűnnek a létszámgondok, műszaki megbízhatóság szempontjából megfelelő 
számítógép áll rendelkezésre, és nem utolsósorban e bonyolult körülmények között 
nagyobb odafigyelés, segítés és megbecsülés övezi munkájukat. Ennek megfelelően van· 
nak jó példák, ahol valóssá váltak e remények és megfelelő indulással vagy a folyamatos· 
ság fenntartásával betölti szerepét a számviteli részleg. Vannak helyek, ahol a kezdet, az 
új környezetben való működés előhozta e kornak gyermekbetegségeit: az idegenkedést, 
hozzá nem értést, létszámgondokat, a működés feltételeinek hiányát. 

Összefoglalva az első ütem első lépcsője végrehajtásának tapasztalatait azt mutat· 
ják, hogy a számvitelek a korszerűsítés feladataihoz szorosan kapcsolódva, gondokkal 
küszködve tudnak megfelelni rendeltetéseiknek. A korszerűsítés nem szült más, vagy új 
embereket, egyesek kisebb vagy nagyobb tapasztalattal új helyre kerültek, vagy helyü· 
kön maradtak. Éppen ezért azok a számvitelek, amelyek eddig jól oldották meg felada· 
taikat, gépidóhiánnyal küszködve, túlórázva, megfeszített tempóval igyekeznek a 
bonyolult körülmények között is megfelelni, az intézkedésnek megfelelően egyes helye· 
ken a szolgálati ágak kartont vezetnek, a számvitel pedig a felszámolással foglalkozik 
(hiányokat rendeznek) és mellette kialakítják az új szervezeti felépítésnek megfelelően a 
gépi nyilvántartáshoz szükséges adattárakat. Van amelyik várja a gépi nyilvántartáshoz 
szükséges adattárakat. Van amelyik várja a számítógépet, tölti fel az állományt, vagy ala· 
kítja ki a géptermet. Gondok nélkül egyetlen számviteli részleget sem találunk. 

A gondok alapvetően abból fakadnak egyrészt, hogy a kiadott intézkedések nem 
az általam leírt rendező elvek figyelembevételével készültek, másrészt a feladat megkez· 
dése óta semmilyen segítséget nem kaptak (kivétel a műszaki hibák elhárítása). 

Felmerül a kérdés, lehet vagy tudok-e tanácsot adni az általam felállított rendező elvek és az 
eddigi tapasztalatok alapján. Ha egyszer belefogtam e cikk megírásába, akkor kötelessé· 
gem az i-re pontot tenni. Ezért a gyakorlati tanácsaim az alábbiak: 

Az első és legfontosabb az, hogy ott, ahol a számviteli rend megbomlik, rossz ada· 
tot ne vigyenek fel a gépre, hanem azonnal leltározzanak és a tényleges állapotot rögzít· 
sék. 

Másodszor, a parancsnoki, szakmai, politikai állomány bevonásával a helyi társa· 
dalmi szervek segítségét kérve meg kell kísérelni a hiányzó létszám feltöltését, de mind· 

147 



addig a parancsnok hozzájárulásával katona munkaerőt kell biztosítani az állománygon
dok enyhítése érdekében. 

Harmadikként a 90/1986. {HK 24.) MNHF-MN FVTFCSF-MN REVA sz. 
együttes intézkedésnek megfelelően kell szervezni a feladat végrehajtása érdekében az 
együttműködést a seregtest hadtáptörzsek és a REV A szervek között. Ez az együttmű
ködés lehetőséget biztosít arra is, hogy a HDT adatfeldolgozó központja, számviteli 
részlege készen legyen a gondokkal küszködő számviteli részlegek segítésére. 
Negyedik fontos kérdésnek tartom az első ütem végén hadtestenként összehívni a 
számviteli részlegek vezetőit, értékelni az elmúlt időszak feladatai végrehajtásának szín
vonalát. Megszólaltatva a jókat és hathatós segítő intézkedésekkel kell a második ütem
nek és a további feladatoknak nekifogni. 

Ugyanígy fontosnak tartom a parancsnoki és a hadtápvezető állomány felkészítését 
az előbb említett intézkedésnek megfelelően az általam történő szervezésben. Sajnos a 
hadtáptisztek egy része is idegenkedik a számítógéptől, misztikumként fogja fel a had
táp tevékenységének ezt a részét, ezért folyamatos oktatással fel kell oldanunk ezt a 
helyzetet. Úgy, hogy HDT-ként megszervezzük a parancsnoki és hadtápvezető állo
mány felkészítését, gyakorlati tanácsokkal segítve munkájukat. 

E rövid cikk nem biztosít lehetőséget egyes területek mindegyik problémájának 
részletezésére és megoldási alternatívák felvázolására. Az ismertetett gondok azonban 
azt jelzik, hogy segítségre szorulnak, és az eddigieknél több odafigyelést, támogatást 
érdemelnek a jelen és a jövő érdekében. 
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