
Gondolatok a szervezési változásokban érintett egységek 

számviteli rendje megszervezésének (módosításának) 
feladatairól 

Domine János alezredes 

A katonai szervezetek felállításával, áttelepülésével átalárendelésével, átszervezésé
vel, megszüntetésével (a továbbiakban: szervezési változásokkal) kapcsolatos hadtáp
feladatok végrehajtásának általános követelményeit és rendszabályait a Csapathadtáp 
Szabályzat I. Rész (HTP/6.) 1. sz. melléklete tartalmazza. Ezek a követelmények a csa
patok hadtápgazdálkodása számvitelének megszervezésével ( módosításával) kapcsola
tos kérdést csak általánosságban tartalmazzák, a végrehajtandó feladatok nincsenek rész
letesen kimunkálva. Ennek hiánya különösen kis számítógépes feldolgozást (KESZG
es) végző számviteli részlegekkel rendelkező katonai szervezeteknél mutatkozik meg, 
mivel ezen a téren a korábbi évek szervezési változásai kapcsán gyakorlati tapasztalatok 
nem állnak rendelkezésre. 

A szervezési változások milyenségétől függően a számviteli rend megszervezésé
nek, feladatai különbözőek, ezért ezeket külön-külön célszerű értelmezni: 

A) Az újonnan felálló katonai szervezetek számviteli rendje megszervezésének feladatai 

Az újonnan felálló katonai szervezeteknél az előkészítés időszakában elöljárói szin
ten dönteni kell arról, hogy manulis vagy kiselektronikai számítógépes (KESZG-es) fel
dolgozáson alapuló számviteli rend kerüljön bevezetésre. A döntést eleve meghatározza 
az, hogy a felállítás megkezdéséig a KESZG-es feldolgozás bevezetésének személyi és 
technikai feltételei megteremthetők-e. (A feldolgozás bevezetésének egyéb feltételei -
pl. softwer biztosítás, elhelyezés, nyomtatvány, ellátás, kiképzés - a rendszer működése 
szempontjából lényegesek, de nem döntő jelentőségűek, mivel folyamatos elöljárói bea
vatkozással és követelménytámasztással ezek a szükséges időre biztosíthatók.) 

Amennyiben a KESZG-es feldolgozás személyi és technikai feltételei megteremté
sének akadálya van, a manuális számviteli rendszert kell az egységnél bevezetni. A 
manuális nyilvántartási rendszer bevezetésének előnyeként értékelhető, hogy általános 
hadtápkordinációt nem igényel, gyakorlatilag a szolgálati ágak gazdálkodási rendszeré
nek kialakításával egy időben - a szolgálatiág-főnökök közvetlen felelőssége mellett -
valósul meg, a nyilvántartások vezetéséhez - viszonylag rövid ideig tartó betanítás után 
- a szolgálati ághoz beosztott más szakképzettségű és beosztású állomány (pl. raktárke
zelő, raktárvezető, beszerző stb.) is felhasználl1ató. 
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Az előkészítés során számításba kell venni azt, hogy valamennyi anyaggazdálkodó 
ágazatra kiterjedően a számítógépes feldolgozások egyidejű bevezetésére - a szükséges 
feltételek megléte esetén is - csak a legoptimálisabb esetben kerülhet sor. (Legoptimáli
sabb esetnek az tekinthető, ha az egység felállításának megkezdéséig valamennyi anyag
gazdálkodó ágazat törzs- és készletadattárai elkészülnek, az érintett személyek a felkészí
tést megkapták, a számítógépes feldolgozásokhoz szükséges hibátlan programokkal, 
kódjegyzékekkel, nyomtatványokkal a katonai szervezet rendelkezik, és a felállítás foko
zatosan - hosszabb időre elhúzódva - történik, nem egy időben „zúdul" a számviteli 
részlegre valamennyi ágazat okrnánytömege. (Nagy valószínűséggel a KESZG-es fel
dolgozás bevezetése csak a szolgálati ágak egy részére kiterjedően történhet meg, és a 
többi szolgálati ágnál (anyaggazdálkodó ágazatnál) átmeneti jelleggel manuális nyilván
tartási rendszert kell bevezetni. Ezzel kapcsolatos döntést célszerű az elöljáró szintjén 
kialakítani, 

Még a szolgálati ágak egy részére kiterjedő KESZG-es feldolgozás bevezetése ese
tén is rendkívül alapos általános hadtápszintű tervező-szervező, előkészítő munkát igé
nyel az újonnan felálló egységnél - a felállítással egy időben - a KESZG-es feldolgozá
son alapuló számviteli rendszer bevezetése. Az ezzel kapcsolatos feladatokat alapvetően 
két fő részre bontva célszerű vizsgálni. 

1. A bevezetés előfeltételeinek megteremtéséhez időben tiibb hónap is szükséges. Ezek ktizül a 
leglényegesebb kérdések: 

a) A számviteli részleg állományának felvétele a tapasztalatom szerint - főként 
kisebb vidéki helyőrségekben - több hónapra is elhúzódik. A felvételek elhúzódásának 
egyik alapvető oka a rendelkezésre álló béralapok szűkös volta. (Újonnan alakuló szám
viteli részlegeknél általában a 40%-os bérbeállási szintnek megfelelő béralapot biztosíta
nak. Ennek feloldásában - a tartalékok felhasználásával - esetenként elöljárói segítség
nyújtás szükséges.) 

A felvételeknél a 18/1981. (HK 7.) MNHF- MN REVA SZF számú együttes 
intézkedés előírásait kell figyelembe venni. 

A felvett állomány kiképzése az MN REVA Intézet bázisán központilag történik. 
A tanfolyamokra történő beiskolázást - az MNHF-ség által évente kiadásra kerülő kere
tek figyelembevételével - az érintett csapatok elöljáróinak kell ütemezni. 

b) A számviteli részleg elhelyezési feltételeinek a követelmények szerinti kialakítása. 
(Ezeket részleteiben az esedékesség időpontjában kiadásra kerülő intézkedés tartal
mazza.) 

c) A kiselektronikus számítógép kiadására az MN REVA Szolgálatfőnökség intéz
kedik. A számítógép telepítését - az érintett egység igénybejelentése alapján - a területileg 
illetékes szerviz végzi. 

d) A számviteli részlegek részére a programok kiadása - a 90/1986. (HK 24.) 
MNHF-MN FVTFCSF-MN REVA SZF számú együttes intézkedés előírásaival össz
hangban - a seregtest érintett szakági és REVA szerveinek együttes feladata. Ennek 
koordinációját a seregtest hadtáptörzsének kell megvalósítani. 

e) A KESZG-es számviteli és adatfeldolgozási rendszer bevezetéséhez szükséges 
nyomtatványokat - a nyomtatvány-ellátás általános rendjének megfelelően - az MN 
REK-től, a számítástechnikai segédanyagokat - az erre vonatkozóan az MN REVA 
Intézet által kiadott útmutató figyelembevételével - az MN REV A Intézettől kell igé-
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nyelni. (A nyomtatványok beszerzéséhez segítséget ad a KESZG-es számviteli és adat
feldolgozási rendszerben alkalmazásra kerülő nyomtatványok rendszeresítéséről és ellá
tási rendjéről szóló MNHF, MN REV A SZF együttes közlemény, amely a 24/1980. sz. 
HK-ban jelent meg.) 

f) Az újonnan alakuló számviteli részlegek szabályzatokkal és szakutasításokkal való 
ellátását alapvetően az egységek ellátmányából kell biztosítani. Az elöljáró hadtáptörzs 
részéről külön intézkedést igényel a KESZG-es feldolgozás alapjául szolgáló „Adatfel
dolgozási Utasítás"-sal' való ellátás biztosítása. Ez csak a megszűnő katonai szervezetek
től átcsoportosítással történhet, mivel ebből az MNHF-ség tartalékkal nem rendelkezik. 

g) A KESZG-es számviteli és adatfeldolgozási rendszer bevezetéséhez a számviteli 
részlegeknek fel kell fektetni az „Adatfeldolgozási Utasítás"-ban meghatározott ügyviteli 
nyilvántartásokat, ki kell alakítani a gépi adatfeldolgozás jelölő-azonosító kódszámrend
szereit és össze kell állítani a kódjegyzékeket. (A számviteli részlegnél vezetendő ügyvi
teli· nyilvántartások rendszerét a 2. sz. melléklet, a kód jegyzékek összeállításával kapcso
latos előírásokat az „Adatfeldolgozási Utasítás" 25-28. pontjai tartalmazzák.) 

h) Az érintett szolgálatiág-vczetőkkel szoros együttműködésben kell a számviteli 
részlegnek kialakítani a feldolgozások törzs- és készletadattárait. A törzsadattárak kialakí
tása megvalósítható az ún. típus törzsadattárak felhasználásával (amikor a felállítandó 
egységhez hasonló szervezetű egység törzsadattárai szolgálnak az összeállítás alapjául), 
az azonos helyőrségben (laktanyában) megszűnő (jogelőd) egység törzsadattárainak 
átvételével, valamint a teljesen új törzsadattár összeállításával. A felsorolt lehetőségek 
közül a legnehezebb és legidőigényesebb feladatot az új törzsadattár öszeállítása jelenti 
(így pl. felállás időszakában az egység készletébe kerülő anyagok körét csak felbecsülni 
lehet, ezért a szolgálati ágak az összeállításhoz a szükséges adatokat nem tudják a szám
viteli részleg rendelkezésére bocsátani, az adattár összeállításának alapjául szolgáló adat
lapok kitöltése rendkívül időigényes, általában az egység ezen időszakban még nem ren
delkezik a különféle anyagkódjegyzékkel, nincs kellő tapasztalat a számítógépes feldol
gozáshoz, a szükséges adatswlgáltatásban stb.) Ezért az érintett egység részére a törzs
adattárak kialakításának mó<lszereként - az elöljáró szervek segítségével - alapvetően a 
típus-törzsadattárak, illetve a megszűnő egységek törzsadattárainak átadását célszerű 
alkalmazni. (A számviteli részlegek munkáját jelentős mértékben könnyíti az, ha a tör
zsadattárak átadása egyidejűleg másodlagos adathordozón is megtörténik.) 

A készletadattárakat az újonnan felálló egységeknél „O" készletadatokkal a számvi
teli részlegnek kell összeállítani. Ennek során körültekintően számba kell venni a külön
féle alegységeknél használandó anyagok körét. Ebben a munkában a szolgálatiág-főnö
kének a szükséges segítséget a számviteli részleg részére biztosítani kell. A készletadattá
rak összeállításál10z fogyóanyagok vonatkozásában - a törzsadattárakhoz hasonlóan -
típus készletadattárak, illetve a megszűnő egységek készletadattárai (a raktár kódszámok 
egyezősége esetén) gyakorlatilag változtatás nélkül vagy kisebb kiegészítéssel felhasznál
hatók. (Ezen módszer alkalmazása elképzelhető a fogyóeszközök egy részénél is.) Ter
mészetesen használatba vétel előtt kinyomtatással is ellenőrizni kell azt, hogy a készlet
adattárban csak „O"készletadatok szerepelhetnek. 

1 Utasítás a csapatok anyaggazdálkodásának kisszámítógépes számviteli és adatfeldolgozási rendjére. 
Nyt. sz.: 45-69/1981. MNHF-ség. 
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i) A KESZG-es feldolgozás előkészítésének rendkívül lényeges feladata a hadtáp
szakállomány, valamint az alegységek parancsnokainak és szolgálatvezetőinek a felkészítése. A 
felkészítést részben központilag, részben az érintett egységparancsnok hadtáphelyettes
nek kell szervezni. A hadtápvezető-állomány ( szolgálatiág-főnökök, hadtáp helyettesek) 
felkészítését - a hivatkozott 90/1986. (HK 24.) MNHF-MN FVTFCSF-MN REVA 
SZF számú együttes intézkedés szerint - az MN HRAK szervezi. Ezzel kapcsolatos igé
nyeket az elöljáró szerveknek kell az MNHF-ség részére jelezni. A különféle hadtáp 
szakbeosztásokat betöltő tiszthelyettesek (pl. raktárvezetők, eü, anyagi tiszthelyettesek, 
főszakács, beszerző stb.) kinevezett polgári alkalmazottak (pl. tiszti étkezde gondnok) 
és sorkatonák (pl. raktárkezelők) felkészítését célszerű az elöljáró hadtáptörzsek szerve
zésében összevontan végrehajtani. Az alegységparancsnokok és szolgálatvezetők felké
szítését az egység PK HTPH-nak kell szervezni és végezni. 

j) A kezdeti időszakban - alapvetően a számviteli részleg és a szolgálati ágak érin
tett szakállományának tapasztalatlanságából adódóan - eleve számolni kell a KESZG-es 
feldolgozás kisebb bizonytalanságával (kezelői járatlanságból adódó l"l.ibákkal, kódszám
elírások miatti nyilvántartási hibákkal, a naprakészség hiányával stb.) Ezért a nagy 
anyagforgalommal rendelkező szolgálati ágaknál, illetve anyagcsoportoknál (pl. élelme
zési fogyóanyag, ruházat fogyóeszköz) az előkészítés időszakában célszerű raktári nyil
vántartások felfektetése és egy bizonyos időszakig történő vezetése. (A raktári nyilván
tartásokként a l l-032, valamint a ll-033 raktári számú kartonok használhatók fel.) A 
kartonokat a számviteli részlegnek a 36/1977. (HK 1 1.) MNHF számú intézkedés elő
írásai szerint kell nyilvántartásba venni. 

2. A KESZG-es számviteli és adatfeldolgozási rendsztr bevezetését a felállításra kerülő egy
ségeknél nem célszerű előre meghatározott fordulónaphoz kötni, hanem a feldolgozá
sokat az anyagmozgások bizonylatainak a számviteli részlegnek történő átadását köve
tően meg kell kezdeni. A feldolgozások megkezdése szolgálati áganként, illetve anyag
csoportonként is történhet. 

A számítógépes feldolgozások megkezdésével egy időben az érintett szolgálati 
ágnál (illetve anyagcsoportnál) rá kell térni az „Adatfeldolgozási Utasítás"-ban meghatá
rozott bizonylati rendszerre. Nagyon lényeges, hogy ezen időponttól a belső anyag
mozgások okmányolására csak az ún. gépi bizonylatok használhatók fel 1 

A nagy forgalmi anyagcsoportoknál a KESZG-es feldolgozások, valamint a kézzel 
vezetett raktári nyilvántartások adatainak egyeztetését időszakonként (a beinduláskor az 
első feldolgozási ciklus után a későbbiekben 2-4 hetenként) végre kell hajtani. Az eset
leges eltérések okait ki kell vizsgálni, és a két nyilvántartás egyezőségét meg kell terem
teni. 

A KESZG-es feldolgozások megszilárdulása után a raktári nyilvántartások vezeté
sének megszüntetését a 24/1982. (HK 1 1 .) MNHF-MN REV A SZF számú együttes 
intézkedéssel módosított 97/1975. (HK 30.) MNHF-MN REVA SZF számú együttes 
intézkedés 10. pontjában meghatározottak szerint - az egységparancsnok, engedélyez
heti. 

B) A KESZG-es számviteli és adtfeldolgozási rend megszervezésének feladatai sajátosan 
jelentkeznek azon 'újonnan felálló katonai szervezeteknél, ahol a befogadó laktanyákban a felszá
molásra kerülő egységeknél a KESZG-es számviteli részlegek már korábban létrehozásra kerültek. 
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Ezen helyeken alapvetően a KESZG-es számviteli és adatfeldolgozási rendszer 
folyamatosságának biztosítását kell alapvető célként meghatározni. Ez lényegében logi
kus követelménye annak, hogy a megszűnő katonai szervezetek készletei alapvetően az 
újonnan felállók feltöltésére vannak felhasználva. Ez a gyakorlatban a hadtápszolgálati
ágaknál, valamint az elhelyezési szzolgálatnál a laktanyában jelenleg meglevő fenntartási 
és MZ készleteknek (vagy ezek egy részének) az újonnan felálló részére a meglevő nyil
vántartások alapján történő átadásával valósul meg. 

. A felszámolásra kerülő katonai szervezet számviteli részlegét (amelynek állományát 
a lehető legnagyobb mértékben az újonnan alakuló egység számviteli részlege feltölté
sére áthelyezéssel át kell venni) az elöljárói intézkedések alapján be kell vonni az új egység 
KESZG-es adattárainak összeállításába. Ezen túlmenően a számviteli részleg feladatait 
úgy kell tervezni, hogy a szolgálati ágak tevékenységén�k és készleteinek a megszűnő, 
illetve felálló egységek közötti átadás-átvételével egy időben végezze a felszámolással 
kapcsolatos feldolgozásokat (meg a megszűnő egység részére), illetve a felálló egység 
részére a már átvett ellátási feladatok számviteli, adatfeldolgozási munkáit. Ennek irányí
tása a megszűnő és a felálló egység PK HTPH-ei között kiemelten jó színvonalú együtt· 
működést követel. 

C) A megszűnő katonai szervezetek számviteli részlegeinek feladatai 
A gazdálkodás felszámolásának megkezdéséig a számviteli részleg legfontosabb 

feladata a számviteli feldolgozások naprakészségének biztosítása. (A naprakészség el
érése feltétlenül szükséges a gazdálkodás felszámolását megelőzően végrehajtásra kerülő 
leltározások okmányi előkészítéséhez és a leltározás műszaki értékeléséhez is, amely a 
számviteli részleg feladata.) 

A katonai szervezetek megszüntetése általában a különféle alegységek felszámolá
sával, a személyi állomány és technikai eszközök fokozatos átcsoportosításával kezdő
dik. Az alegységek anyagi elszámoltatása a számviteli részlegek által biztosított napra
kész „Alegység készletkimutatás"-ok alapján történik meg. Ezért az alegységek anyagi 
elszámoltatása során a számviteli részlegnek a KESZG-es feldolgozásokat nagyobb gya
korisággal kell végezni. 

Számviteli szempontból egy adott alegység akkor tekinthető elszámoltatottnak, ha 
az - érintett alegység kódszámára lekért - ,,Alegység készlet kimutatás" valamennyi 
készletadata nulla. Az elszámoltatás megtörténtének igazolásaként - az „Adatfeldolgo
zási Utasítás" 20. pontjában meghatározottakkal összhangban - nulla készletadatokkal 
kiíratott „Alegység készlet kimutatás"·t az érintett szolgálatiág-vezetőnek, az alegységpa
rancsnoknak és a számviteli részlegvezetőnek alá kell írni. 

Az aláírás után a kimutatás - a gépi tablókra vonatkozóan az „Adatfeldolgozási 
Utasítás"·ban meghatározottak szerint - a számviteli részlegnek kell irattározni. Az 
anyagi elszámoltatással egy időben a számviteli részlegnek be kell vonni az alegységek· 
nek kiadott különféle nyilvántartásokat (anyagjavítások könyvei, részletes felszerelési 
könyvek). A bevonás során meg kell győződni arról, hogy ezen nyilvántartásokban 
elszámolatlan bejegyzések nincsenek. Ezen ellenőrzést követően a bevont alegység nyil
vántartások irattározhatók. 

Az alegységek elszámoltatását követően a megszűnő egység készletadattáraiból -
az elszámoltatások későbbi egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében - az érintett alegy-
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ségek készletrekordjai nem törölhetők. Ezen rekordokat a felszámolás befejezéséig 
,,nulla" készletadattal a készletadattárakban szerepeltetni kell. 

Az alegységek elszámoltatását követően (illetve esetenként ezzel párhuzamosan) 
történik a raktári készletek átadása (leadása, átcsoportosítása). A raktári készletek moz
gatásával a számviteli részlegeknek az alegységek elszámoltatásával azonosan kell felada
tait végrehajtani. 

A KESZG-es feldolgozások zárását a számviteli részleg szolgálati áganként és 
anyagcsoportonként is elvégezheti. A zárás alapvető feltétele, hogy az adott anyagcsoport 
valamennyi készletadatdnak 11ulld11ak kell lennie. A zárás keretében ki kell íratni az adott 
anyagcsoport készletadattárát, a halmozott forgalmi adatokat és gépi tablókon a zárás 
megtörténtét a PK HTPH, a szolgálatiág-vezető, valamint a számviteli részlegvezető 
aláírásával köteles igazolni. Ezt követően az adott anyagcsoport adatlemezei (törzs-, 
készlet· és halmozott forgalmi adatok) törölhetők. 

A nem számviteli jellegű KESZG·es feldolgozások (pl. élelmezési utalványozás, 
étlaptervezés, ruházati alapfelszerelés stb.) törzsadatlemezei - az elöljáró hadtáptörzs 
intézkedése szerint - a feldolgozások befejezését követően törölhetők, vagy valamely 
más katonai szervezet részére további felhasználásra ( az ügyviteli előírások betartásával 
átadhatók. 

Az élelmezési illetményszámítással kapcsolatos feldolgozásokat az élelmezési gaz· 
dálkodás átadásának (megszüntetésének) napjáig kell folytatni. Ezt követően a feldol
gozás zárását a „Halmozott élelmezési illetmény kimutatás"-nak az „Adatfeldolgozási 
Utasítás" 118. pontjában meghatározottak szerinti - kiíratásával és felhasználásával kell 
elvégezni. Ezt követően a feldolgozás adatlemezei törölhetők. 

A főkönyvi könyveléssel kapcsolatos KESZG-es feldolgozást a gazdálkodás zárá
sával kapcsolatos átvezetések után lehet zárni. A feldolgozás zárását a „Főkönyvi kivo
nat"-nak - az „Adatfeldolgozási Utasítás" 126. pontja szerinti - kiíratásával és felhaszná· 
lásával keli elvégezni. Ezt követően a feldolgozások adatlemezei törölhetők. 

A KESZG·es feldolgozások zárását követően el kell végezni a számviteli részlegnél 
vezetett ügyviteli nyilvántartások zárását, a bizonylat-ellenőrzőlapok alapján be kell 
vonni a kiadott - felszámolásra nem került - üres bizonylattömböket (bizonylatokat). 
A nyilvántartások zárását az „Adatfeldolgozási Utasítás" vonatkozó előírásai (részletei
ben az 1. sz. mellékletben feltüntetett hivatkozáési pontok) szerint kell elvégezni. Kie
melten kell kezelni a „Hiány-nyilvántartási könyvek" zárását. Ezek zárására csak akkor 
kerülhet sor, ha a könyvben elintézetlen kárügy nem szerepel. A „Hiány-nyilvántartó 
könyv" zárását a PK HTPH·nak is aláírásával kell igazolni. 

Az ügyviteli nyilvántartások zárásának elvégzése után a számviteli részlegnek végre 
kell hajtani az irattározásokat. Ennek keretében a számviteli nyilvántartásokból, okmá
nyokból, gépi tablókból a kötelező megőrzési határidőn túliakat megsemmisítésre, a 
többit - a megőrzési határidő feltüntetésével - megőrzésre a „Számviteli Szakiratok 
AJapnyilvántartó Könyvében" az ügyviteli szervnek kell leadni. (A kötelező megőrzési 
határidőket „A Magyar éphadseregben rendszeresített nyomtatványok jegyzéke és 
szakiratkezelés szabályai" című kiadvány (Nyt. sz.: 46/1 20/MNVK ügyviteli osztály, 
kiadva a 14/1978. M VK számú intézkedéssel), illetve az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

A számviteli szak.iratok alapnyilvántartó könyvében nyilvántartott - nem számvi
teli jellegű - okmányok (pl. számviteli részleg működési utasítása, munka.köri leírásai, 
munkatervei) megőrzési határidejét a PK HTPH határozza meg. 
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A számviteli szakiratok irattározásának megtörténtét követően a számviteli szakira
tok alapnyilvántartó könyvének a lezárását is el kell végezni, és az ügyviteli szervnek kell 
leadni. 

A feldolgozások, a nyilvántartások zárásával és az irattározások végrehajtásával pár
huzamosan a számviteli részlegnek folyamatosan biztosítani kell a szolgálati ágak 
{anyaggazdálkodó ágazatok) részére a gazdálkodás zárásával, a különféle jelentések 
összeállításával kapcsolatos adatokat és okmányokat. 

Ezért a számviteli részlegek működőképességét az egység felszámolásának befejezé
séig kell tervezni. 

A számviteli részlegnek a KESZG-es feldolgozások zárását követően - REV A sza
kintézkedés szerint - el kell végezni a KESZG üzemeltetésével kapcsolatos REV A nyil
vántartások zárását, el kell készíteni a REV A segédanyag felhasználások elszámolását és 
elő kell készíteni a KESZG-es konfiguráció, valamint a fel nem használt segédanyagok 
át- {le-) adását is. 

Azon számviteli részlegeknél, ahol .az anyaggazdálkodó ágazatok (illetve feldolgo
zási feladatok) egy részére kiterjedően még ASCOTA könyvelőautomatán is végeznek 
feldolgozásokat, a nyilvántartási kartonok zárását a Csapathadtáp Utasítás II. A csapat
gazdálkodás számvitele ( tervezet) - Nyt. sz.: 1109/19/1972/MNHF-ség - előírásai sze
rint kell elvégezni. Ennek során alapelvként kell érvényesíteni azt, hogy a kartonok 
zárásra csak akkor kerülhetnek, ha azokon készletmaradvány nincs. 

D) Az átszervezésre kerülő katonai szervezetek számviteli részlegeinek feladatai: 

Az átszervezés során a katonai szervezetek általában más szervezeti formára térnek 
át, alegységek alakulnak vagy szűnnek meg, jelentős belső és külső anyag és technikai 
eszközmozgások következnek be. Ennek során a számviteli részleg általános feladatai az 
alábbiak: 

1. A katonai szervezet új szervezeti struktúrájának megfelelően ki kell egészíteni 
(jelen.tős módosulások esetén újra össze kell állítani) az „Adatfeldolgozási Utasítás" 25 .  
pontjában meghatározott kódjegyzékeket. (Új kódjegyzék összeállítása esetén nagy 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a szervezési változásokban nem érintett - illetve vál
tozatlanul tovább „élő" - alegységek, raktárak kódszámait módosítani nem szabad, 
mivel ezek változtatása esetén a KESZG-es adattárakat is teljes egészében újra fel kell 
fektetni.) 

2. A katonai szervezethez az átszervezés kapcsán érkezett, vagy várhatóan érkező 
anyagok (technikai eszközök) törzsadataival törzsadattárakat ki kell egészíteni. 

3. A felállításra kerülő új alegységekkel és várható anyagaikkal a készletadattárakat 
bővíteni kell. A készletadattárak bővítése során az „Adatfeldolgozási Utasítás" 208. 
pontjában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani! 

4. A felállításra kerülő új alegységeket részére el kell készíteni és ki kell adni az 
előírt számviteli nyilvántartásokat (anyagjavítások könyve, kézbesítőkönyv, részletes 
felszerelési könyv, ellenőrzési könyv stb. ). 

5. A szolgálati ágak (anyaggazdálkodó ágazatok bizonylat.ú ala?ján végrehajtani a 
KESZG-es feldolgozásokat) megterhelni a felálló alegységeket a badott anyagokkal, 
bevételezni a raktárakba a beérkező anyagobt stb.). 
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6. A szolgálati ágakkal együtt részt venni a megszűnő alegységek anyagi elszámol
tatásában. Az alegységek elszámoltatásával kapcsolatos számviteli feladatok a megszűnő 
egységeknél leírtakkal döntő többségében azonosak. Eltérés abban van, hogy az alegy
ségek anyagi elszámoltatását követően és a KESZG-es feldolgozás készletadattáraiból a 
megszűnő alegységekre vonatkozó rekordokat, valamint a kódjegyzékekből ezen alegy
ségek kódszámait törölni kell. Rendkívül fontos, hogy a kész!etadattárakból törlésekre csak 
akkor kerülhet sor, ha az adott rekord készletadata nulla. 

7. Ellátásra utalt egységek megszűnése esetén az anyagi elszámoltatás számviteli 
feladatai azonosak az előzőekben leírtakkal, mivel a számítógépes feldolgozásban ezek 
az ellátó katonai szervezet alegységeivel azonos módon vannak kezelve. 

* 

Az összefoglalt gondolatok alapvetően csak a számviteli részlegek működésével 
kapcsolatos általános feladatokra terjednek ki, és a hadtápszolgálati-ágak, az elhelyezési 
szolgálat, a politikai nevelési, valamint a kiképzési anyagok KESZG-es feldolgozásaira 
értelmezhetők. 

A számviteli részleteknél végzett más feldolgozásokkal { 1001, menetlevél elszámo
lás, fegyverzeti és technikai anyagnyilvántartás) kapcsolatos feladatokat - a feldolgozási 
rendszerek eltérő volta miatt - az érintett szakirányító szervek intézkedései szerint kell 
végezni. 

Fsz. 

l .  

1 .  

2.  

3. 

4. 

5. 

Áttekintő táblázat a számviteli részlegek ügyviteli nyilvántartási 
rendszeréről 

Nyilvántartás Minősí· Iktató Vezetés fuiktári Megőrzési 
Nyilvántartva megnevezése tés szerv rendje száma határidő 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Számviteli szakira· T Ügyvitel Főnyilván· folyamatos 32·0904 
tok alapnyilván· ' tartás 
tartó könyve (SZ 
SZANYK) 

Kód jegyzék T SZR sz esetenként Használat· 
SZANYK ból történő 

kivonás 
után 5 év 

Okmány napló Nyílr SZR sz évente ll-0035 5 év 
SZANYK szolgálati 

áganként 

Törzsadatcárak Nyílt SZR sz folyamatosan 32·0923 új törzsadat· 
bizonylatainak SZANYK feldolg. fel· tár összeállí· 
gyújtőivei adaton ként tását köve· 

rően 5 év 

Bizonylatokról Nyílt SZF sz évente, 32·0923 l év 
készült 1.yukszala· SZANYK szolgálati 
gok gyújtőivei áganként 

Adatfeldolg. 
UT. hivatko· 
zási pontjai 

9. 

62·64 

26·29 

l99·20l 

16 

54 
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l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

6. Törzs- és készlet- Nyílt SZR sz folyamatosan 32-0923 Leadáskor 55 
ada ttárakról készí- SZANYK szolgálati megsemmisí-
tett lyukszalagok áganként tés 

• gyújtőivei 

7. Mágneslemezek Nyílt SZR sz folyamatosan 32-0923 Leadáskor 56 
gyújtőivei SZANYK megsemmisi-

tés 

8. Számviteli (nyil- Nyílt SZR sz évente, szol- 32-0923 5 év 59-60 
vántartási}, gépi T SZANYK gálati ágan-
tablók gyújtőivei ként, n)'ilván· 

tartási fajtán-
ként 

9. Hiány-nyilvántar· Nyílt SZR sz szolgálati 32-0923 5 év 
tási könyv SZANYK áganként 

évente 
lezárva 

10. Ellenőrzési könyv Nyílt SZR sz folyamatosan 5 év 
SZANYK 

11. Kézbesítő könyv Nyílt SZR sz folyamatos 1 év 
SZANYK 

12. Bizon)'latellenórzó Nyílt SZR Okmány· bizon)'lat- 1 1-0016 5 év 50-51 
lap napló tömbönként 
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