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A Magyar Néphadsereg sorállományú katonáinak ruházati ellátása és felszerelésük 
számviteli rendje az MNHF 65/1984. (HK 22.) számú intézkedésével 1984. december 
l -jei hatállyal alapvetően módosult. Az intézkedés hatálya kiterjedt a sorállománnyal 
rendelkező, önálló ruházati gazdálkodást és ellátást folytató katonai szervezetekre, 
kivéve az MN ÉKFI, illetv� egy-két katonai szervezetet, ahol a belső személyi mozgá
sokkal kapcsolatos ellátási és nyilvántartási feladatokat külön intézkedés szabályozza. A 
módosított rendszer a katonai szervezetek ruházati szolgálatának tevékenységében - a 
munka mennyiségét tekintve - jelentős csökkenést eredményez és jobb lehetőségeket 
nyújt a számviteli megszilárdításhoz, javításához. A közel másfél évtizedig érvényben 
levő régi rendszerhez viszonyítva nem kell végrehajtani az idényruházati cserével kap
csolatos nyilvántartási és egyéb feladatokat. Az egységen belüli vezénylések, áthelyezé
sek során az alapfelszerelésbe tartozó cikkeket, amelyeket a katona magával visz, nem 
kell könyvelni. A katona saját tulajdonába kerülő anyagokról a leszcrelás alkalmával - a 
vonatkozó előírásokat figyelembe véve - külön okmányt nem kell készíteni. 

A ruházati ellátás és felszerelés számvitelének módosított rendjére történő áttérés 
során az elrendelt feladatokat a katonai szervezetek két ütemben hajtották végre. Első 
ütemben megszüntették a katonák ruházatának és felszerelésének „komplett" mérté
kegységben történő nyilvántartását, második ütemben megalakították az „alapfelszere
lést", melyet alapvetően az előírásoknak megfelelően hajtottak végre. Az áttérést az érin
tett szakállomány kiemelt feladatként kezelte és kellően felkészültek a végrehajtásra. Az 
alegység parancsnoki állomány ezzel kapcsolatos ismereteinek növelése, felkészítésének 
hatékonysága - tapasztalatok alapján - � kívánt szinttől elmaradt. 

A sorállomány alapfelszereléssel történő ellátását és számvitelének módosított 
rendjét a katonai szervezetek szakállománya alapvetően az előírások szerint végzi. 

Ebben a mindennapos tevékenységben azonban az ellenőrzések megállapításai, 
tapasztalatai alapján hiányosságok is tapasztalhatók, melyek főleg abból adódnak, hogy 
az érintett szakállomány a vonatkozó előírásokat megsérti. Ezek kihatása az adott szer
vezet nyilvántartásának pontatlanságához, anyaghiányokhoz, többletekhez vezetnek és 
táptalajt adnak a visszaélésekre. 

Előfordul, hogy a külső személyi mozgások végrehajtása során a katonai szervezet
től áthelyezett katonáktól bevont alapfelszerelés II. rész cikkeit nem vételezik be alegy
ség, raktári illetve összkészletbe. 
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A katonai szervezettől áthelyezett katona által elvitt alapfelszerelés I. részbe tartozó 
cikkeket „kétszeres" kiadásba helyezték, illetve az érkezett katona által hozott cikkeket 
bevételezték. 

Az ellenőrzések megállapították azt is, hogy a leszerelés alkalmával a bevételi 
anyagelosztókat nem az előírásoknak megfelelően töltik ki - vagyis a hiányoktól függet
lenül -, hanem a ténylegesen bevont anyagok, cikkek alapján. 

A meghatározott szolgálati idő előtt leszerelt katonáktól nem vonják be utalvá
nyon az ún. saját tulajdonba adható cikkeket. 

Egyes egységeknél nem kellő gondossággal hajtják végre a személyi mozgatással 
kapcsolatos anyagmozgatások bizonylati rendezését, így az alapfelszerelésen kívüli cik
kek esetében az alegységeknél hiányok és feleslegek keletkeznek. Elhanyagolják az 
alegység szolgálatvezetői állomány felkészítését és folyamatos továbbképzését, részükre 
a feladatszabást és a beszámoltatást. 

A pár gondolatban felsorolt hiányosságok mindegyike külön-külön is, az anyag
nyilvántartásokban és az anyagkészletekben eltéréseket okozhatnak, együttes jelentkezé
sük pedig súlyos anyagi, számadási elégtelenség okozói lehetnek. 

Annak érdekében, hof!J az említett problémák és az általuk előidézett nyilvántartási és kész
!eteltérések megszűnjenek, illetve mérséklődjenek, az előrelépés feladatai - véleményünk szerint - a 
következőkben fogalmazhatók meg: 

- a katonai szervezetek ruházati szolgálatának vezető állománya az éves szakmai 
továbbképzések során kiemelt feladatként kezelje a sorállományú katonák ruházati ellá
tásának és felszerelésük számviteli rendjének oktatását; 

- az eddigieknél szigorúbban követeljék meg a személyi mozgással járó anyagok 
átadásának-átvételének időbeni, pontos, szakszerű végrehajtását; 

- az egység ruházati szolgálatfőnök által végrehajtott belső ellenőrzések gyakorisá
gának emelésével, hatékonyságának fokozásával növeljék a társadalmi tulajdon védel
mét. Az alegységek elszámoltatása során a létszámokat névre menően pontosítsák és 
kiemelt figyelmet fordítsanak a vezényelt, áthelyezett katonák ruházati ellátásának belső 
szabályozására, és az ezzel összefüggő számviteli feladatok előírás szerinti végrehajtására; 

- célszerű egy nyilvántartást vezetni az egységparancsok alapján a távozó és érkező 
katonákról. Ebben fel kell tüntetni a parancs számát, a katona nevét, alegységét, bizony
latszámát, melyen az anyagmozgást elrendelték, illetve a ruházati jegy számát. A nyil
vántartás vezetésével naprakészen lehet tartani a személyi mozgásokkal kapcsolatos ada
tokat. 

Az ellátási és számviteli feladataok szabályszerű végrehajtását elősegítő - előbbiekben felso
rolt - gondolatok tovább javíthatják a ruházati szolgálatok ezirányú tevékenységét és biztosítékot 
nyújtanak a hibák elkerüléséhez. 
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