
Gsapatgazdálkodás - társadalmi tulajdonvédelem
Az anyagi fegyelem elvi és gyakorlati kérdései

S, Nag Jóuef al.czreder

Az utóbbi években ismen okok miatt, miird a népgazdaságban, mind a hadsereg-
ben, a gazdxágossiryta való törekvés a tervezés és a vegrehajtás szintjein is a íigyelem
középpontjába keólt, Pártunk X]IL kongresszusának határozataj és az azt köyető KB-
úlések állásfoglalásai a gazdálkodó szervek egyénelmú kötelezettségeként 'stiú< eIő a
messzemenó takarékosságot, a gazdálkodás hatékonyságának javitását.

A hadseregben folyó sajátos gazdálkod,ásnak is sarkalatos téteLeí a pér\z- és az
anyagi eszközök megóvása, a károk megelózése, a helyi lehetőségek fokozottabb feltá-
rása és más, a gazdtlkodás hatékonysfuát javító rendszabályok.

A guduíLgosságra való törekvés egyik nem lebecsúlendő területe az anyagi eszkö-
zökben keletkező károk visszaszodtása, megelőzése érdekében kifejtett sokirányú
munka. Azok az anyagi jellegú károk, hiányok, amelyek a kezelésünke bízott javakban

keletkeznek, negativan befolyásolják gazdálkodási tevékenységünk hatékonyságát és a
hiányok pódására fordított összegek növelik a fenntartási költségeket. A központi és

helyi etófeszítések ellenére az any4gi jellegú károk, hiányok nem csökkenó, hanem
inkább növekvó tendenciát mutatnak,

Különösen szembetűnő a ruházaú any4gokban keletkezett káfok n4gysága, A csa-
patok é§ a vezetó szervek minden lehetséges eszközzel és módszerrel igyekeznek vissza-
§zodtani, csökkenteni a károkat, hiányokat, az erre irány.uló munka, néha más teóletról
von eI jelentós energiát.

Az MN HÁW akrendlltjeinél ir llizattsági uiagálatx frtlyatnlnk e célból, s a tiugálat
sarán löbb negállapíídl szijklell. lger íkJen mernh fel a uiugálat sorál az aryagi fegekm Aér-
ű.re a aapatakúL

A krárok, hiányok okai az elemzések során szinte mindig az anyagi fegyelem lazasá-
gára, vagy mindenkori állapotára vezethetók vissza. Az any4gi fegyelem az utóbbi idó-
ben a csapatok mindennapi éIetében jelentős tényezóvé lépett eló, úgy is fogdmazhat-
nánk, hogy divatos kifejezéssé vált. Ez természetes i§, hi§zen a hadsereg any4gi-technikai
eszközeioek értéke egyre nóvekszik, a hadsereg fejlesztésére és fenntartására fordított
összegek mind nagyobb volumenúek, s a szúkös gazdasági helyzetben nem engedhet-

1ük meg javaink herdálását.

A Hátországvédelmi Parancsnokságon a közelrnúltban megtartott fegyelmi érte-
kezleten is kelló hangsúllyal vetődőtt {eL az anyagí fegyelem kérdése. Ezen az éttekezIe-
ten mefült fel annak gondolata, hogy jelen helyzetben, amikor komoly erőfeszítések
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folynak sere8te§t szeíte M 
^nya9í 

fegyelem javításáLétt, szl.fuditi§áért, célszerú vizsgálat
a.lá venni m4gát az any4gi fegyelmet mint fogalmat, tisztázni helyét, szerepét a katonai
elet rendszerében, feltárni a katonai fegyelem és az anyagi fegyelem viszonyát, kapcsola-
át, s hogy a helyzet javításiua irálylió etőfeszitések konkrét tartalmat kapjanak, cél-
szerű körvonalazni annak összetevóit, elemeit,

Az aryagi fegehn fogalnáxaL megközehtéséná - a vizsgálat következtetései szefint
- célszeű abból kiindulni, hogy az a csapatok életének nem egy önáüó területe, nem
fiiggedeníüetó íí|ag^tól az áhahnos katolai fegelentíl, ónmagában nem létezik, része
egy egésznek, azaz a kztonai fegyelemnek,

Az anyagi. fegyelmet úgy celszerű felfogni, mint a katonai fegyelem részéq a kato-
nai fegyelem tiikfözódé§ét a katonai szervezetek gazdálkodlási tevékenységében,

E megállapítások, tételek, nem elvont íogalmak, hanem a témában folytatott vizs,
gálatok, elemzések eredményeként levont következtetések, melyek realitását több pél
dán keresztiil is szemléltetni kívánorn.

A fenti eszmefuttatást elfogadva lerögzíthetjük, hogy a katonai fegyelem mint
egész és az any4gi fegyelem - rnint az egész része - között §zoros ósszefi)ggés van, köl-
csönósen hatnak egymásra. Miben nyilvánul ez meg? Abban például, hogy azon degy,
ségeknéI, üol a katonai fegyelem szilárd, ahol szervezettség és rend uralkodik, nem jel-
\emző az anyaghiányok elófordulása, Ha mégis hiány mutatkozik, azt súlyos fegyelem-
séftésként fogják fel, szinte rendkívüIi esemény számba me8y, ü8yet csioálnak belóIe,
nem siklanak el fölötte, í8y ez csak n€y ritkán fordulhat eló. Áz ilyen alegységeknél,
egységeknél, ahol a parancsnok tudatosan kézben ta;ia, 'líáí:Lyitja, befolyásolja a napi
életet, á.ltalában feszes a katonai fegyelem, az élet minden teniletén rend uralkodik, s éz
tiikröződik az anyagok megórzésében, kezelésében, egyszóva] a gazdálkodásban is,

Ahol viszont ez lem így van, ahol a parancsn okok fegelnct, rendet alakító, befo-
lyásoló kópessége hiányos, a rend és fegyelem csorbát szenved, ott 2z anyagok meg-
óvá§a terén is több probléma van, a katon,ík lopkodj& egymás any4gait, felszerelési tár-
gyait, feltörik a katonaszekrényeket, ilyen helyen mé8 a lakattal lezárt szekrények sem
jelentenek biztonságot, az anyagok e|vesztése M anyag;hiányok szinte a napi elet velejá-
róivá lesznek. Az ilyen katonai szervezeteknél a parancsnok szerepe arra korlátozódik,
hogy utólag vizsgáltaga a hiányokat, káreljárások lefolytatásával köti le az idejét. Ez igy
Passzív §zerep, az események után való kullogás, melynek eredménye az anyagok nagy-
töme8ben jelentkezó, sorozato§ hiánya,

A fentiek azt 'tgazo\ák, hogy a katonaj fagcle terén meglevó |azaságok, alap;lát
képezhetik az anyagj frgekn meglazulásának. Ugyanez viszont fordíwa is igaz, ugyinis
az anyag fegekm terén áüandósult, v4gy elóforduló noímasértések, negatív befolyást
gyakorolnak aZ adott katonai szervezet általános katonu fegelni helyzetére.

Azt, hogy a szabilyozottslrg, a szol1llaú íeld és fegelen terén meglevő lazaságok,
milyen mértekben h atnak,lissza az anyagj fegekn dakulásáta egy jellemző példával iga-
zolnám. Egyik egységünknél a ruházaú raktátban nagyobb Lltlny keletkezett, s az ezt
követó vizsgálat során megáüapítást nyert, hogy a nem kellő szabályozottsl5, a szo$-
Iaú fegekn megsértése következtében M egységigyeletesnél nem tartjá* be a kulcsdo-
bozok felvételezésének nyilvántartására vonatkozó elórrásokar, a kulcsdobozokat ille-
tékteleneknek is kiadj/k, a raktára\óa történő belépések szabályait nem ta"rgák be, a lak,
tanyából történő any4gkiszá.llításoknál az ellenórzést a szolgilaú közegek elmulasztják.
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Még az is elófordult, hogy a parancsnok által leltározásra kiadott Parancsot nem hajtot-
ták végre, s mivel a végrehajtást senki nem kérte számon, észre sem vették, hogy pl. a
ruházati raktárt nem leltározták.

A fentiekkel azt kivántam érzékeltetni, hogy a csapatoknál uralko dő erhalcn,fegelmi

állapot, az ignyeség a Aöael€lmérrytánalzíás a.dltt sziatje, egilz megbatározó tiqlezíje az anJagi

fegelemne k.

Az anyagi fegehn a.lakulásának rui"sik megbatározó téxyezője az any4gi szolgálatok
tevékenysége, tlársadalmi tulajdon védelme érdekében kifejtett munkáju( gyújtónéven
az egység gazd,cilhoüsi, számaáí:i rendje.

Mint az anyagj fegrkn másik meghatározó tényezőlét célszení a csapatok gazdál-

kodási, számadási rendjét is vizsgálni, elemezni. Elóljáróban leszögezhetjük, hogy agaz,
üIkoű:i lnjruaüsi raut a csapatol kezeksében hl,í aryagi, tecb hai ét pénzeszkazaA buurze-
sére, felbaxxáLiúra, rlihántartáúra és elvámolá.rára tanatáaző átfagó szabállozók boartá:ci-
nak, lménlualíínek miwlenkori belJzxe, állapua.

Yizsg atÁhoz, a]alatásához, befolyásolásához ismerni szúkséges annak elemeit,
összetevóit, melyek egy váItozatban a kötletáezíjb hbetneh:

- az alyagnytlvántartások naprakészsége, pontoss€a;
- az anya9moz1atálok szabályozottsága, okmányolása, a bizonylati fegyelen betat,

tása;

- az anyagok személyhez kötése;

- az anyagok tárolisának, megóvásának, karbantartásának elóírás szerinti végrehaj,
tása'

- az anyagok beszállírása, átvétele, kiadá§a szabályainak betanása;

- a konyhán fel nem használt any4gok okmányolásának, visszavételezésének vfu-
rehajtása;

- a készletekkel történó el§zámoltatás rendszeressége;

- az ellenórzési kötelmek teljesitése;

- a káreljárások idóben történó leíolytatása,
Az anyagj szolgálatok yezető illományának a fenti elemek helyzetére, állapotára

kell a figyelmét pontosítani és errőL az oldalról kell az anyagr fegyelem alapjait megte-
remteni, illetve erósiteni. A gazdálkodási, számadási rend felsorolt összetevóinek
ugyanis komoly szerepük van az alyagj íegyelem alakulásában. Csak néhány elemét
emelném ki a szemléltetés kedvéórt.

Egyik lényeges eleme a nyilvántartások állapota, napra!észsége. Enélkül nincs tisz-
tánlátás, nem lehet eligazodni az anyatr| helyzetben . Ezt igazol1a egyik önálló zászlóal-
junk példája, ahol a ruházati nyilvántartások vezetésének elhanyagolása miatt, a század-
parancsnokok hónapokon keresztiil nem tudták, hogy milyen készletek terhelik óket,
mennyi any4ggal rendelkeznek, így nem tudták ellenőízési kötelezettségeiket teljesíteni
sem. Ennek az eredménye nagyösszegú hiány volt. Ugyanennél a zászlő$nil a raktár-
nyilvántartás is ellrany4golt volt, s ott is komoly hiányok keletkeztek, Az utóbbi idó-
szakban, amikor a katonák részére kiadott ruházati any46pkat az egység összkészletéból
kiadásba helyezik, s az állonány átcsoportosítására, (áthelyezésére, vezénylésére) vonat-
kozó egysógparancsn ok az anyagviltozut elóidézó okmányok részéve váltak, a nyilván
tartások naprakész és pontos vezetésének a korábbiakhoz viszonyítva lényegescn
nagyobb jelentósége lett. A gyakorlat az t i8azolja,hogy ezzel a nyilvántarúsi módszerrel
nehezebbé vált a csapatok elszámoltatása, s nagyobb a hibalehetóség,
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Hasonló jelentósége val az alyagmozguok szabáyozotts{ának, az okmányolás-
nak, a bizonylaú fegyelem betartásának, Egyik egységnél a ruházati raktár vezetóje min-
den okmányolás nélkiil adta át a csercraktárnak a mosatásba, tisztitásba kiildendó ruhá-
zaú lnyagokat. Ez hosszabb idón keresztül nem jelentett problémát, míg egy alkalom-
mal, a csereraktárban keletkezett hiány pótlására használták fel az okmány nélkiil át-
adott any€okat, s mivel a ruházati raktárvezetó ezt bizonyítani nem tu<lta, viselte a sza-
bálytalan anyagátadícért az aayagt felelósséget.

Nem elhany4golható az anyagok beszállítása, áwétele, kiadása szabályainak bctal,
lása sem. Ha ezeket elmulasztjuk, a visszaélés mclegágyát tetemtjiik meg vele, ugyanis
azokból az any4gokból, meiyekból rendszeresen ismédódik a beszerzés (pl, a romlaodó
élelmiszerek) ha a raktárban többletet képeznek, a városban vételezett mennyiséget a
képzett többletnek megfeleló mértékben be sem kell a Iaktanyába szállítani, mód van
annak saját zsebfe történő értékesíté§éíe aoélkül, hogy a kószletben hiányt észlelnénk,
Ezért is kell rendszeresen ellenórizni a beszerzett anyagok beszállítísakor azok mennyi
ségét és minőségét.

Ugyanis visszaélésre ad lehetóséget az is, ha nem fordítunk gondot a konyhán fel
nem lrasznált any4gok okmányolására, visszavételezéséfe, illewc a kiadott élelmiszerek
felhasználásának ellenórzésére, Egyik egységnél a szakácsok rendszeresen dézsmllták az
ételkészitésre kiadott any4gokat, s azokat a laktanyából igen furfangos módon szállítot-
ták ki. A szolgálat felelós vezetói - a leleplezést követóerr - arra hivatkoztak, lrogy
ugyan kinek jutott volna eszébe, hogy az ótelmaradékos hordó aljálr keresse a lopott
élelmet, s errc való hivatkozással akarták felelósségúket eiháűtani. A mula§ztá§t viszont
akkor követték el, amikor nem gondoskodtak a konyhára kiadott élelmiszerek felhasz,
nálásának rendszeres ellenózéséról, illetve a megmaradt élelmiszerek okmányolásáró),
visszavételezéséról, Ezzel telemtették meg a feltétcleket a visszaéléshez, a laktanyából
történő kiszállitása a lopott anyagoknak már részletkérdés volt,

A gazclálkodísi, számadasi rend mindenkori helyzetének egyik legfontosabb ténye-
zője az rlkltőné:i Éölelmeh te|jesitésének rendszeressége. Az éIet azt í1luol)a, hogy ame,
lyik egységnél szabályozott§á& reod van valamennyi terúleten, ott a kijlönbözó §zol8á-
lati személyek végrehirják az előiít e|]enőlzé§i kötelmeket. Ezen egységeknél az anyagr
fegyelem terén is rend van, az any4gok kezelése megbízható, hiányok csak elvéwe for,
dulnak eIő. Ahol viszont a kötelezó ellenórzéseket nem, v4gy hanyagul teljesítik, ott az
any4ghiányok szinte a napi élet velejárói, A különböző károk vizsgálatánál, szinte min-
den esetben kimutatható az ellenórzések elmulasztása, Sajnos az olyan esetek sem men-
nek ritkaság szlímba, amikor látszól4g teljesítik az ellenórzési kötelmeket, dokumentál,
ják is azokat és éveken keresztül úgy alakul a helyzet, hogy nem mutatkoznak hiányok.
Az e|őIláró szervek is ennek megfelelóen kezelik az adott katonai szervezetet, hajla,
mossá válnak az olyan ellenórzésre, hogy itt ugyanis rend van, nem szükséges a dolgok
mélyére nézni, hiszen évek óta nem voltak hiányok. A meglepetés akkor következik be,
ha valamelyik raktámezetőt, v4gy szolgáatfónöki beosztásban vláltásra kerül sor, v4gy
átalárendelés kóvetkeztében, átfogó eüenórzést hajtanak végre. Ilyen esetekben álta.lá-
bal az átvevők teljes mélységben ellenórzik a különbözó területeket és az éveken
keresztiil felgyülemlett, de fel nem tárt hiányok felíedésre kerülnek. Ilyenkor legtöbb-
szőr az a jel]emző, hogy azok az ellenőtzésre kötelezett szolgálati személyek, akik éve
ken kcresztiil dokumentálgatták a íelszínes ellenórzéseket, kórömszakadág igyekeznek
bizonyítaoi, hogy a felfedett hiányok nem régi eredetűek, hanem azok az utóbbi idóben

114



keletkeztek. Teszik ezt azért, hogy ígazol1ák sqát mulasztásaikat, bizonyítsák saját vét-
lenségüket,

A felületes ellenórzés, vagy az ellenórzések elmulasztása való s^88al ősztöí\zi az affa
hajlamos embereket a visszaélésre, a laza e]Ienőnés melegágyát képezi a nagy any4gi

károk kialakulásának, Számtalan példa igazolja ezt, Az ellenórzések rendszeres és alapos

végrehajtása az alyag íegye|em a.lakításának nélkülözhetetlen eleme,

Az el]ettőnésí tevékenység kapcsán szükséges hangsúlyozottan szóloi a személye
sen végrehajtott ellenórzés jelentóségéfól. Á kúlönbözó, bizottságok által végrehajtott
ellenórzések nélkülózhetetlen elemei az ellenőrzés kialakított rendszerének, ezek azon-

ban soha nem helyettesíthetik a vezetók - a parancsnokok, hadtáphelyettesek - szemé

lyes ellenórzéseit,

A személyes benyomások egy-egy szolgáati ág munkájáról, a bizonylatok kezelésé-

ró1, a konyhán, illetve a kiilönbözó raktárakban folyó tevókenységról, a vezetés nélkii-
lözhetetlen elemét képezik. Csak az a vezetó fud reáLlisan vezetni, íányítani, csak .z
lehet ura a helyzetnek, aki nemcsak a felszínt ismeri, hanem személyes benyomásai alap-
ján belelát a tevékenységek méiységébe, A megelózésnek ez a legmegbízhatóbb módja.
Ha érzik a beosztottak, hogy rendszeresen és szakszerűen ellenórizve vannak, vissza-

tartó eróként hat, üol viszont ez nem í8y van, ösztönózve vannak a szabálytalanságok,

visszaélések elkövetésére.

Még egy gondolat felveté§ét az elleoőrzés kapcsán szükségesnek tartom, mógpedig
azt, hogy akár a hadtáphelyettesek, akár az elöljáró hadtápszervek bármilyen cél ellenór-
zéséről Iegyen is szó, anélhil oem lehet teljesértókú, ha a legfontosabb cikkckból néhá

nyat, szúrópróbaszeűen ne leltározzanak, Legyen szó bármilyen jellegú ellenórzésróI is,

a szúrópróbaszerű leltározást nem lehet mellőzni, mcrt annak eredménye a legjobb jel-

lemzóje lehet a helyzetnek, áIlapotnak. Ezt n4gyon foniosnak ítéltem meg,

A fenti néhány példán keresztüI a csapatoknál kialak-ult gazd,ílkodási, számadási
tend összetevőinek, elemeinek - azok közül is csak néhánynak - a jelentóségét, fontos,
ságát kivántam alátámasztani.

Ö::ztgwe a fejttget!:eAt leri)gzi?htljiiA, bog az allagi fegthtl szikrlstiga, ug nindett,

hori állapota kit negllatthazó tényezlítíl füg:
- ,az egyk az áltahnos kataui runtt, ftgehrn színloa 4
- a másik a gazülAaűsl szátnaűi rntl állapota, helyzete,

Mindkét tényezó egyefánt fontos, a kettó együtt lehet és kell formáloi a meghatá-
rozó viszont az általános katonai fegyelem. Az alyagi fegyelem tertn meghonosodott
visszásságok, normasértések felszámolását, a rend helyreállítását elsósorban a katonai
íegyelem javításáva.l, szigodtá§ával kell kezdeni, a fó erókifejtést crre kell összpontosí-
tani. Ez valamennyi tisztre, tiszthelyettesre egyaránt vonatkozik, nemcsak a paíancsno-
koknak, hanem a hadtáptiszteknek és más szolgálaüoz tiutozóknak is egyformán köte,
lcssége, A katonai fcgyelem szigoútásával, helyreállításával párhuzamosan, az általános
rendbe, szabályozottságba illeszkedve kell a gazdálkodási, számadási rend terén meglevó
lazaságokat felszámolni, az összetevók, elemek, téoyezók megvizsgálásával számbavenni
a tennivalókat és íokozatosan megvalósítani a szabilyozók elóírásaioak érvényesítését,

A szilárd anyagi íegyeiem megteremtése és {enntartása valamennyiünk együttes
feladata, s a napjainkban parancsoló szükségszerűségként jelentkezó takarékos gazdál,
kodás egyik lényeges tényezójc.
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