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A hadtápszolgálat szervezeti és gazdasági mechanizmusának komplex 
féjlesztése keretében 1969 óta intenziv tudományos kutatómunka folyik a 
csapathadtáp számviteli rendszerének korszerűsítésére és gépesítésére. 

A kérdés felvetődésének alapját mindenekelőtt gazdálkodási és szám
viteli rendszerünkben még meglevő fogyatékosságok, ellentmondások, pár
huzamosságok; a belső ellenőrzés lazaságai folytán tapasztalható gyakori 
szabálytalanságok, visszaélések; a vezető szakállomány egyre fokozódó 
adminisztrációs leterheltsége; a vezetés korszerű eszközei mielőbbi rend
szerbe állításának, valamint a gazdálkodás korszerű közgazdasági alapo
kon történő továbbfejlesztését biztosító fejlett számviteli rendszer kiala
kításának szükségessége képezte. 

A problémák közül mint legjellemzőbbeket - összehasonlítás céljá
ból - az alábbiakat lehetne kiemelni. 

A gazdálkodás jelenlegi számvitelét alapvetően az ágazati tagoltság 
jellemzi. A nyilvántartás lényegében ma is ugyanolyan módszerekkel fo
lyik, mint két évtizeddel ezelőtt. Az anyagnyilvántartás csak mennyiség
ben történik. A feladatok v·égrehajtásával kapcsolatos költségkihatások 
mérésére nincs lehetőség. A kiadások önmagukban nem tükrözik a gaz
dálkodás eredményességét, hatékonyságát. A gazdálkodás korszerűsíté
sére, a pénzgazdálkodás rendszerének további kiszélesítésére irányuló tö
rekvéseknek a számvitel elavultsága egyre inkább gátjává válik, ugyan
akkor a fejlettebb könyvelési módszerek alkalmazását a személyi és tár
gyi feltételek nem biztosítják. 

A gazdasági hatékonyság értékelése nem lehet egyértelmű a költség
alakulás vizsgálata nélkül. Ennek megvalósítását azonban az ágazati ta
goltságú gazdálkodási és számviteli rendszer sem teszi lehetővé. 

A gazdálkodás korszerűsítésének objektív velejárója: a gazdasági ad
minisztráció növekedése, a fejlettebb, számítás igényesebb számviteli 
módszerek alkalmazása, a vezetés megalapozottabb döntéseihez szükséges 
információigény fokozódása következtében ellentmondás jött létre a csa
patoknál az ez irányú követelmények és a végrehajtás feltételei között. 
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Még a szervezetileg legjobban ellátott egységeknél sincs minden szolgálati 
ágnak nyilvántartója. A sorállományú nyilvántartók könyvviteli szak
képzettsége sok kívánnivalót hagy maga után. Az egységek zöménél 1-2 
nyilvántartó van, sok helyen azonban egyáltalán nincs. Ilyen helyeken 
maguknak a szolgálatiág-vezetőknek kell a nyilvántartásokat is vezetni. 

A szolgálatiág-vezetőknek az utóbbi évek során megnövekedett fel
adataik és felelősségük mellett komoly megterhelést, gondot okoz, hogy 
olyan adminisztrációs (nyilvántartási) feladatokkal is le vannak terhelve, 
amelyek elvonják figyelmüket és idejüket a személyükre háruló érdemi 
munkától. A számviteli munkából a vezetők részére az információ a fon
tos, amely alapját képezi a gazdálkodás (ellátás) tervezésének, szervezé
sének. Nem feltétlenül szükséges, hogy ezeket az adatokat személyes 
munkával szerezzék meg, viszont fontos szempont, hogy a munkaidőn belül 
növekedjen az érdemi munkára fordítható idő aránya. Az ügyvitelgépe
sítés terén elért eredmények kínálkozó lehetőséget nyújtanak a csapatok 
gazdasági számvitelének gépesítésére is, amelynek megvalósítása lehető
séget nyújt a vezető állomány adminisztrációs leterheltségének lényeges 
csökkentésére, a gazdálkodás fokozódó adatigényeinek magasabb szinten 
történő kielégítésére. A könyvelőautomaták katonai alkalmazásának azon
ban az ágazati tagoltságú, kizárólag a szakszolgálatok igényei szerint ki
alakított számviteli rendszer nem felel meg. 

Az ágazati tagoltság következtében a szakanyag-gazdálkodás számvi
tele annyi helyen folyik, ahány szolgálati ág van a csapatoknál. A szol
gálati ágak számviteli rendje általában különböző, sajátos nyilvántartási 
és bizonylati formákon, módszereken alapszik. Egységes elvek, követel
mények az egyes szakterületeken kevésbé érvényesülnek. Az anyagellátás 
kettősségéből (,,B" és „M") eredően az anyagnyilvántartás és -elszámolás 
terén is hasonló párhuzamosságok találhatók. Külön nyilvántartásokat 
vezetnek a csapatok a „B" és külön az „M" anyagokról, holott az „M" 
anyagok ma már csak egy kis részét képezik a hadiszükségletnek. A két
fajta készletről ugyancsak két elszámolást és jelentést kell szerkeszteni, 
melyek feldolgozása, a különböző szintű vezető szerveknek is külön prob
lémát jelent. 

A számvitel összhangja két olyan szolgálati ág között sincs meg, 
mint a páncélos és gépjármű technikai, valamint az üzemanyag-szolgálat, 
ahol ez feltétlen indokolt volna. A gépjárművek üzemeltetési (igénybevé
teli) alapjai a két szolgálati ágban eltér egymástól. A páncélos és gép
jármű technikai szolgálatban a kilométer-, az üzemanyag-szolgálatban az 
üzemanyag-fogyasztási keret ellátás és gazdálkodás nincs kellő összhang
ban egymással, s ez egyre feszítőbb gondokat okoz a csapatoknak. 

Felesleges többletmunkát okoz, hogy a gépjárművek igénybevételi 
adatait mindkét szolgálati ágban párhuzamosan vezetik. 

A szolgálati ágakon belül a számviteli és gazdálkodási tevékenység 
összefonódik, ugyanakkor a szakanyag-gazdálkodás számvitele felett ha
tékony belső ellenőrzés nem érvényesül. Ugyanaz a személy, aki az anya
gokkal, pénzzel gazdálkodik (anyagot vesz át, vásárol, kiutal stb.), végzi 
a gazdasági műveletek számvitelét ·(nyilvántartást, elszámolást). Ez a kö
rülmény kedvező lehetőséget nyújt a szabálytalanságok, visszaélések el
követésére, takargatására. Erre utalnak a csapatoknál gyakran tapasztal-

134 



l 

; 

ható szabálytalanságok, visszaélések, melyek éppen a belső ellenőrzés la
zaságai, hiányosságai miatt sokszor évekre nyúlnak vissza, s nagy részük 
feltehetően nem is kerül feltárásra. 

A belső ellenőrzés hatékonyságának biztosítása szempontjából fontos 
elvi követelmény, hogy az egyes szakfeladatok ellátása és ellenőrzése ne 
legyen ugyanazon személy feladata. Bármennyire is kívánatos, hogy az 
önellenőrzés az egységeknél magas szinten álljon, nem lehet erre és csak 
erre a belső ellenőrzést alapozni. 

A probléma mielőbbi megoldásának szükségessége különösen élesen 
vetődik fel olyan körülmények között, amikor egyre növekszik a csapatok 
gazdasági önállósága, a parancsnokok hatásköre, szélesedik a pénzgazdál
kodás területe. 

* 
A kísérleti számviteli rendszer kialakításánál nagy figyelmet fordí

tottunk - a hadtápszolgálat keretein és lehetőségein belül - a vázolt 
kérdések megoldására. 

A problémamegoldás alapvető módszere volt a csapatgazdálkodás fő 
folyamatai közötti összefüggések, kapcsolatok rendszerelméleti alapon tör
ténő vizsgálata, feltárása és komplex rendszerjavaslat kidolgozása. Ennek 
megfelelően a kísérlet alapvető célkitűzése volt olyan korszerű számviteli 
rendszert kialakítani, amely gépi eszközök alkalmazásával: 

- egységes elveken és követelményeken felépülve magasabb színvo
nalon biztosítja a gazdasági tervezéshez, vezetéshez szükséges informá
ciókat, s megfelelő alapot képez a fejlettebb közgazdasági módszereken 
nyugvó gazdálkodási rendszer kialakításához, 

- tehermentesíti a vezető szakállományt a számvitellel kapcsolatos 
adminisztrációs munka jelentős részétől, 

- a munka folyamatában valósítja meg a számviteli bizonylatok fo
lyamatos, tételes, érdemi és számszaki ellenőrzését. 

1E célkitűzések elérése érdekében a kísérlet során: 
- leválasztásra került a szolgálati ágaktól a számviteli munka je

lentős része, 
- a számviteli munka végzését és az anyagmozgatással, kifizetések

kel kapcsolatos bizonylatok érdemi, számszaki ellenőrzését a PK HTPH 
alárendeltségében - személyi átcsoportosítással kialakított - számviteli 
részleg feladatává tettük, 

- egységes elveken felépülő, gépkönyvelés módszerén alapuló, fej
lettebb könyvviteli szabályokat is tartalmazó számvitelt vezettünk be és 
kísérleteztünk ki. 

A lefolytatott kísérlet tapasztalatai alapján levonható legfontosabb 
következtetések: 

- a kialakított számviteli rendszer megfelel a csapatgazdálkodás kö
vetelményeinek, alapul szolgálhat annak a pénzgazdálkodás elvén történő 
továbbfejlesztéséhez, az értéknyilvántartás és költségelszámolás megvaló
sításához; segíti az anyagi-technikai szolgálat integrálására irányuló tö
rekvések megvalósítását; 
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- a gépesítéssel, a jelenleginél kevesebb állománnyal 4-5 fővel 

(egy gl. e.-nél 7 fő nyilvántartó sorkatona van szervezve), szakképzett 
(gépkönyvelő) polgári alkalmazottakkal nemcsak a hadtáp, hanem az egy
ség valamennyi anyagi szolgálatának számvitelét, az eddiginél jóval ma
gasabb színvonalon tudja elvégezni, s jelentősen hozzájárul a belső el
lenőrzés hatékonyságának javításához, az anyagi fegyelem megszilárdí
tásához. Ugyanakkor tehermentesíti a PK HTPH-t, szolgálatiág-vezetőket 
a manuális jellegű, időigényes munkától, ezáltal több figyelmet tudnak 
fordítani a csapatgazdálkodás tervezésére, szervezésére, irányítására és el
lenőrzésére; 

- a rendszer alapját képezi az egységszintű gazdasági „adatbank"
hálózat, valamint az automatizált hadtápvezetési alrendszer kiépítésének. 
A szervezet felkészíthető harckészültségi, illetve harcfeladatok (gyakor
latok) hadtápbiztosításával kapcsolatos tervek, számvetések, jelentések 
gépi úton történő elvégzésére - az eszközök e célra rendszeresített EZF 
törzsbuszba behelyezésével -, az ezred (hadosztály HVP-n, különös te
kintettel a gépekhez csatlakoztatható perifériás rendszerekre {lyukszalag 
technikára), amelyek a további magasabb szintű feldolgozást nagymérték
ben megkönnyítik. 

* 
A kísérleti számviteli rendszerben megvalósított főbb változások 

1. A fő számviteli tevékenységet a szolgálati ágaktól leválasztottuk, 
s a PK HTPH alárendeltségében, a hadtáp terv.-szerv. tiszt közvetlen irá
nyítása mellett, a szolgálati ágaktól átcsoportosított könyvelőkből, nyil
vántartókból kialakított számviteli részleg feladatkörébe tettük. 

A számviteli részleg főbb feladatai: 
- az egységhadtáp számvitelének megszervezése, a bizonylati rend, 

fegyelem fenntartása, 
- a beérkező bizonylatok nyilvántartásbavétele, folyamatos, tételes, 

érdemi és számszaki ellenőrzése, az észlelt rendellenességek megszünte
tése, 

- a fő nyilvántartások gépi vezetése, a könyvelés helyességének el
lenőrzése, 

- belső utalványozások gépen történő elvégzése a szolgálatiág-veze
tök számvetései alapján, 

- anyagelszámolások, jelentések összeállítása, 
menetlevél-számfejtés végzése (gépi úton), 
bizonylatok, okmányok irattározása, 
költségvetési előirányzat nyilvántartás gépi vezetése, 
számlák kifizetésre történő továbbítása a pénzügyi szolgálathoz, 
a gazdálkodás elemzése, statisztikai mutatók kigyűjtése, adatszol-

gáltatás, 
- a PK HTPH és a szolgálatiág-vezetők rendszeres tájékoztatása a 

készletek és költségvetési előirányzat állásáról. 
A szolgálatiág-vezetők számvitellel kapcsolatos feladatai: 
- megadni a szükséges szakmai követelményeket a számviteli rész

legnek, 

136 



• 

• 

- megtervezni az alegységek ellátását (számvetést készíteni az 
anyagmozgatások végrehajtására), 

- érvényesíteni a gépi utalványokat, 
- befolyni az anyagelszámolások és jelentések készítésébe, ellen-

őrizni azok helyességét, 
- a PK HTPH ellenőrzése keretében megvizsgálni a szakanyag-szám

vitel helyességét. 

2. A bekötött anyagnyilvántartások helyett, szabad!apos karton rend
szerű nyilvántartások kerültek bevezetésre, melyet mindenekelőtt a gép
könyvelés indokol. 

A gazdasági adatfeldolgozás gépesítésének egyik alapvető követel
ménye a gépi feldolgozásra alkalmas egységes nyomtatványok (elsődleges 
bizonylatok, nyilvántartások) kialakítása. A lehetséges mértékben több 
vagy valamennyi szolgálati ágnál alkalmazható nyilvántartási programot 
célszerű rendszeresíteni. Ugyanakkor biztosítani kell a szakmai és a he
lyi sajátosságok, követelmények érvényesülési lehetőségét is. 

A katonai gazdálkodás bonyolult rendszere jelentős mértékben meg
nehezíti az egységes nyomtatványok kialakíására irányuló örekvés 
realizálását. Nemcsak a szakanyag-gazdálkodás sajátos igényeit kell fi
gyelembe venni, hanem az igen változatos helyi körülményeket is, ame
lyek menet közben rendszerint további változáson mennek keresztül. A 
gépi feldolgozásnak meghatarozott követelményei vannak, melyeket a 
szervezésnél nem lehet figyelmen kívül hagyni. Míg a manuális módsze
rekkel folyó nyilvántartási rendszerben a helyi sajátosságok általában fi
gyelmen kivül hagyhatók a nyomtatványok kialakitásánál, addig ez a 
gépi feldolgozás esetében kevésbé engedhető meg. Sokfajta nyomtatvány 
kialakítása ugyanakkor nem kívánatos. A nyilvántartások vonatkozásá
ban a probléma megoldását meghatározott méretű ún. ,,univerzál" gép
könyvelési kartonok (számlalapok) alkalmazása jelentheti. 

Az „univerzál" gépkönyvelési számlalapokon a könyvelési részben 
függőleges oszlopbeosztás és vízszintes tagolás nincs. Alkalmazását gép
könyvelésnél az a körülmény teszi lehetővé, hogy a programozott kocsi
megállások és műveletek alapján az egyes rovatokba a könyvelőgép ko
csija - a számhelyértékeknek megfelelően - automatikusan áll be és 
sok oszlopon automatikus minden gépműködés. Függőleges tagolás he
lyett - könyvelési típusok szerint - egy-egy különálló fejlécet '(,,fr8.ncia
fej"-et) lehet használni, amely tartalmazza a könyvelési karton (szám
lalap) táblázatos részének rovatait és azok feliratozását (megnevezését). 
A „franciafej" a könyvelögép előtét-berendezésének elülső részére illeszt
hető és a könyvelésnél a szükséges eligazodást a számlalap táblázatos ré
szében biztosítja. 

Az univerzál gépkönyvelési kartonok alkalmazása tehát szükségte
lenné teszi a különböző nyilvántartási formák előregyártását. Csak a mé
retnagyságokra kell figyelmet forditani. A gyakorlatban mindössze három 
fajta (A-3, B-4 és A-4) mérettel lehet számolni. Az univerzál karton ru
galmas, lehetőséget biztosít, hogy a nyilvántartási (könyvelési) feladatok 
gépreszervezése - a központi elvi követelmények figyelembevételével -
a helyi sajátosságoknak megfelelően történjen . 
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3. Megszüntetésre kerültek a párhuzamos nyilvántartások: 
- az egységeknél létrehozandó különböző rendeltetésű készleteket 

(,,B '' fogyó, ,,M") egy összkészletbe összevontan tartják nyilván. Az egy
séges készlet megoszlik: nem csökkenthető készletre és fenntartási (ki
képzési fogyó) készletre. 

A nem csökkenthető készletbe tartoznak mindazok az anyagi eszkö
zök, melyeket az érvényben levő harckészültségi és mozgósítási utasítás 
alapján, meghatározott címen (mozgókészlet, kiegészítőkészlet, ,,M" fel
állítási napokra megalakítandó készlet, a személyi állomány hadinorma 
szerinti felszereléséhez, a technika kiszolgálásához, a hadtápalegységek 
harc alatti működéséhez szükséges anyagi és technikai eszközök) meg 
kell alakítani és állandó szinten kell tartani. 

A nem csökkenthető készlet mennyisége a nyilvántartási lapokon 
{a fejrészben) külön ki van mutatva. 

A „B" és „M" anyagok összevont nyilvántartása alapját képezi az 
egységes készletgazdálkodás perspektivikus kialakításának. Segíti a kész
letekben való jobb eligazodást, az áttekintést, a készletek meglétének 
ellenőrzését, csökkenti az adminisztrációt. Ennek alapján lehetőség nyílik 
az egységes anyagelszámolási és jelentési rendszer bevezetésére. ~Ma még 
külön jelentésben adnak számot a csapatok a béke-, külön az „M" anya
gokról.); 

- az üzemanyag-szolgálatot érintően összevonásra került az üzem
anyag, valamint az üzemanyagkeret és -kiutalási norma nyilvántartás. A 
gépi program alapján a fogyasztási keret- és kiutalási norma változások 
könyvelése az anyagforgalommal összefüggésben folyamatosan történik; 

- hasonló összevonási lehetőség kínálkozott az elhelyezési szolgálatot 
érintően a laktanya fenntartási (karbantartó) anyagok, valamint a csapat
építkezésre kiutalt anyagok vonatkozásában; 

- megszüntetésre került az alegységeknél kintlevő anyagok párhu
zamos nyilvántartása. Az alegységek készleteiről csak egy géppel vezetett 
nyilvántartás van, amely alapvetően a főnyilvántartás részét képezi, de 
biztosítja az alegységek tájékoztatását is készleteik állásáról (két példá
nyos vezetés). A gépi program alapján egy gépmenetben történik az al
egységek részére kiadott (bevont) anyagok utalványozása és az alegység 
készletnyilvántartó lap automatikus vezetése. 

4. Az új rendszerben bizonyos mértékben módosult a bizonylatok 
áramlása. A jelenleg érvényben levő számviteli rendszerben a szolgá
latiág-vezető a kiállított utalványt - az átvevő részére történő átadás 
előtt - az okmánynaplóban nyilvántartásba veszi és okmánynapló szám
mal látja el. Az utalványszám lényegében érdemben nem játszik szere
pet. Az anyagmozgatás végrehajtása után a bizonylat a kiállító szol
gálatiág-vezetőhöz jut vissza. 

A kísérleti rendszerben a kiállított és kiadott bizonylat nem a szol
gálatiág-vezetőhöz, hanem a számviteli részleghez kerül. A szolgálatiág
vezetök nem vezetnek okmánynaplót, csak a számviteli részleg. Megol
dandó feladattá vált a bizonylati fegyelem új módon történő megszerve
zése. Ennek érdekében a számviteli részleg a bizonylatokat tömb formá
ban, előre számozottan adja ki a szolgálatiág-vezetők részére. A kiadott 
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bizonylatokkal mindenkinek el kell számolni 1(még a stornírozottakkal is). 
Ennek biztosítására a számviteli részlegnél „bizonylat ellenőrző lap"-ot 
kell vezetni. A bizonylatok okmánynapló számmal való ellátása - a gaz
dasági műveletek {anyagkiadás, bevonás stb.) végrehajtása után - a 
számviteli részlegnél történik. 

5. Egységes értékcsoport-rendszer került kialakításra. Valamennyi 
szolgálati ág anyaga I-III. értékcsoport szerint van nyilvántartva. A 
szolgálati ágak zöme jelenleg is 3 értékcsoportban tartja nyilván az anya
gokat. Az 5 értékcsoport közül a gyakorlatban az 1., 2. és 5. értékcsoport 
kategória van felhasználva. A 3. és 4. értékcsoportban a hadtápszolgálat 
nem tart nyilván anyagot. 

Gépi feldolgozásnál nem engedhető meg, hogy a programban olyan 
pozíció beállítások legyenek, ahol a gép nem működik, illetve készlet 
hiányában nullát ír. A kérdés megoldását szolgálja a felesleges érték
csoport kategóriák kiküszöbölése. 

6. Egységes mozgásnem számrendszer került bevezetésre. A mozgás
nem számrendszer biztosítja a gazdálkodás legfontosabb mutatóinak utó
lagos kigyűjtését, elemzését, statisztikai kimutatások készítését. 

7. Az egyes szolgálati ágak lehetőségeinek, gazdálkodási követelmé
nyeinek megfelelő korszerűsítések is történtek: 

- a ruházati szolgálatban a nagy személyi mozgással öszefüggő 
anyagmozgás adminisztrációjának csökkentése érdekében egységes komp
lettekben történő anyagmozgatási és nyilvántartási rendszer került ki
alakításra. Az egy katona felszerelését képező 45 cikk helyett egy té
telen kell az anyagmozgást könyvelni; 

- alapvetően új, korszerű számviteli elveken - a kettős könyvviteli 
rendszernek megfelelően - épül fel az élelmiszer-gazdálkodás számvitele. 
Itt valósult meg először az értéknyilvántartás és elszámolás. A készlete
ket mennyiségben és értékben, a forgalmat - szintetikus számlákon -
értékben is nyilvántartják. 

A kettős könyvvitel megvalósításának lehetősége mindenekelőtt a 
gépesítésen alapszik. Jóllehet, hogy az értéknyilvántartás igen számítás
igényes, de gépesítéssel ez lényegében többletmunkát nem jelent, mert 
a mennyiségi adatok alapján a gép az érték kiszámítását teljesen automa
tikusan végzi el. A kettős könyvvitel ugyanakkor jelentősen megnöveli 
a számvitel megbízhatóságát, pontosságát. Lehetővé teszi, hogy a felada
tok megoldásának anyagi kihatásait az eddiginél jóval szélesebb körben, 
komplexen lehessen áttekinteni, elemezni és értékelni. Segíti a közgazda
sági szemlélet elmélyítését, a gazdasági hatékonyság magasabb fokú ér
vényesülését. 

A szerzett tapasztalatok alapján a kettős könyvviteli rendszert foko
zatosan tervezzük megvalósítani más szolgálati ágnál is. Ilyen irányú elő
készítő munka van folyamatban jelenleg a ruházati és elhelyezési szolgá
latban. 

8. Az új rendszer kialakításával párhuzamosan megtörtént a csapat
hadtáp valamennyi nyilvántartási, könyvelési és adatfeldolgozási felada-
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tainak gépi programozása ASCOTA-170 és 071 típusú könyvelőautomatára 
és megkezdődött a gépkönyvelés gyakorlati alkalmazása. 

A csapathadtáp számviteli feladatainak végrehajtására eddig össze
sen 12 gépi program alapján 19 különböző nyilvántartási, könyvelési és 
adatfeldolgozási feladat került gépesítésre. A programok zöme olyan egy
séges szervezési megoldással került kialakításra, amely biztosítja azok 
széles körű, több vagy valamennyi szolgálati ágban történő felhasználását. 
Ez olyan szempontból is kedvező, hogy viszonylag kisszámú irányító be
rendezéssel valamennyi szolgálati ág számviteli vonatkozású munkáját 
lehet elvégezni. 

A gépi programok áitalános jellemzése: 

- több, vagy valamennyi szolgálati ágnál alkalmazhatók, 
- mind az adatok elővezetésénél, mind a könyvelés során automati-

kus ellenőrzés van biztosítva, amely a számvitel pontosságát nagymér
tékben növeli, 

- a könyvelőnek csak a gépkezelési, a gépkönyvelési utasítás be
tartására, az adatbevitel pontosságára kell megfelelő figyelmet fordítani, 
a számítási (egyenlegezési, szorzási, ellenőrzési) feladatokat a gép auto
matikusan végzi, 

- a könyvelési feladatok végrehajtása gépkezelési szempontból igen 
egyszerű, 

- a mennyiségi forgalom halmozottan is folyamatosan van vezetve. 
Ez gyakorlatilag szükségtelenné teszi a kézi nyilvántartásnál külön mun
kát, jelentős átvitel-áthozat és zárás műveletek esetenkénti elvégzését. 
A gép a halmozott forgalmi adatokat automatikusan számolja ki, így 
a könyvelés számszaki helyessége állandó ellenőrzés alatt áll, 

- az analitikus könyvelési feladatoknál, értéket is tartalmazó utal
ványozásoknál, menetlevél számfejtéseknél szükséges szorzás, vertikális 
összegezés és az összegek különböző szempontok szerinti gyűjtése auto
matikusan kerül végrehajtása, 

- az alkalmazott mozgásnem-számok útján a katonai gyakorlatban 
szükséges elemzési lehetőség biztosítva van, 

- több gépi programnál a fő feladat mellett - az ott használt 
számművekbe felvett adatok tárolásával - kapcsolódó feladatok másod
lagos produktumként teljesen automatikusan kerülnek végrehajtásra pl. 
a menetlevél-számfejtésnél az igénybevételi adatok rögzítése a gépjármű 
adatlapon, vagy a belső utalványozásnál az alegységkészletek rögzítése 
a nyilvántartási lapon), 

- van olyan program is, amellyel a feldolgozás során két szolgálati 
ág hasonló igényeit lehet kielégíteni. Ilyen a menetlevél-számfejtés. Egy 
gépmenetben történik a hajtóanyag-elszámolás és az -igénybevételi (üze
meltetési) adatok rögzítése. 

Kidolgozott és gyakorlatban alkalmazott gépi programok 

I. Fő anyagnyilvántartás (1. sz. Beállítólap) 

Valamennyi szolgálati ág mennyiség és 1-III. értékcsoport szerint 
nyilvántartandó anyagainak nyilvántartására szolgál. 
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• 

• 

A program biztosítja a napi forgalom, a halmozott forgalom alábbi 
részletezésű nyilvántartását; 

- alegységeknél összesen 
- raktárban 1-III. értékcsoport szerint és összesen. 

A könyvelőautomata 1. alapbeállításában a belső, a 2. alapbeállitá-
sában a külső forgalmat lehet könyvelni. 

A nyilvántartási lap mérete: A-3. 

II. Fő anyagnyilvántartás 

A csak mennyiség szerint nyilvántartandó anyagok nyilvántartására 
szolgál. 

A szolgálati ágak sajátosságainak figyelembevételével három program
megoldás került kialakításra. 

a) Egy készletcsoportos általános fogyóanyag-nyilvántartás (2. sz. Be
állítólap). 

Ott alkalmazható, ahol az összkészlet több készletcsoportban történő 
nyilvántartására nincs szükség. 

A nyilvántartási lap mérete: A-4. 
A könyvelő automata 1. alapbeállításban az egész számos, a 2. alap

beállításban a tizedes számos könyvelési feladatokat lehet elvégezni. 

b) Több készletcsoportos általános fogyóanyag-nyilvántartás (3. sz. 
Beállítólap). 

Ott alkalmazható, ahol az összkészlet két készletcsoport részletezés
ben is nyilván kell tartani. 

Jelenleg az elhelyezési szolgálatban kerül alkalmazásra a laktanya
karbantartó, valamint a csapatépítkezési anyagok nyilvántartására. 

A könyvelőautomata 1. alapbeállításában az egész számos, a 2. alap-
beállításban a tizedes számos könyvelési feladatokat lehet elvégezni. 

A nyilvántartási alap mérete: B-4. 

e) Üzemanyag-nyilvántartás (4. sz. Beállítólap). 
Üzemanyag-, valamint az üzemanyag-fogyasztási keret és kiutalási 

,norma nyilvántartására szolgál. 
Az üzemanyag-fogyasztási keret és kiutalási norma nyilvántartása 

automatikusan az anyagforgalommal összefüggésben történik, így a nyil
vántartás állandó naprakész tájékoztatást biztosít az anyagkeretek állá
sáról. 

A nyilvántartási lap mérete: A-3. 

Belső utalványozó és automatikus alegységkészlet-nyilvántartás (5. 
sz. Beállitólap). 

A programutalványozással kapcsolt automatikus készletnyilvántartást 
biztosít. 

Az elsődleges munkafolyamat az utalványkészítés. Az utalványkészí
tés során a gyűjtőmüvek felveszik az adatokat, tárolják, majd annak be-

> fejeztével az anyagmozgás jellegének (kiadás, bevonás) megfelelően auto
matikus gépmenetben történik az új készletadatok rögzítése az alegység 
készletnyilvántartó lapon. 
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Az alegység készletnyilvántartó lapokon 11 cikket lehet nyilvántar
tani. Vezetése két példányban történik. A 2. példány az alegység tájé
koztatására szolgál. 

A nyilvántartási program előnyei: 

- az alegység készletnyilvántartás állandó naprakész (a változások 
átvezetése az utalványozással egy időben történik), 

- maximális pontosság (csak az kerülhet a nyilvántartási lapra, ami 
az utalványon szerepel), 

- a párhuzamos nyilvántartás vezetését kiküszöböli, 
- a bizonylatok kulturáltsági színvonala javul. 

A nyilvántartási lap mérete: A-4. 

Raktári nyilvántartás (6. sz. Beállítólap). 

A raktárban tárolt mennyiség és értékcsoport szerint nyilvántar
tandó anyagok nyilvántartására szolgál. 

A program a raktári készletek I-111. értékcsoport szerinti bontásban 
történő nyilvántartását biztosítja. 

A nyilvántartási lap mérete: B-4. 

Analitikus nyilvántartás (7. sz. Beállítólap). 

Az anyagforgalom mennyiségben és pénzértékben történő nyilvántar
tására szolgál. 

Jelenleg az élelmezési szolgálatban kerül alkalmazásra. 
A feldolgozás során az anyagforgalom pénzértékét különböző moz

gásnemek szerinti csoportosításban meghatározott számművek gyűjtik és 
összegezik. A számművek a könyvelés befejeztével ürítésre kerülnek. 
A főgyűjtőművekkel végzett összegezés a könyvelés számszaki helyessé
gének ellenőrzésére szolgál. 

TM-20 szorzószerkezettel kapcsolt könyvelöautomatával és értékfor
galom kiszámítása automatikusan történik. 

A nyilvántartási lap mérete: B-4. 
A könyvelőautomata 2. alapbeállításában az élelmezési adagszám és 

az illetmény felszámítását lehet elvégezni. 

Szintetikus nyilvántartás és főkönyvi kivonat (8. sz. Beállítólap). 

A program az anyagforgalom szintetikus (csak pénzértékben történő) 
nyilvántartására, valamint a főkönyvi kivonat elkészítésére szolgál. 

Jelenleg az élelmezési szolgálatban kerül alkalmazásra. 
A nyilvántartási lap mérete: B-4. 

Költségvetési előirányzat-nyilvántartás {9. sz. Beállítólap). 

Valamennyi szolgálati ág költségvetési előirányzatának nyilvántar
tására szolgál. 

A költségvetési tételen belül a kifizetéseket 4 altétel szerinti bontás
ban lehet könyvelni. 

A nyilvántartási lap mérete: A-3. 
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Statisztikai adatgyűjtési program (10. sz. Beállitólap). 

Statisztikai adatok kigyűjtésére, összesítésére, a fő és alegység kész
letnyilvántartások egyeztetésére szolgál. 

A program lehetővé teszi, hogy alkalmazott mozgásnem kódszámok 
alapján a nyilvántartásokból elszámolási időszakonként, illetve igény sze
rint, a gazdálkodás alapvető mutatóit képező adatokat rövid idő alatt ki 
lehessen gyűjteni és összesíteni. 

Az adatok gyűjtése egyszerre 30 szempont szerint, papírszalagon, 
gyűjtöhívással történik. 

Utalványozó (számlázó) program (II. sz. Beállítólap) 

Olyan anyagutalványok (számlák) elkészítésére szolgál, ahol az anya
gok pénzértékét is ki kell mutatni. 

A program a számításigényes élelmezési anyagkiadási utalványok, 
valamint egyéb anyagutalványok (számlák) gépi úton történő elkészí
tését biztosítja. 

A szorzási műveletek elvégzése, illetve az .anyagok pénzértékének ki
számítása és összegezése - TM-20 szorzószerkezettel kapcsolt könyvelő
automatával - automatikusan történik. 

Menetlevél-számfejtő program (12. sz. Beállitólap). 

A program alapján - egy gépmenetben - történik a gépjármű me
netlevelek üzemanyag-felhasználásának elszámolása, valamint a gép
jármű-igénybevételi adatok automatikus nyilvántartása. 

Az üzemanyag-elszámolást papírszalagon kell elvégezni. A szorzási 
műveleteket a gép - TM-20 szorzószerkezettel kapcsoltan - automati
kusan végzi. Az üzemanyag-elszámoláshoz felhasznált adatok alapján 
(melyeket számművek vesznek fel és tárolnak) a gép automatikusan rög
zíti a gépjármű-igénybevételi, adatnyilvántartási lapon a napi és halmo
zott igénybevételi adatokat. 

* 
A kísérlet eddigi tapasztalatai megfelelő alapul szolgálnak a hadtáp

szolgálat számviteli rendszerének korszerűsítésére vonatkozó döntés meg
hozatalához. 

A HM vezetésének elgondolása, hogy a hadtápszolgálat eddigi ered
ményeire és szakmai bázisára támaszkodva 1973-tól fokozatosan kiszéle
síti a számviteli és adatfeldolgozási rendszert. Az elgondolás szerint a 
csapatoknál parancsnok hadtáphelyettesek alárendeltségében - személyi 
átcsoportosítással - ,,Számviteli és adatfeldolgozó pont"-ok kerülnek ki
alakításra, alapvetően kettős rendeltetéssel: 

- a készenléti időszakban az eszközök irodai elhelyezésével végzi 
a csapathadtáp számvitelét és az egység valamennyi szolgálati ága anyag
és pénzgazdálkodással kapcsolatos számviteli jellegű feladatainak (nyil
vántartás, elszámolás, utalványozás) gépi feldolgozását, 

- felkészül magasabb harckészültségi fokozatba helyezés, harcfel
adat (gyakorlat) hadtápbiztositásával kapcsolatos tervek, számvetések, je
lentések gépi feldolgozásának végrehajtására az ezred 1(hadosztály) HVP-n, 
EZF törzsbuszban történő elhelyezésben. 
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Tervezett állománya és eszközei: 

a) Mobff adatfeldolgozó pont: 

az adatfeldolgozó pont parancsnoka a hadtáp tervező, szervező 
tiszt, 

2 gépkönyvelő polgári alkalmazott (,,M"-ben sorállományú), 
1 sorkatona gjmű.-vezető 1(áramforráskezelö, középgép-technikus). 

Eszközök: 

EZF (Cs-D-344) törzsbuszba beépítve: 

2 db ASCOTA-170/35 könyvelöautomata + TM-20 szorzómű, 
1 db HUNOR elektronikus asztali számológép, 
1 db lyukszalagíró-berendezés, 
1 db magnetofon, 
1 db aggregátor, feszültségstabilizátorral, 
1 db nagykocsis írógép, 
1 db kiskocsís írógép, 

b) Békeelhelyezésben: 

A mobil adatfeldolgozó pont állományán felül. 
- 1 vezető könyvelő '(számviteli és adatfeldolgozó pont vezetője) pa., 
- 1 elökészitö (gép-) könyvelő pa. 

A hadtáp tervező, szervező tiszt feladata - a számviteli és adatfel
dolgozó pont vonatkozásában - békeviszonyok között annak általános 
katonai irányítására terjedne ki. Munkája felett csak általános felügye
letet és a szolgálati ágak adatfeldolgozásával kapcsolatos koordinációt 
biztosítaná. Megszervezi az állomány felkészítését a harckészültség, mozgó
sítás (gyakorlatok) hadtápbiztosításával kapcsolatos tervezési, számvetési 
feladatok, jelentések gépi úton történő elvégzésére. 

Magasabb harckészültségi fokozatok alkalmával megszervezi es veze
ti az adatfeldolgozó pont munkáját, koordinálja a szolgálati ágak adat
feldolgozási feladatainak végrehajtását. 

A vezető könyvelő ellátja a számviteli és adatfeldolgozó pont napi 
munkájának szervezésével, vezetésével kapcsolatos feladatokat. Felelős 
a gazdasági számvitel és adatfeldolgozás helyességéért, pontosságáért, nap
rakészségéért, a bizonylatok folyamatos számszaki és érdemi ellenőrzé
séért, a gazdasági beszámoló jelentések összeállításáért. 

Együttműködést alakít ki a szolgálati ágakkal, biztosítja azok rend
szeres tájékoztatását. 

A gépesített számviteli és adatfeldolgozási rendszer MN méretű ki
alakításával - az anyagi lehetőségek függvényében - csakis perspekti
vikusan lehet számolni. Elsősorban a nagyobb szervezetű egységek és 
mindenekelőtt az elvonuló szárazföldi csapatok, magasabbegység hadtáp
törzsek gépi ellátása van tervbe véve. Az új számviteli rendszer részen
kénti megvalósítása természetesen nem lenne célszerű, mert a kettősség 
hosszabb ideig történő fenntartása további nem kívánatos problémákat 
szülne. Indokoltnak látszik - a gépi ellátástól függetlenül - 1974-75-től 
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MN szinten áttérni az új rendszerű számvitelre, ahol gép nincs, manuális 
módszerrel is, mert a rendszer pozitívumai alapvetően ez esetben is sok 
vonatkozásban érvényesülnének. 

A számvitel új rendszerére való áttérés természetesen nem egyszerű 
intézkedés kérdése. Időszerű feladattá vált a csapatok hadtáp tisztjei, 
szolgálatiág-vezetők felkészítésének megkezdése a középgépek gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatos általános tudnivalókra. A hadtáp tervező, szer
vező tisztekkel el kell sajátíttatni a könyvelőautomaták működését, ke
zelését és gyakorlati alkalmazását, mindenekelőtt a háborús feladatok vo
natkozásában. A gépellátás tervezett ütemében folytatni kell a polgári 
alkalmazottak gépkönyvelői kiképzését. A számviteli és adatfeldolgozó 
pontok állományát a számvitellel kapcsolatos szervezett oktatásban és 
rendszeres továbbképzésben kell részesíteni. A tiszt- és tiszthelyetteskéP
zésben elsósorban az új számviteli rendszerrel, a középgépek katonai gya
korlatban történő alkalmazásával kapcsolatos képzést célszerű előtérbe 
helyezni. 

További feladat a magasabbegység szinten alkalmazandó adatfeldol
gozási feladatok gépi programjainak kidolgozása, pontosítása. Az élelme
zési szolgálatban kikísérletezett kettős könyvvite1 (értéknyilvántartás) ta
pasztalatait felhasználva, kimunkálni a Wbbi szolgálati ág vonakozá
sában is bevezethető egységes számlarendet és könyvvitelt. 

A számvitel tervezett új rendszere űj alapokat teremt a csapatgaz
dálkodás továbbfejlesztésére, a hadtáp (gazdasági) vezetés korszerüsíté-

• sére. Megnyílnak a lehetőségei a fejlett közgazdasági módszerek intenzí
vebb alkalmazására, a pénzgazdálkodás szélesítésére a célszerűségnek 
megfelelően. A számvitel és a gazdasági adatfeldolgozás centralizálása 
hatékonyan segíti a hadtáp ,(gazdasági) vezetés és ezúton az ellátás szín
vonalának javítását, az anyagi fegyelem további szilárdulását, az egysé
ges információs rendszer kialakítását. Erősíti a hadtápszolgálat, s ezen 
túlmenően az anyagi-technikai biztosítás egységét, a gazdasági folyama
tok koordináltságát. A gazdasági adminisztráció jelentős részétől felsza
baduló szakvezető állomány egységesebben tudja szolgálni a vezetésre há
ruló érdemi feladatok hatékonyabb, koordináltabb végrehajtását, javul
nak a feltételei az egymás helyettesítésével, komplex hadtáp (gazdasági) 
feladatok megoldásával kapcsolatos korábbi problémák fokozatos felszá
molásának. Előre veti árnyékát a csapathadtáp szervezeti továbbfejlesz
tési lehetőségeinek is. 

i 

A csapatgazdálkodás számviteli rendszerének korszerűsítése, páro
sulva más kapcsolódó területen tervezett fejlesztéssel, új távlatokat nyit 
meg a hadtáp, s ezen túlmenően valamennyi anyagi-technikai szolgálat 
területén, amelyek körvonalazása egy következő tudományos publikáció 
feladata. 

(A mellékletek a tartalomjegyzék után találhatók!) 
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