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,,A kiképzés eredményeképpen a Párt és a népi demokratikus kormány 
ügyéhez feltétlenül hü, edzett, fegyelmezett, határozott, bátor, öntevé-

. keny katonát kell ne,velni és kiképezni." (Farkas Mihály) 

SZOLIJ L ./1 T. 

:NÉM~TH BÉLA ezredes 

· Pénzügyi szolgálatunk korsze,·iisítése 

A . Dicsőséges Vörös Hadsereg gazdag tapasztalatain fel
oe piil,ő és sz,emünk láttára napról-napra erősödő Néphadseregünk 
f.ejlődése, - anyagi szoigálatunk mellett - a pénzügyi szol
g álat korszerűsí:ését is ,megköveteli. 

Ezen az úton az ,el:'>ő lépés,eket már megtettük. Ez év nya- , 
Tán megtisztítottuk pénz,ügyi szo'.gálatunkat - e'ső sorban a, 
Pénzügyi . Csoportföni,ksége: azoktól a kártevő, 1haladást gá:'.ó 
,elemektől, akik helyes irányú és elvárt mérvű fejlődésünket 
minden eszközzel igy,ekez'.ek megakadá:yozni. 

El'.enség,eihk eltávolítása után, most már tisztán lá':juk az 
<:Lőttünk á'.ló felad a toka:, me:yeket Néphadseregünk fej' ődése 
-és a Miniszter Bajtárs parairncsa · ért,e'.mében ,a pénzügyi szolgá
l at területén még ebben az évben meg kellett, i'.letve meg kell 
<Oldanunk. 

1950. augusztus 1-ével a ,pénzügyi szolgálat - mint az 
.anyagi szolgálat egyik főágazata - kivá't a hadi:ápszolgálatból 
<és mint cnáUó cso,po,rtfő1nökség közvet'.enül a Miniszter Ba;társ 

. alárendeltségébe kerü'.t. A pénzügyi szolgá'.a: önál'ósítása azon
ban fokozottabban megkcvefo:i a fegyvernemi, anyagi és pénz
ügyi szo:gátat összeműködését. A pénzügyi szolgá'.a:nak a had
tápszo!gálatból val,ó kivá'.ása a végrehajtó szolgá!atban is meg-
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történt. Az alalmlatok · pénzügyi szervei kivált1ak a hadtápszo!- , 
gálatból és. mindenütt közvetlen az alakulat parancsnokának 
a'.árendeltségébe kerültek. · . . 

A pénzügyi szolgálat Ötnállósítása új feladafokat és. több> 
felelőssége~ je!ent a pénzügyi szolgálatban működő személyek 
részére. A megvá1ltozott, új feladatoknak megfelelően át kellett 
szervezni magát a Pénzügyi Csoportf őnökséget és ezzel egyide
jűleg az Cssze? ,pénzügyi irá11yító és végrehajtó szerveket is. · 

A pénzügyi szolgálat a Mini·szter Bajtárs legfelsőbb irá
nyítása mellett három területen folyik le: 

1. A Pénzügyi Csoportf.őnökségen mint II. fokú pénzügyf 
hatóságnál, _ 

2 . . a fegyvernemi parancsnokság,okinál, csoportfőnökség,eknél . 
stb. ·~s seregteslparanicsnokságoknál mint I. fokú pénzügyi ható

. ságoknál és végül 
3. a honvédség csapatainál, i:ntézeteinél, stb., tehát a végre

. hajtó szolgálatban. 
A pénzügyi szolgálat korszerűsítésének sor.on köve:kező lé

pését Jelentette a 7.90Ó/Pü. Cs.f. 1. - 1950. számú Pénzügyi ·sza
bá'.yrende'.et kiadása. Ez a szabályrendelet jelenti ,a kapitalista 
csökevé:nyektől megtisz'ií:o~t. a szocia;ista tervgazdálkodásnak 
(pénzgazdálkodásnak) megfelelő, mindenki által kcnnyen meg
érthető, egyszerű és elveiben új pénzügyi szolgálat alapját. 
. A szocialista tervgazdálkodás és 5 éves tervünk sikeres 
befejezése honvédségü:nktő: is fokozott takarékosságot és szi:
gorú tervszerűséget követel. 

A szocialista gazdaság minden szektorában - s így hon~ 
védségünkben is - fokozatosan át kell térni a természetbeni 
e1!á>tásra. Mindaddig azonban, amíg ez . nem lehe: séges. meg 
~el! tartanunk a, pénzzel való ellátást, tehát a pénzgazdá;lrndást 

. is. Éppen ezért, új rendszerű pénzügyi szolgálatunk megköveteli . 
hogy a honvédség valamennyi anyaggal és pénzzel gazdálkodó 
szerve - a csa,patoktó: a legfelsőbb parancsnokságokig egyfor
mán - a va!óságos ,szükségletüknek megfelelően negyedéven
.ként „ Pénz ü R y i te r. v "-et szerkesszen. 

A pénzügyi terv az érdekelt alakulat személyi és dologi 
(anyagi) szükségleteit kell, hogy tartalmazza, a ·fegyvernemi és 
hadtáp szo'.gálatok ágazatainak megfele!ö csopoítosításában. 

A pénzügyi 1ervekben, idő,r endi sorrendhm (havonkén:i; 
r<?szldezéss.el) a csapat (egyes szo:gá1ati ág vezetők) áltat 
előre látható, konkrétan megjelölhető- szükségleteket . kel! . fel· 
ve11ni. Előre nem látott kiadásokra összegeket beállítani szigo
t'Úan tilos. 
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Minden szolgálati ág vezető a saját szo'.gálatára vonatkozó 
vénzügyi t-ervét maga kell, hogy megszerkessze. A szolgálati 
;ágak veze:ői által megszerkeszte:t pénzügyi terveket pedig, -
,n1int az alakulat pénzügyi tervét, ~ a pénzügyi szo1gá1at veze
:tő-je fogja egybe és terjeszti fel az a'.akulat parancsnokával val,ó 
részletes felülvizsg'álat u:án, metékes I. fokú pénzügyi ha:ó-
5ágához. 

A jövőben ·pénzigéiny1éseket szerkeszteni nem .kell. A pénz
<el!átás alapjáu: 1950. november l-től kezdődően az a1a-kulatok 
.á:tal megszerkesztett, az i1 letékes I. fokú pénzügyi _hatóságok 
.á!'ial kiegfszí' ctt és a Pénzügyi Csopmtfőnök által jc'.>váhagyott 
'Pénzügyi tervek szo'gá!nak. 

Az a:aku:a:ck a jt.,vőten tehát csak arra és olyan mérvben 
:kapnak pénzt, ami: ·a pénzügyi tervükbe beá'.lítottak. Ezért szük
:séges, hogy az egyes fegyv:ernemi és had tápszo1 gálatok ágaza:
veze:ői a pénzügyi tervek megszerkesztésérnH a legnagyobb kö- . 
:r-Ültekin'.éssel jzr;an·2k e'.. A pénzügyi tervek hely:e'en, felületes 
megszerkcszt2séhő: eredő károké rt az il lető szolgá1 ati ág veze
tők, az r1l2ku'.a:ok parancsnokaival egyetemlegesen, anyagi'.ag 
is f ele'.,ösek. · 

1951. jar.uár !-évei w~.ér'e~képen 1950. november 1-ével) 
felszámoljuk a húl 6azdá'.kodás·: és egyidejü1eg a szocia'.ista 
;pénzgazdálkodásnak sokka'. jobban megfelelő normagazdálko-

, 

,dásra térünk át. _. 
A normagazdálkodás 1,ényege, hogy a honvédségben elő

fordul ó mindennemű szükség1etre - a szükség'.et természetének 
megfeleLően - anyagi és pénzügyi normákat állapítunk meg. 

A normák kiszámításának a:apj a: 
egy biz.onyos egys,égnek, (szémélynek, fegyvernek, stb.); 
egy megha:ározott időre; 
meghatározott. fe!adat ,ellátásához ( c1 őái'.ításához, karbantar

. 1ásához, '>tb.) szükséges, - a gyakorl átban kialakul± - anyag
hányad, illetve ennek .megfek'.ő pénzmennyiség. · 

A fenti szám'ításs.al megá'.lapí~ott, a napokban kiadásra ke
.rülő pénzügyi alap normák és az alakulatok mindenkor 
11.eglévő létszáma, illetve anyagkész l-2te alapján az egyes szc)s,rfi
fati ág vezetők, ( anyag'ga: gazdálkodó osztályok) most m.:ir 

könnyű szerrel megál '. apíthatják szükségleteiket, i'.le:ve meg
'SZE rkeszthetik pénzügyi terveiket. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a most megállapított pénz
ügyi alapnormák_ sok helyen még nem ,töké!,e'.esek, alig hogy 
megk5ze:ítik a valóságot, de azt is tudjuk, .hogy a ,normagaz
,dálkodásra való áttérés fel,é ezzel is nagy lépést teszünk előre. 
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A pénzügyi a!apnormák helyes, a valóságos thelyzetnek meg
fel,e!,ő ~egál'.apításához elsősorban a végrehajtó szolgálatban 
működő bajtársak segí:ségére számítunk. Minden bajtárs érezze 
át, hogy a dQlgozó nép nehéz munkájával biztosított fiEérekrőr 
van itt szó. Meg ke'.l néznünk tehát, hogy minden fillért mire 
kcliünk. A kiadásra kerü'.ő pénzügyi alapnormák - általában -
a felszámHás, ille:ve a felhasználás J.eg"fels,őbb határát (pla
font) je!entik. A felhasználás mérvét s,emmi esetre sem a feiszá-
mítható norma kiszabata, hanem a mindenkori szükségle~ szabja: 
meg. A megállap ;tott normát túllépni - bűnvádi és anyagi fele-
lősségre vonás terhe mellett - szigorúan ttlos. · 

A bajtársak szociaiista ·hazaszeretefére és öntudatára szá
mítva e:várjuk, 1hogy mindenki a maga munkaterületén kísérle
tezze ki, hogy a megá'.lapított pénzügyi alapnmma sok, vagy 
kevés-e és az erre vona·tkozó r,endel.e:ekben fog1 altak szerint 
tegyen javaslatot az alapnomna cs.ökkentéséré, vagy indO"kolt 
esetben annak fe lemelésére. 

A korszerűs.ített pénzügyi szolgálatra való áttéréssel meg
változo:•t pénzforga'munk nyilvántartása (könyvelése) is. 

A számadótestek a jövőben, a negyedévenként felterjesztett 
pénzügyi tervek alapján havonta rendelkezésre bocsátott pénzt, 
min: a számadótest „pénzvagyonát", függetlenül attól hogy a 
pénzt készpénzben, vagy csekkszámlán kez,elik, összevontarr 
,,Pénzforgalmi n-apló" -ban tartják n.yilván, il'.etve számolják el _ 

Az újrendszerű Pénzforga!mi napló vezetésének lényege„ 
hogy minden kiadás - a kifizetés teljesítésével egyidejűleg -
azon a címen (alrovaton) legyen elkönyve'.v·e, amilyen címerr 
a felhasznált összeg a költségvetésben biztosítva lett. Ez a 
könyvelési rendszer áttekin:hetőbbé teszi a számad,ótest pénzfel
használását és megkönnyíti a költségve:és végrehajtásának ellen--
őrzését is. ~ . · 

Pénzügyi szo'.gálatunk korszerű s.Hését jelenti az elavult 1887 _ . 
évi XXXV. tv-en alapu'.ó káre!járás :megszüntetése, · i!l-etve az 
új, ' szocialista gazdáíkodásnak sokkal inkabb megfe'.e!ő, a Nép
hadsereg érdekeit védő kártérítési eljárás meg-alkotás:a is. 

Az új kártérítési eij árás hatá'.ya - a régi rendszertől elté
rően - a katonai szemé:yeken kívül -a hornvédségnél a1ka!ma
zásban álió polgári munkavá1la!ókra is kiterjed. A kártérítésf 
eljárás '.ényege: a régi hosszadalmas. tekervényes eljárások nél
kül, minél gyorsabban megtéríteni a honvédségnek okozoJt kárL 
Éppen ezért a „Kártérítésben marasztaló határozat"-o•t az ala
kulatnál, tehát o:t keli meghozni, ahol a ktr keletkezett. 

Az új eljárás szerint a ·,,Kártérítésben marasz.taló határo-
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z at" e'.leni f.ellebbezési !határidőt ,az eljárás meggyorsítása ~ 
~rdeké,ben - 30 nap,r61 15 napra csökkentettük és megszürnte'.tük 
a multból jólismert, .a kapitalisták kapzsiságára Je'.lemző 15 
százal,ékos úgynevezett „kezelési ki:S ltség" -et. 

Az új.eljárás egyharunadá:ra csökkenti a kártérítési eljárással 
kapcso'.atos adminisz:rádót, s ·ezáltal lényegesen meggyorsítja 
.a honvédségnek olmzott károk megtérítését. · 

Az augusztus l-én, 10.000/Pü. Csf. l. - 1950. szám alaH 
:kiadott új Illetményren,delet honvéds·égünkc n belül megszünte:te 
azokat a tudatosan ,cs.inált ,ellentéteket és aránytalanságokat, 
melyek aláás:ák hadseregünk fegyelmét és sokszor hangu'.atkel
±ésre is alkalmasak voltak. 

Uj ilietményrendeletünk szelleme biztosHja, hogy mindenki 
murnkájáinak és vállalt felelősségének megfele:ő díjazásban része
s üljön. Az · Hletményrendezés valamennyiünk számára anyagi 
,gondoktól mentes megé íhetést biztosít. 

A dolgozó nép füléreivel gazdá:kodó, a nép érdekei: v,édő 
p énzügyi szolgálat fokozott felelősséget és becsü!etesség•et köve
tel a pértzügyi szolgálat minden tisztjétől és tiszthe:yet '. esétől. 
A pénzügyi szolgálatnak a .hadtápszolgálafoól való kiválása nem . 
je'.enti azt, hogy a pénzügyi szolgálat önoél. Sőt ei:enk,ező1eg . 
Az új rendszerű pénzügyi szolgálatban fokozottabban együtt kell 
működnie a fegyvernemi és hadtápszolgálatnak a pénzügyi szol
gálattal. Hogy ez mennyire így van, bizonyítják az· elmu)t he:ek
ben lezajlott gyakor'.atok. Ahol nem volt meg .a kel:iő összhang 
.a fegyvernemi, az anyagi és pénzügyi szolgálat közö:t, ott egy
más után je len'.keztek a kül0nböző ne•hézségek a szolgálat min
<len •területén. Ennek az összhangnak a megteremtése, ápo'.ása 
é s a közös munka megszervezése, első sorban az alakulatok pa
:rancsnokainak, törzs·parancsnokainak, hadtáppararncsnokainak és 
;pénzügyi szo'.gálat vezetfünek feladata. A pénzügyi szolgálat ma 
imár -,-- munkánk eredményeként . - nem egy lenézett, hanem 
ecgy megbecsült szolgálati ág l,ett. 

Megbecsülésünk alapja: politikai és sza1kmai tudásunk ál
l andó fokozá?a és tökéletesítés.e. Ezért minden pénzügyi szol
gálatban műkcdő bajtársnak kö:e'.essége a már megje:ent és 
'€ZUtán megjelenő pénzügyi szabályrendeletek és szabályzatok 
_gondos és alapos áttanu'.mányozása és elsajátí1ása. . 

Tudjuk, •hogy szolgála:11nk ellátásában leszn'ek kisebb na
gyobb hibák, fe'.merül1hetnek olyan kérdések, melyeket pilla
natnyilag nem tudunk ,helyesen megoldani, de -ezek a nehéz
:ségek fejlődésünk nehézségei lesznek csak, melyeken segíteni 
tudunk. 
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Ezért jó, ha minden pénzügyi szolgálatban működő bajtárs 
de a fe gyvernemi és az anyagi szolgála1 többi ágazataiban 

működő bajtársak is - időrendi sorrendben feljegyzik a: szol
gálatuk e]átásával kapcsolatban felmerűlő, pénzügyi vonatko
zású problémáka:, hogy azokat vagy oktató szemlére a hely
színre kiszálló instruktorokka1, vagy az id;őnként megtarta1nd& 
kiképzés,eken megvi1athassák és megoldják. 

Sz-olgálatunk el'.átásában dön:ő fontosságú, -hogy a kiadott 
rendeletekben és szabá'.yza:okban elrendelteket a legmesszebb
menően betartsuk és másokkal is betartassuk. 

Tfühetetlen állapot az, hogy annak el'.enére, !hogy tudjuk, 
hogy kinek mit és hogyan kellene megcsiná:ni, szolgá'.atunkat 
lényeg:elen rnel iékkörülményekre, stb. -re ·va l,ó hivatkozással mégis 
sokan szab,ályralanul , a rendeletek szellemétől eltérően látják el. 

Néphads,eregünk - s így a pénzügyi szo'.gálat is - ön
tudatos, szocialista hazaszeretettel átitatott, vasfegyelemmel ren
delkez-ő személyekre épül fel, akik számára a szabályzafokban 
és rendeletekben elrendeltek áthághatat'.an törvényt kell, hogy 
jelen:senek. 

Pénzügyi szolgálatunk területén a romokat eltakarítottuk. 
leraktuk fejlődésünk alapjait, a fontosabb elvi jelentőségű kér
déseket sorrendben már mego'.dott.uk. Ez azonban korán'. sem je
lenti azt, hogy nincsenek új.abb és újabb felada:aink. 

Még ebben az évben, gyaikorlatilag is ki kell próbálni újr,endsze
rű pénzügyi 'izolgálatunk működését, hogy ennek alapján megszer
keszthessünk egy felépHésében és tartalmában teljes,en új, a pénz
ügyi szolgálat minden ágazatát fe'.öle'.ö pénzügyi· szabályzatot. 

A mos~ megállapílo:t pfozügyi a'.apnorrnák és a gyakorlat
ban szerzett tapasztalatok alapján meg kell állapítanunk a hon
védség összes pénzügyi normáit, fel .kel! bon· anuhk és el kell 
osztanunk az 1951. évi költségvetést, hogy 1951. január 1-ével 
zökkenőmentes,en rá':érhessüpk a norrnagazdálkodásra. 

S:oron.!"évő feladataink elvégzéséhez szilárd akaratra, lelk.e
sedésre, továbbá politikai és szakmai f_ejlőd,.ésre van szüks.égiink. 

Fe'.adatalnk megoldásában döntően ki ke11 vegyék részüket 
a pémügyi szolgá'.at tengelyét képező I. fokú pénzügyi hatóságok. 

· A folyamatos és rendszeres elenőrzésekkiei a pénzügyi szol
gálatot végérvényesen meg kell 1isztítanunk ellenségeinktől, a: 
korrupt, zavarosban 'ha'.ászó elemektől. . 

Bajtársak! · Minden erőnket összpontosítva kcvessünk ,el min
dent vázol: feladataink sikeres végrehajtása érdekében, hogy az 
év végén - ígéretünkhöz híven - jelen:hessfrk a Miniszter Bai
társnak, hogy: a par'ancsot végrehajtottuk. 
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