
SZAKELLENŐnZÉS

Az MH ATFCSF-ség Ellenőrzesi Oszályának 1995. éü
tevékeny§ége és annak főbb tapa§ztalatai

Varga Lóuló|

A Xaúonai lngis zlilsg' "Szal<zlknőrzés" című rovatában rendszeresen
tájékoztattunk az MH ATFCSF-sé9 által 1995. évben végrehajtott ellen-
őrzéseinek tapasztalatairól, a levonható következtetésekről és tanulsá-
gokról. Törekedtünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a szabályo-
ókra, amelyeket gyakabban figyelmen kívül hag5mak a katonai szerve-
zeteknél, ez úton is segítve a megelőző tevékenységet.

Az év lezárósa lehetőséqet ad az elvé&zett munka áttekintésére, óssze7-
zésére, az esszenciák mególlapítúsára. Ez az írás rövid áaekintést nyújt az
osztóly 1995. évi műkitdéséről, annak számszerű adatairól és a végrehajtott
e llen őrz é s e k fő b b t ap a s zt a l a ta irol.

1 .) Az osztály megalakulása, míiködési rendje

Az osztály 1994. 05.01-én atakult meg, állománytábla szerint 14 fó-
vel. Feltóltésére 1994. 07 -01- és 12.37. között keíült sor. Még 1994. év
vegén elkészült az MH ATFCSF-s égSzervezeti Múködési Szabályzatónak
megfelelő módosítása, elkészültek a munkaköi kíráso( programfüze-
tek formájában kidolgoztuk az ellenőrzések tematikáját és végíehajto!
tuk az osztály felkészítését, szakmai továbbképzését. 1994. év októberé_
ben megkezdtük az ellenőrzéseket . Ev végéig nyolc ellenőrzést hajtotank
végre, illetve vettiink részt azokban.

1995. március 01-én módosítotúák az állománytráblát, ennek során
az osztály létszáma 14 fóről 10 fóre csökkent. Az osztály jelenlegi össze-
tétele alapján 1 fő előadói (gépírónő), 3 fó általános közgazdász, 6 fő
ágazati szakmai számmal rendelkezik. Mivel az osztály állománytáblájá-

1 vaíBa Lá§zló ínk.ezfede§, MH ATFcs-sé8 Eíleoórzé§i osááyvezetó
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ban jelentős számban nincsenek lefedve szakágazatok szakmai §zámmal
(pc.gimú., elektr., w., ruh., eü,, elh., stb.), az ellenőrök megbíás alapján
saját szakterületük mellett megkaptík más ágazatok ellenőrzésének a
feladatait is. Az egyes ellenórök a plusszként küelölt szakterületeken
önképzés keretén belii,l készültek fel, ezenkívül rés ztvettek az ágazatok
éves izakmai továbbképzésein. Így 1995. év végére megfeleló ismeretek-
re tettek §zert a nem eredeti szakíerületükön is, képessé váltak azok ha-
tékony ellenőrzésére.

Az osztály közvetlenül az MH ATFCSF-nek van alárendelve, a fő-
csoportfőnök által jóváhagyott éves terv alapján tevékenykedik, az ellen-
órzések eredményeiről neki számol b e. Az osztályezető részt vesz a fő-
csopoítfónöki értekezleten, ahol tájékozódik az aktuális kérdésekról, il-
letve tájékoztatja a verrtő állományt az ellenórzések legfontosabb ta-
pasztalatairól.

2.) Az osztrály míikii,dásének főbb területei

Az osztály feladata kiegázíteni a főcsoportfőnökség ellenőrzái rend-
sz,erét, a fócsoportfőnökség szervez.eti elemei (csf-ségek, főnölcégek)
ellenórzési kőtelmeinek változatlanul hagyása mellett. Az osaály eszköz
a főcsoportfőnök kezeben aktuális úl-, téma- ós átfogó ellenórzÁek sajátos
szempontok szerinti végrehajtására, tervezetten vagy azonnal felmerülő
igények alapján.

Beilleszkedik a főcsoportfőnök§ég ellenórzesi rendszerébe, részt vesz
az MH ATFCSF-ségen belüi és kívüli csoportfónölrségek, főnökségek
parancsnoki ellenórzéseiben, valamint önálló szakellenőnéseket hajt vég-
re-

Az önátló szakellenőrzéseken belül az osztály három irányba fejt ki
tevékenységet. Eg5nészt a főcsoportfőnökség hatásköÉbe úal'í 17 felső-
szinű gazdálkodó szetvezetnél hajtvégre átfogó anyagi-technikai, gazdál-
kodási ellenőrzést (MH KSZF-ség, MH PCGTSZF-ség, stb.), másrészt
a haderőnemi parancsnokságnál, illewe a Központi Rendeltetésú Szerve-
zetek Pamncsnol<sóg (MH KRSZP)-áIáI átfogóan vixgálja az anyagi-tech-
nikai törzsek szaktevékenységét.
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Ennek keretén belül kijelölt katonai szervezeteknél cé|ellenórzes
módszerével; sárópróbaszerűen kerül felmérésre az ellenőrzött szerve-
zet szaknai itányító tevékenységének érvényesüése a csapatok felé. Az
önálló szakellenórzesek harmadik terüete az MH Parancsnokság /<óz-
v et len alárendelt kltonai szeru ezeteinél az anyag-te*hnikai szaktevékeny-
ség felmérése. (Itthozzávetőlegesen száz katonai szeruezel van magasa6-
berység szintú anyagi-technikai törzs irányítása nélkül.)

Az ellenőrzések rendszerében a Főcsoportfónök kiemelt hangsúlyt
fektet a ü§§zaellenőrzések végrehajtására, valamint az ellenőrzések ta-
pa§ztalatainak szeleskörú ismertetésére, továbbadására.

3.) Az osáály 1995, éü tevékenysége a sámok tiikrében

Az osztÁ|y 1995. évben összességében 38 ellenőrzósben vett részt,
illetve hajtott végre önállóan. Az ellenőrzésekről készítelí statisztikai
kimutatások jól tükrözik a tevékenpég jellegét és fő hangsú\ait.

A 38 befejezett ellenőrzésre a help zínea 69,2 ellenőrzési napot for-
dítottun\ amely az éves össz munka idő 46 Vo-a. Aitagban egt ellenórzés:

- 4,55 (173:38) napig tartott, azon

- 4,47 (170:38) fő vett íészt, és

- 18,2 (692:38) ellenőrzési nap ráfordításával.

Terv ezés szempontj ából az elle nőrzé sek:

-33 Vo-atenezett ellenőrzés volt (73 ellő.,249. ellő.nap);

- 54 Vo-a nem tewezett ellenőrzés volt (11 ellő., 138 ellő.nap);

- 73 Vo-avisszaellenőrzés (10 ellő., 128 elló.nap).

Az ellmőnő szew szempontjóból az ellenórzések:

- 86 Vo-a ónálló ellenőrzés volt (27 ellő., 594 ellő.nap);

- 14 Vo-a részlétel pk-i ellenőrzáekben (11 elló., 98 ellő.nap).
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Az ellenőrzesi tapasztalatok hasznosítására MH ATFCSF-i kiadvány-
ként 7 "E|Ienőrzé§i Ert€sitő"-t adtunk ki, továbbá ó cikket jelentettünk
meg a Katonai Logisztika c. kiadvány "Szakellenőnési rovatában".

4.) Az állomány szakmai kapcsolattartása és továbbképzése

Kiépítettük és szélesítettük az országos és íárcaszintű szervekkel
(Álami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési lroda, HM Költségve-
tái Ellenőrzesi Hivatal, MH Gazdasági Ellenórzési Hivatal, MH PSZCSF-
ség Ellenőrási Osztály) való egl' ittmúkódést, tevékenységünket össze-
hangoltuk a HM és MH ellenőrzési szerveivel.

Az osztály szakmai továbbképzése keretén belül tizenhárom kűlön-
böző továbbképzésen, szakmai értekezleten vettünl< részt, ezek összes-
ségében 104 továbbképzési napot vettek igénybe. Atlagban egy tovább-
képzés 2,1továbbképzési napig (28:13) taítolt, azon 2,9 fő (38:13) vett
részt és 8 továbbképzési napot vett igénybe.

Á szaktnai továbbképzések az a!ábbi szinteken keültek végrehajtúsra:

Az osztály vezeíője az előző évhez hasonlóan december hónapban
részt vett - a Kormányzati Ellenőrzési Iroda által szer]ezett, az Allami
Számvevőszék Továbbképző Intézetében (Velence) megrendezett - mi-
nisztériumok és központi intézmények ellenőrzési szervezetei vezstői-
nek két napos szakmai találkozóján.

Az osztá|y vezeíő állománya, mint egyesületi tag folyamatosan részt
vett a Magyar Pónzúryi-Gazdasági Ellenőrök Egyesúletének munkájá-
ban.

Az osztály teljes személyi állománya résztvett a szakirányultságának
megfelelő főnökségei (csoportfőnökségi) szakmai továbbképzéseken.

Az osztály május hónapban öt napos szakmai továbbképzésen dol-
gozta fel az elmúlt időszak tapasztalatait, egyes - az osztály múködését
érintó - kiemelten aktuális és fontos témában külső előadók meghívásá-
val. Október hónapban három napos továbbképzésen, magas szintű kül-
ső előadók részvételével dolgozta fe| az ország gazdasógi szabáIyozórend-
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szerébe , a Mag)ar Hohvédsé7 működésében bekövetkezett jelentősebb
változásokat.

5.) A végrehajtott ellenőrzések főbb tapaszúalatai

5.1.) A tapasztalatok között elsó helyen áll a feg5zelem lazulása. Az
utóbbi években minden területen /rí tványosan romlott az áltampolgái-,
a katonai- és az anyagi fegelem. E;zzel párhuzamosan csökkent ezekkel
a jelenségekkel szembeni szankciók hatékonpága. Irgtátványosabban
ez az anyagi jellegű bűncselekmények, valamint a szabálytalan káreljárá-
sok számának növekedáében nllvánul meg. Uryanakkor a feldedtett
bűncselekmények száma és a jogszerűen újból lefolYatott káreljárások
száma jelentéktelen, szinte elhanyagolható.

5.2.) A második helyen kell kiemelni a szakátlomány és a szaktudás
nagyménri csókkenését a Magyar Honvédségen belül. Az utóbbi évek_
ben sorozatosan szúntek meg a katonai szervezetek állománytábláiban
az anyagnemfelelősi beosztások A beosztások megszűnése miatti szak-
ember kiáramlás mellett ezen a területen érvényesült legjobban a Magyar
Honvédségen kívilí polgii szervek lényegesen magasabb béren alapuló
elszívó hatása, me\rrek kóvetkeztében a legmagasabban kvalifikált, leg-
jobb szakismeretekkel rendelkező állomány haryta el a Magyar Honvéd-
séget. Ez mellett felbomlott a korábban jól működő szakmai, ágazati kep-
zési" továbbképzési rendszer. Mindezs,k eryüttes hatrásaként a katonai szer-
vezeteknél a feladatuk ellátására kevésbé alkalmas, kellő szakismeretek-
kel nem rendelkező, az esetek eg5l részében felelőtlen személyek áIIo-
rfuínytáblás beosnásokbary de azokleszervezÉse után eglrre na§lobb arány_
ban megbfuás. alapján látnak el fontos anyagltechnikai feladatokat, be-
osztásokat, Osszességóben a katonai §zervezeteknél a szakismeret ka_
tasztrófálisan csökkení.

5.3.) A katonai szervezeteknél e5ne naryobb méreteket öltenek a
szabályta|anságok Avégrehajtott ellenórzéseket követően három eset-
ben került sor ügyészségi kivizsgálásra, de a befejezett ellenőrzések nyo-
mán több ízben váltak meg parancsnokoktól, anyagi-technikai helyeite-
sektől, A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogl a katonai szervezetek
ve7Étő| vezető beosztású szeméIyei gakran élen jámak a szabá1,7.alan-
ságok elkövetáében.
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5.4.) Az elképesztő méreteket öltó szabálytalanságokra lehetőséget
teremt az ellenőrzések elmaradása. Az anyagnemfelelős szervezeti ele-
mek létszámuk nagJ,Tnéwű csökkenését követóen alkalmatlanná váltak
egyes feladatok elvégzésére. Ennek egik első áldozataként íűntek el az
ellenőné§ funlcciók ls. Gyakan tapaszla|ható az egyébként valóban fenn-
álló nehéz külső körülményekre való indokolatlan hivatkozás. A felada_
tokat nem finanszírozó költségvetésből adódó nehézségek, valamint az
állandóan változó szervezetekból és szabályozó rendszerekból adódó le-
szabályozatlanság égisze alatt, sokan összemossák az egyéni felelősséget
a valós nehéxégekkel. Elmarad a saját, szeméIyes felelősség kiilönválasz-
tósa a kükő körülmérryehőL

5.5.) Az eryes katonai szervezetek összeha§onlítá§a azt mutatja, ho§I
a magasabb szervezettségi szintet képviseló, maga§abb követelménlt tá-
maszt6, az 7995. ffig még aránylag kevesebbszer átszervezett katonai
§zervezetel! a haderónemek (MH SZCSB MH LP) és a volt MH BKKP
vonatkozásában a legelfogadhatóbb a szabályozók szerinti élet. Ezek-
nél a szervezeteknél a szakállomány tiszteletreméltó küzdelmet folytat a
kedvezőtlen kül§ő körülményekkel-A legszomorúbb tapasztalatok az MH
központi rendeltetésű alórendelt katonai szervezeteinél adódtak Itt hang-
súlyozottan hiányzik az ellenőrző előljárói szakmai funkció. A szolgálati
elóljárói ellenőrzések rázben e|maradna\ miásrészt nem terjednek ki
kellő alapossággal a szakmai részletekre. Az is előfordul, hogy a szabály-
talanságokból adódó felelósségrevonás alól a szakterúleten képzetlen,
kellő ismeretekkel nem rendelkező szo|gálati elöljáró támogatásával búj_
nak ki a felelósök.

5.6.) A szabálytalanságokat gerje§zti, hory kicsi az €lr€ttenté§, a
vi§§zatartó eró. Itt nem a MH hivatásos és polgári állományának alacsony
illetmény szintjére gondolunk, mert bármilyen alacsony illetmény sem
lehet indok a szabálysértések elkövetésére. A különböző szintű parancs-
nokok nem szívesen vállalják fel a nehéz körülmények között dolgozó,
de szabálytalanságokat elkövető beosztottaikkal a konfliktus belryzete-
ket. Egles esetekben elmaradnak a felelősségrevonássolg komprombszu-
mos megoldások születnek F;zen 

^területen 
nag5rfokú leterheltségük mi-

att előfordul, hogy nyomozást megtagadó határozatot adnakkiolyan ese-
tekben is, amikor körültekintóbb, alaposabb nyomozati munkával bűn-
cselekményeket lehetne bizonyítani.
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A szabálytalanságokat gerjeszti a Mreljárások során eg/es helyeken
kialaku|t helytelen, esetenként törvénfle|en glakorlat. A katonai szer-
vezetek eszközeinek elszámoló árait a felsőszintú gazdálkodó szervek
nem módosítják kellő gyakorisággal. Igy azok azinfláció hatására messze
elrnaradnak az eszközök piaci, beszerzési éttékétől" Káreljúrások során
glakran ennek az elszámoló ómak az 50 Vo-át veszik figelembe és a káre-
setek jelentős részében részletfuetést engedélyeznek vagl szabáIyalanul el-
engedik a blrt. Egyes katonai szervezeteknél kialakult gyakorlat inkább
ösztönző, mint elrettentő hatással bír. Kitapinthatók a "népszenibb" cik-
kek: menedzser kalkulátorok, magnósrádiók, stb., de jó 'befehetémek"
bizonyult a szónyegtisztító berendezés is.

5.7.) A szabálytalanságok megítélésében e|járó parancsnokok ket-
tós hatásnak vannak kitéye. Ha kellő szigorral járnak el a szabá\talan-
ságok felderítésében és a felelősségrevonásban, az pozitív hatással van a
katonai szerveze tek szab ály zat szerinti életére. Ugyanakkor azonban eg5l
ponton túl érezhető az e§et káros hatiása az általuk vezetett katonai szer-
vezetek jó hírnevére, személye§ pre§zti^üke. A §zabálytalanságok nagy-
ságával egyenes arányban nő az annak eljelentéktelenítésére iránlr.rló
ösztönó erő.

Ha a íeltárí szabólyalanságok ily módon kellő számú érdel<eket sérte-
neh előfordul, hogt (nem hivatalos csatomákon) kéxégle vonják az el-
lenőrzések sza]cszerúségét, esetleg valóságtartdlmát ís.

6.) Az Ellenőrzési osztály 1995. évi tevékenységének rövid iisz-
§zefogalá§a

Lz osztály L994, 05.01-i megalakulását követően 1994. októberében
érte e| műkfiőképes§égéí Az 1995. márciusi leszervezés után 10 fővel
alakítottuk ki jelenlegi működési rendünket, mely szerilt 3 fő általános
közgazdóu szakllenőr és 6 fő ágazati szakkepesítésú ellenőr közöttkerúlt
felosztásra a 13 felsőszintű gazdálkodó szakterület.

Az MH ATFCSF-nek közvetlenül alárendelt osztály feladaiánál fog-
va íészt vett csoportfőnökségek, főnökségek parancsnoki ellenőr-
zóseiben és végrehajtott önálló szakellenőrzéseket felsőszintű gazdálko-
dó szerveknél, haderónemeknél és MH Parancsnokság közvetlen aláren-
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delt katonai szerve zeteiílél. Osszességében az osztály 38 ellenőrzésben vett
részt, illetve hajtoft végre önállóan.

Az osztály személyi állománya terv szerint több lépcsős rendszerben
vett részt szakmai továbbképzéseken. Ezek közótt a fő hangsú$ a saját
szervezésű, összességében 8 napos továbbképzésre heiyeztük, valamint
a szakiránlultságnak megfelelő főnökségi szakmai továbbképzésekre.

A végrehajtott ellenórzések fóbb tapasztalatai közül az első helyen
ál| az általúnos fegelem lazuhása. Az utóbbi években a katonai §zerveze-
teknél minden területen jelentősen romlott az állampolgári-, katonai- és

az anyagi fegyelem. Nőtt az anyagi jellegű búncselekmények és a szabály-
talanul lefolytatott káreljárások száma, elenyésző a federített bűncselek-
mények és a jogszerűen újból lefolytatott káreljárások aránya.

Nag5rmértékben csökkent az utóbbi években a Magyar Honvédség-
ben a szakállomány és a szaktudás .lelentős szómban szúntek meg a kato-
nai szervezeteknél anyagitechnikli beosztásolc, és a csapatoknál kialakult
rossz feltételrendszer miatt az egyébként még megmaradó kiválóan kép-
zett szakállomány java a polgári élet más, jobban fizetett és jobb feltéte-
leket biztosító területére ment át. Ennek következményeként MH szin-
ten a szakismeret katasztrófálisan csökkent.

A katonai szervezeteknél egyre nagyobb méreteket ö|tó szabál7,ta-

lanságok elkövetésében az ellenórzések tapasztalatai szerint a katonai
szervezetekvezeő vezető beosztasú személyei glalcan ébn jártak Azutóbbi
évek új jelensége, hogy az elkövetók az egyéni felelősségük elól a finan-
szírozási nehézségek és a váltoó s zervezeli, gaÁasági helyzet leple mö-
gé bújnak.

Aszabálytalanságok elkövetésére gerjesztő hatássalvannak az elma-
radt fegyelmi felelősségrevonások, a szabálytalanul lefolytatott káreljá-
rások és a kár értékének helytelen megállapítása.

Összessegében azonban az ellenőrzések tapasztalatai mégis pozití-
vak. A végrehajtott visszaellenórzések azt bizonyítják, hog5l az ellenór-
zött katonai szervezetek túlnyomó többségénél nem csak a problémákat,
hanem azok előidéző okait is sikeresm megszűntettélc Ezen esetekben

ryakran találkozunk köszönetnyilvánításokkal is, az ellenórzések segítő
jellege rniatt.
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_ Pozitív a üsszajelzÉse az''Ellenőnési Énésítőknek, illetve a Katonai
I-ogisztika "Szakellenőaés" tovatának. Az ezekben közölt esettanulmá_
nyolq valamint az ezek kapcsán közzétett tapa§ztalatok a katonai szer-
vezetek.szakállományának értékelése szerint bizonyos fokú megelőző
hatást váltottak ki.

_ Végül ana szeretném a fr&lelmet íethívni, hogl az ellenőrzési tevékmy-
ség eg olyan tükör, amelybe belenézve észrevehaünk olyan dolgokat is,
ary.elyek a_ryeg8z9]<ott hétk)znapi munkavégzés kazben Őlkrülik a figel-
münket. Ezén célszerű néha tanulmányozni a ükörben ldthaú Úl7Őkat
még akkor is, ha azok nern minden esetben mo§olyognak ránk vissza.

198


