ANYAGoKÉ§ BSZ(ÖZÖKNYLVÁNTARTÁSA MozGATÁ§{
(F§ETTANIJLil/íÁND
Varya Lószlól
A lotonai szervezetek megszűnése, nódosítása és a nagnrányú létszámcsölrkentése\ tehát a különbiiző szewezeti váltaások gyakori káros kí§érő jel€n§ége az anyagi fegrelem fellazulása. Az anyaggazdálkodással kapcsolatos állonránytáblás helyek megszűntetése, a szaliemberek
kiáramlása a Magyar Honvédségból, sok helyen együtt jár az anyag és
eszköz fölött rendelkeó megmaradó rállomány szakm ai hozzónemértéséuel és gyakan na g mértélűfelelőtlenségevel. Eges esetekben ez o|yan
méreteket öltött, hogy elérte a központi ellátási §zintet i§.

Az esettanulmány módszerével bemutatott eller6rzés egy központi
ellátrási feladatokat végrehajtó katonai szervezetnél kertilt végrehajiásra.
Tehát azon a szinten, aho| szabnai téren peldamutatással kéIene élen-

járni, illeWe a csapatok felé irán}uló szakmai ellenőrzés, kiképzésbázisaként kellene szerepelni, a fels&zintű gazdálkodó egyik eszközéként.

Az ellenőrótt katonai szervezet Iegfel§őbb vezeté§ében az ellenőrzést közvetlenül megelőzÁ időszakban kerüt sor váltrásr a. A váltást az
tette sztiü<ségessé, ho5r a korábbi parancsnok és helyettese gazdasági bűncselekményeket követtek el. Iry az új parancsnok és a központi gazdátkodásért felelős parancsnok helyettes - bár korábban is a kaionai izervezetnél dolgoztak - az ellenőrzÁ idószakában hozzávetőleg egl év óta
töltötték be beosztásukat.

Az újonnan beosztásba került fiatal ambíciózus vezetők megfelelő
szalonai végzettséggel rendelkeztek feladatuk ellátáEára, kellő paranésnoki
gnkorlatuk azonban nem volt.
Elődjeik negatív példája minden józan gondolkodású vezetőt aíía
intett volna, hogy az anyaggazdáIkodási fegelen megszilárdltását ki-
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melet feladatként kezeljé\ annak előírásait fokozottan betartassák, azt
megköveteljék, ellenórizzék.
A valóságban ennek ellenkezóje íörtént. A kemény parancsnoki követelménytámasztás helyett, a szakmailag kellő hozzáértésse| nem rendelkezó beosztottak felelót|en tevékenysége vált gyakorlattá és ütték
magukkal rossz irányba a szervezet legfelsőbb vezetését is.
1.)

Az eszközök nyilvántartása

A központi ellátást végzó katonai szervezeteknél külön nyilvántartással kell rtndelkezni a központi eszközökról és anyagokróI, valamint
külön nyilváníarírással a katonai szervezet saját állonánytráblá.iában
lévő, saját fetadatait működését biztosító eszközöIról és anyagolrról.
A központi nyilvántartásba az e|öljáró szolgálatfőnökség és más főnökségek, ellátó központok által okmányokon (utalványokon) tárolásra átadott eszközöket és anyagokat kell felvenni.

Az ellenőrzött katonai szewezetlél sem

a közponá készleű, sem a
csapatl<észleű eszközök vonatlazásában nem volt olyan beosnási szetnéIy,
aki az eszk)zökkel mennyiségileg el tudoft volna számolnl. Többek kózött
ennek volt a következménye, hogy mindkét kategória vonatkozásában
az eszközók egy része nem volt bevéíelezveaz egységszintű nflvántartásba. Eá a legkülönfélébb elfogadhatatlan indokokkal próbálták ma-

garázni.

Az anyagok és eszköxik gazdálkodásával, mozgatásával, tárolásával,
nyilvántarlásával kapc,solatc te€ndőket a Ma5lar Honvédségen belül szakuíasííásokhatározzrák meg, amelyek összhangban vannak a polgári éler
ben is érvényesszabályozókkal, illetve speciális esetekben részletesebben, szükség esetén szigorúbb keretek között szabályomak llyen szakutasítás többek között az "Anyagnyilvántartási utasítás", mely uryan 1961.
éü kiadás, azolban o|yan "örökéwényű", kardinális alapszabályokat tartalmaz, amelyek azótasem változtakmeg, csak egyes esetekben abizonylatok formája lett a sámitógépes nllvántartáshoz átalakítva.

Az "Attyagnyilvúntartási utasítós" egy "ÁItalános rész" címúkötettel,
alamint 1 5 önálló, anyagnemfelelósönként elkülöníteít ft)ggelékke l rcrldelkezik. Ezek előírásai kötelező érvényűekminden katonai szervezetre.
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A központi készletű kategóriában az ellelőrzés többek között ftáí
olyan eszközt talált, melyek nem voltak nyilvántartásba véve az egység
számviteli szerveinél. Ezek közül 5 d.b nyetgesvontatót - az e|lenőrzést
mege|őzőenhozzávetólegesen két éwel - az alakulat áwétellel megbízott
polgári alkalmazottja nem vett át, hivatkozva azok rossz múszaki állapotáía. Az átadó az eszközöket egyszerűen otthag}.ta a központi szerrrrrél.
Ezek beltéte|ezése annak ellenére nem történt meg, hog5l erre az MH
PCGTSZF-ség által kiállított kózponti utalványok álltak rendelkezésre
és az áwételre kijelölt katonai §zervezet műZaki állapot jeryzókönyveket vett fel a járművekről. Az e|járás helyességéről az érintett polgári
alkalmazott meg§/őzte az alaku|atvezetését is, így a szóban forgó jármúvek kikerültek az MH nyilvántartási rendjéből, gyakorlatilaga" senki föld-

jére".

Az eszközök

és anyagok átvételének szabályait az anyagnflvántartási utasítás 5. fejezete szabályoz,za. Ebben konkrétan meghatározásra
kerilí, hogy "mmnyisé§, illetve minősé§ eltérésesaén a közpohti táintézet az anya4ot bízottságilag, átvételi jegzőkönyv alapján veszi át. A jegzőkönyv egl példóttyót az anyagot beszállító csapat (szerv) parancsnokónak
minden esetben meg kell kiildeni, kéwe az eltérés kivizsgúlását, illewe a
kátérítésielj árás lefolfiatásút".

A tárgyalt esetben a járművek áWétele nem az előóek szerint történt. Nyilvánvaló, hory a műzaki állapot jegzókönyvek elkészítéseszükséges, de nem elégséges feltétel. Az eszközoket az MH PCGTSZF-ség
utalványai a|apiát út kíIlett volna venni, i]ktve be kellett volna vételemi
azokat. Az átadás-átvételi jegyzőkónyvet el kellett volnak&zíteni, azzal
az előző bekezdésben meghatározottak szerint kellett volna eljárni,

Hory a hozzánemértáből fakadó, a szabálylat előításait figyelmen
kívül hagyó magatartás hosszabb távon hová vezet, arra jó példa az ellenőrzés során előtal á|í, to,lábbi két nilvántartásba nenx vett központi készletű eszköz esete.
A §zóban for€ó két eszköz, két motoros szivattyi sem a katonai szervezet, sem az elöljáró ellátó központ, sem pedig a szolgálati főnökség
nyilvántartásában nem volt elótalálható. A katonai §zervezet, de az elöljáró szervék legrégebbi dolgozói nem tudták (vary nem akartrák) megmondani, hog5l a két eszköz mikor és milyen körülmények közritt, milyen élból került a katonai szervezethez.
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A két technikai eszköz meghajtó motorja megegyezik a Lada típusú
személygépkocsik motorj ával. Az ellenőrzés ezeket részegségeiktől tel_
jesen megfosztva, " Iekopaszfu a" ta|álta elő. A korábbi okmányok, feljegyzések megvizsgálása és a külónbózó meghallgatások után kiderült, hogy
az alakulat dolgozói azokat saját céljaikra használták fel.
Jellemző módon , a várható következmnények elkerülése céljából,
a felelős parancsnok helyettes tudtával és engedélyével azt a megoldást
választották, hogy a két eszközí az ellenőnés eIőI elrejtették
Nem központi készletű (csapat) kategóriában 12 db eszközt nem
vettek fel a számviteli nyilvántartásba. Anyilvántartási hiányosságok nem
csak abban merültek ki, hogy eryes eszközök kimaradtak azokból. Az
úgynevezett tárolóhelyi nflvántartások, illetve az egyes szervezeti elemeknél vezetett ágazati nfilvántartások, kartonok az ügyviteli szerv által
nem voltak nyilvántartásba véve, azok egJ.eztetése az egység szintű (a
pénzügyi és számüteli szolgálatnál vezetett) nyilvántartásokkal nem lett
végrehajtva, Igy fordulhatott elő, hogr csak az ellenőrzés során derült ki,
hogy jelentős mennlségű gépjármű, pótkocsi, motorszivat§ni nincs egységszintúnyilvántartásba véve.
A nlivántartásokat, illetve az azokat vezető alosztályvezetőket a pa_
ranc§nok e területen illetékes helyettese nem ellenórizte. Az eszközök
helyzetével alapjaiban nem volt tisztában, pedig azok bevételezéséért
személyesen volt felelős. Tudomása volt azonban az ellenórzés elól elrejtett 2 db szivattyú meghajtó motorjai tartozékainak korábbi eltulajdonításáról, a szúkségesintézkedést és felelősségrevonást azonban elmulasztotta. Ugyancsak ő adott utasítást az eszközök elrejtéséres.Ez az
általános magatartás volt az eryik oka az ráltala irányított szakterület nagyfokú rendezetlenségének
2.)

Az alyagi-technikai szot&íIat

Az anyagi-technikai szakterület MH §zinten, telje§ keresztmet§zetében 17 szakigazaíoí foglal magába. Természete§en a katonai szervezetek
nag5nésze nem rendelkezik minden ágazat szakalyagával. Jelentős azonban a katonai szervezeteknél azon szakágazatok aránya, melyek szakanyagaival uryan rendelkezrek, de állomány tábláju}ban erre rendszeresített
beosztások nincsenek. A fetadat ebben az esetben a4 hogl a szetaezet
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parancsnoka §aját hatáskörében kijelöü azt a beoszüíst (va§/ sz€mólyt),
akit az anyagnenrfele|ósi teendók ellátásával megbíz. Erre megfelelő
okmányokban (szervezeti-múködési szabályzat, parancsnoki intézkedés
vary parancs, munkaköri leírások) kell intézkedni, majd gondoskodni kell
ezen személyek szakmai kiképzésérőlés továbbképzéséről.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hog5l a legna§lobb problémák a katonai szervezeteknél ott jelentkeznek, ahol az anyagnemfelelősi teendők ellátására nem rendelkeznek állomány&áblás beosztrásokkal. Ahol azonbal az előző bekezdésben tárgyalt szakmai képzát, sőt a
megbízást is elnulasztjálq a problémák halmozódnak, nem egy esetben
veszélyes helyzetet teíemtenek a katonai szervezet működése szempontjából.

Az e||előrzött szetvezeinél az anyagi-technikai szolgálat területén
helyesen intézkedtek az állománytáblában nem rendszeresített feryveízeti, híradó és elektronikai, méráügyi, veg5rivédelmi, valamint üzemanyag

szolgálatok anyagnemfelelősi feladatainak megbízás útján való eilátására.U gyanez azonban nem törlént meg a gépjármű,Illetve a műszaki technikai szakterületeken. Ennek következtében fordulhatott elő a gépjátmű technikai eszközök nyilvántartásában, anyagellátásában, valamint a
gépjármúvek akkumulátorainak ellátásában, üzemeltetésében tapasztalt
káosz. Nagyrészt ennek köszónhetően fordulhatott elő, hogy a szervezet
egyik legfontosabb szervezeti eleménél tárolt, órzött, üzemeltetett gépjárművek (es/ kivételevel) aldamuWtor probléruik miatt bizonyultak üzemképtelennek, miközben a gépjármű fenntartási anyagraktárban jelentős,
a szervezeti elem igény eit meghaladó számban t ároltak akkumulátorokat.

Az egész katonai szervezetnél nem volt olyan személy, aki az akkumulátorok helyzetével tisztában lett volna, azokkal el tudott volna számolni.
Hasonlóan a járművek fenntartási anyagokkal való ellátása sem lett
végrehajtva. Uto|jára az ellenőrzést két éwel megelőzően, 1993-ban igényeltek fenntartási anyagokat az ellátőtől, ekkor az igényelt anyagféleségek 37 7o-átkaptákmeg. A fennálló alkatráz problémák ellenére 7994.
évben nem is igenyeltek anyagokat.

A katonai szervezet kózponti ellátási feladatainak ellenórásénél szerZett tapasztalatokkal ellentétben itt pozitílrrmkéntkell értékelni, hogy az
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anyagi-technikai §zolgálatfónök a saját szakterületén feltárt hiányosságok kiktiszöbölésére azonnal intézkedett, me\nek eredményei már az
ellenórzés idószakában megmutatkoztak.
3,)

Az anyagok ki-

és beszállítása

Az anyagok mozgatására mind a polgári életben, mind ennek mintájára a Magyar Honvédségnélmeglehetősen régóta u5lanazok a szabályok érvényesek.Ezeket mindenütt értelemszerűen, az egyetlen lehetséges módon alkalm azzák Az ellenőrzések általános tapasztalatai azt mutatják, hogy kuriózum számba megy egy-egy hiányos mozgásbizonylat. A
példakénttárgyalt katonai szervezetnél mindennek az ellenkezőjebizonyosodott be.
A kiutalt illetve felvéíelezett eszközök ki_ és beléptetésér€ a kitöl_
tött mozgásbizonylatok §zolgálnak Ez példáu| az üzemanyagok eseté_
ben az"iizemanyag csekk". Az ettől eltéró esetekben az üzemanyag-szolgálat szakterületén helyben kell "áe- és kiszállító jeg'-eket kitölteni, amelyek alapján (az elöljáró által kiadott mozgásbizonylat mellett) az objektumot elhag5va a szolgálat vagy órség ellenőrzi a rakományt. A mozgás_
bizonylattal kapcsolatos ré§zletes teendőketaz"Uzalő3" szakutasítás 10.2.210.2.9. póntjai tart a|mazz6k. Abe- és kiszállító jegyek kiaüsára jogosultal<ról egségszinten kell intézlcedni" nevsorukat, alóírósmintájukat jóllátbató
helyen kell kifüggesáeni az illeiékes szolgálati he\riségben, a kapcsolatos
teendőkkel a szolgálati személyeknek tisztában kell lenniük. A be- és
kiszállító jegyek kiadására jogosultak névsorával, aláírás mitáival az ellenőízött katonai szervezetnél rendelkeztek, azonban az érintettek (az
őrség és a kapuügyeletes szolgálat) ezzel nem voltak tisztában, ennék
megfelelően ezt nem is ellenőrizték.

Ígl fordulhatott elő, hogy a "be- és kiszátlító jegl"_ekkel elkövethető
összes szabál}"talanságok és azok variációi rendszeresen és tömege§en
fordu|tak elő.Nem volt ritkaság, hory az anyagraktáros engedélyeáe (ter_
mészetesen saját maga részére)az anyag objektumból való kiszállítását.
Egész pontosan, a különbözó mozgásbizonylatokon a tárolási alosztályok dolgozói közil hat fő ana nem jogosult polgái alkalmazott aláírása
szerepelt mint engedélyező. Ezen kívül több olyan okmány fordult elő,
amelyeket egyáltalán nem írt alá utalványozó (engedélyező), több eset-
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ben a raktárvezető a|áírása maladt el. Az anyag be- és kiszállításakor
történő e||erórzése azonban egyetlen eg5l esetben sem volt a kapuügyeletes szolgálat által aláírással dokumentálva,

A kapun át történő anyagmozgást alapvetően meghatározó "be- és
jeg" basználatának, kitöltésének szabályait sem a tároló alosztályok vezetői és dolgozói, sem az őrparancsnok és a fegyveres biztonsági
őrség beosztottai nem ismerték. Avonatkozó szabályokat a katonai szervezetnél nem rögzítették, nem dolgozták ki kellő m értékben lgy a mozgásbbonyhtok gakorlatilag nem töltötték be eredeti funkciójukat, ava|őkiszóIlító

a tárolási alosztályokról bárki, bármikor, bármilyen anyagot akadálytalanul kiühetett,

ságban

A be-

és kiszállító jegyek egy része el volt látva körbélyegzővel,

más

része nem. A dolognak egyébként sem volt jelentősége abból a szempontból, hogy a katonai szervez€t parancsnok ellátiási helyettese részére
kiadott körbélyeg zőtteljesen szabálytalanul az egiktárolási alosztály közalkalmazottainak közös páncékzelcrényébentároltáb amelyhez így gyakorlatilag bárki hozzáférhetett.

Aszámviteli nyilvántartás szerint hivatalosan kiadott" be- és kiszállító
kívül az el|enőrzés egyéb, nem ezekből a tömbökből szár7egl" tömbökön
és
mazó bekiszállító jegyeket is talált, tehát a táro|ási aloszíályok "ma_
szek", nem nllvántartott tömböket is haszná|íak. Ilyen tömbből szár_
mazó oknányon vittek ki több alkalomma| eszközöket az objektunból,
úgl, hogl azokon a raktáros aláírásán kívül más aláírás nem is szerepelt. (Feltételezhető, hogy a szárnviteli nyilvántartásba nem vett tömbből
más, az eI\enőrzés részérebe nem mutatott bizonylatok is kiadásra kerültek),

Átalánosan jellemző, hogy még a hivatalosan nflvántartásba vett
szállító jegyekkel sem tudtak elszámolni. Osszesen a négy szabályosan
felvett tömbből 78db"be- és kiszállító jeg" hiárlyzoíí.

Ezt az okmányt előírás szeriní két példányban kellett volna elkészíteni. Az eredeti példány a be- és kiszállítandó anyagot kísériaz objektumon belül, végül a fegyveres őrség részérekerül leadásra a kapunál, amikor az eszköz-anyag elhagyja az objektumot. Ezeket a példányokat az
őrség hetente köteles l€adni a számvitel részére,ez azonban egyetlen
alkalommal sem lett végrehajtva. A kapunál több mint eg1 hónapra, az
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őrparancsnokná| több mint eg5l évre üsszamenőleg tárolták ezeket az
okmányokat.

Abe-

és kiszállító jegyek másodpéldányainak a tömbben kellett volna maradniuk abból a célból, hogy utólag bármikor visszaellenőrizhetők

legyenek. (Például az eredeti példányok elveszítése esetén). A jegyek
kiál|ításátvégző íLárolási alosztályok azonban csak egy példányban készítették el ezeket a bizonylatokat, így a hiányzó példányok tartalma megállapíthatatlan.
Túl azon, hogy a mozgásbizonylatok többségén nem h elytálló aláítások voltak vagy hiányozlak az aláírások, több esetben fordultak elő szabátytalan, utólagos javítósok is.

A "be- ás kiszállítási jegek" mellett az eszközök és anyagok objektumból való ki- és beszállításának másik alapvető mozgásbizonylata a "kapujeg". Azezzel kapcsolatos eljárás hasonló a be- és kiszállítási jeryekre
vonatkozóakkal, tehát eg5nég szintű intézkedés kell a kiadásra jogosul_
takról, aláírásmintájukat ki kell függeszteni, stb.
A be- és kiszállítási jegyek mellett a "kapujegt"-el<ke| kapcsolatban
is problémrák jelentkeztek Iry például a kapujeryek egr része nem a rendszeresített nyomtatványon lett kitöltve, miás esetekben nflvántartrási szám
nélküli kapujegyen az illetó saját maga részéreengedélyezte es/ darab
elektromos fúrógép kivitelét, stb.
Összességében a ki- és beszállítási jegyek nflvántartása, engedélyezése, felhasználása, kitöltése, összeglnijtése, elszámolása nem felelt meg
a számadásköteles okmányokkal kapcsolatos szabályok elóírásainak, valamint az ellenőrzött katonai szervezet érvénybenlévő belső leszabályozottságának.

A mozgásbizonylatok körül felmerült problémák arra is rámutattak,
a vizsgált katonai szervezeten belűl a kü}önböző
felelős beosztású
szemé|y ek köt e lm eike t n a glm ért ékb en m e gs z e gt ék. A mozgásbizonylatok_
kal kapcsolatban legalább egy tucat felelós beosztású személy ellenőrzési
kötelmének elmulasztása mutatható kl. Ezek közül bármelyik ellenőnés
azonnal kimutafta volna az említettproblémd&aí. Iry azonban előfordulhatott
(eló is fordult), hogy a központi anyagok raktárosa elővette a saját, nyilvántartásba nernvett, ismeretlen beszerási forrásból származőbe- és kiszálhogy
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lítási jeg) tömbjét, azt tetszés szerint kitöltötte, aláírta mint engedélyező,
majd az egység kőrbélyegzőjét a saját páncélszekényébőlkivéve lebélyegezte azt.

Az ellenőrzés során a katonai szervezetnél más, gazdálkodással összefúggő területen egyéb, a fentielrmél stúlyosabb problémák i§ felmeíütek

Az e|őzőekben ismertetett esetek azonban rámutatnak

a különbözó

tí-

pusú szabálysértések mozgató rugóira, a vezetői beosztásokban a követelménytámasztás, az ellenórzés, a szakmai továbbképzés elmulasztásának következményeire. Más oldahől a felsőszintű gazdálkodás hiónyos-

ságai is tettenérhetőN amennfben a főanyagok átadá§-átvétele előírásszerű
végrehajtásának megkövetelése, az MH szintű nyilvántartások megléte,

azok pontossága, folyamatossága szenvedett csorbát.

Az esettanulmány felhtvja az éintelt katonai szervezetek és szalonai
elöIjáróik vezetőinek a figlelmét a tanulsógok levonásóra, az eszközök és
anyagok tárolását, nyilvántartását, mozgatását szabáIyozó utasításolg intézkrdésekbetartására és betartatósára. Ezenkívil íelhívjaa firyelmet a
katonai szervezetek szakanyagnem felelőseinek kijelölésére, amennyiben ana állomáry,táblás beosztással nem rendelkeznelq val amimt az anyag-

ne mfe Ie lő s ö k s z a lonai képz és ére, t ov á b bképz és ére.
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