
Az egységhadtáp gazdasági számvitelének és a belső 
gazdasági ellenőrzés kísérleti rendjéről 

K. T 6 t h L a j a s alezredes é s B o d n á r L á sz ló alezredes 

Az új gazdaságirányítási reform az egész népgazdaság, de a hadsereg 
vonatkozásában is szükségessé tette az információs rendszerek tökélete
sítését. 

Az eddigi tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a tartalmi
lag különféle információkat (statisztika, tervezés, számvitel) egységes rend
szerben kell megszervezni, s ennek az egységes rendszernek a szabályozá
sát és fejlesztését egyik legfontosabb feladatnak kell tekinteni. Ennek a 
folyamatnak megvalósítása természetesen hosszabb időt vesz igénybe, 
mert a cél elérését e területen is az új gazdaságirányítási rendszer meg
szilárdulása, részfeladatainak és részproblémáinak teljes kialakulása teszi 
csak lehetővé. 

Különösen sürgős számviteli rendszerünk fejlesztése, tökéletesítése. 
A gazdasági információk rendszerében a számvitel az a nagy tartomány, 
amely igen fontos és állandó szerepet játszik a gazdasági döntések elő
készítésében és általában a vezetésben. A számvitel elsősorban az alsóbb 
gazdasági vezetés eszköze, de hasznos és nélkülözhetetlen információkat 
nyújt a felsőbb szerveknek is. 

A számvitel teremti meg a csapatok használatában levő társadalmi 
tulajdon ellenőrzésének és egyedi nyilvántartásának, illetve a vagyoni 
és pénzügyi helyzet folyamatos megfigyelésének lehetőségét. 

A hadtápszolgálat számvitele a hadsereg általános számviteli rendjét 
szabályozó „anyagnyilvántartási utasítás"-on alapszik. Ez a jelenlegi 
számviteli rendszer azonban ma már elmarad a korszerű követelmények
től, nem egységes, bonyolult és nehezen áttekinthető, tehát korszerűsítése 
sürgető feladat. 

Az elmúlt évben megkezdődött a csapatgazdálkodás számviteli 
rendszerének korszerűsítése. Kidolgozásra került egy a jelenleginél kor
szerűbb csapatszintű nyilvántartási rendszer, amely egy egységnél 1969. 
január l-től kísérletként megindult. 

A korszerűsítési munka során a következő követelmények betartása 
volt szükséges. A gazdasági számvitel új rendje: 
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- legyen összhangban, illetve feleljen meg a hadtápszolgálat gazdál
kodási rendszerének (jelenlegi adatfeldolgozási rendszerünk a naturális, 
nem pedig a pénzgazdálkodás követelményeit tükrözi); 

- tartalmában, módszereiben feleljen meg mind a gépi, mind a 
kézi feldolgozás követelményeinek; 

- legyen egyszerű, áttekinthető, könnyen elvégezhető és ellenőriz-

hető; 
- szüntessen meg minden felesleges párhuzamosságot; 
- legyen könnyen továbbfejleszthető, korszerűsíthető; 
- feleljen meg a bizonylati és könyvviteli rendre vonatkozó állami 

előírásoknak. 
E követelmények kielégítésén felül szükség van a gazdálkodási és 

számviteli tevékenység megfelelő mérvű szétválasztására is. 
Jelenleg a gazdálkodási és számviteli tevékenység a szolgálati ágakon 

belül bonyolódik. Lényegében ugyanaz a személy, aki az anyagokkal gaz~ 
dálkodik (intézkedik az anyagok beszerzésére, a területileg illetékes rak
tárból történő átvételére, felhasználására stb.), végzi a gazdasági művele
tek számvitelét (az anyagok nyilvántartását, elszámolását). Ez a helyzet 
eleve önmagában rejti a szabálytalanságok, visszaélések elkövetésének le
hetőségeit, mert az egységek belső ellenőrzési rendszere nem biztosítja a 
gazdasági folyamatok számvitelének állandó és folyamatos felügyeletét. 
Szükséges tehát egy olyan megoldást találni, amelynél az ellenőrzés már a 
számviteli tevékenység közben folyamatosan, megnyugtatóan megoldható. 
Ez elérhető úgy, hogy a nyilvántartási munkát a szolgálati ágaktól füg
getlenített személyek végzik, megfelelő szervezeti keretekben. 

fgy merült fel a csapathadtáp (gazdasági) számviteli rendszerének 
korszerűsítésével egyidejűleg kísérleti számviteli részleg felállitása egy 
egységnél. 

A számviteli részleg állománya a kísérlet időtartamára belső személyi 
átcsoportosítással került létrehozásra. A számviteli részleg vezetését meg
felelő számviteli ismeretekkel rendelkező hadtáp tiszt látja el, állomá
nyába 3 írnok ts. és 1 pa. könyvelő tartozik. 

A számviteli részleg felállításával a nyilvántartási és elszámolási jel
legű feladatok zömétől a szolgálati ág vezetők tehermentesülnek. Fő 
figyelmüket a gazdálkodás megtervezésére, megszervezésére, az alegysé
geknek kiadott anyagok rendeltetésszerű használatának, illetve felhaszná
lásának ellenőrzésére fordíthatják. 

A bevezetett kísérleti számviteli rendszer jellemzéseként elöljáróban 
el kell mondanunk, hogy az lényegében a jelenlegi gazdálkodási rendszerre 
épül. Ennek következtében csak az egyes szolgálati ágak gazdálkodási 
rendszere nyújtotta lehetőségeknek megfelelően lehetett a gazdasági szám
vitelben korszerűsítéseket eszközölni. 

A vezetés célkitűzése, hogy első ütemben - az adott lehetőségek 
között megoldható korszerűsítésekkel - elsősorban a számviteli részleg 
tevékenységének eredményességét, tapasztalatait vizsgálja, mert ennek 
szervezeti kihatásai is vannak. Amely területen a lehetőségek adottak 
voltak (lásd: élelmiszergazdálkodás), ott a kísérlet - már az első ütemben, 
a korszerű gazdasági számviteli szabályoknak, módszereknek megfelelően, 
könyvviteli gépek alkalmazásával kerül lefolytatásra. A többi szolgálati 
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ágnál a gazdálkodási rendszer korszerűsítésével párhuzamosan, folyamato
san történik a gazdasági számvitel rendszerének továbbfejlesztése. 

A most ismertetésre kerülő számviteli rendszer tehát csak a kísérlet 
induló alapját képezi. Mind az általános, mind a szakanyaggazdálkodás 
számvitelére vonatkozó szabályok kísérlet időtartama alatt folyamatosan 
kerülnek a korszerű követelményeknek megfelelően módosításra további 
tapasztalatszerzés céljából. 

A kísérleti számviteli rendszer a jelenleg érvényben levőhöz viszo
nyítva lényegében az alábbi főbb változásokkal indult meg a kijelölt 
egységhadtápnál: 

1. Az alapvető számviteli tevékenység a szolgálati ágaktól leválasztásra 
került és egy a szolgálati ágaktól független számviteli részleg feladatát 
képezi. A szolgálati ágaknál maradt az utalványozási jogkör és a raktári 
anyagkészletek analitikus anyagnyilvántartása. 

2. A több szolgálati ágnál használatos, azonos rendeltetésű nyilván
tartások összevonásra kerültek. 

3. A bekötött rendszerű nyilvántartás helyett a karton rendszerű 
nyilvántartásban történik az anyagok nyilvántartása (a fő- és a raktári 
nyilvántartások vonatkozásában). 

4. A béke és „M" anyagok nyilvántartása összevonásra került minden 
szolgála ti ágnál. 

5. Megváltozott a bizonylatok nyilvántartásának és számozásának 
rendszere, valamint ezek áramlásának útja. 

6. A szám és érték szerint nyilvántartandó anyagok egységesen 3 
értékcsoportba vannak sorolva. 

7. Az alegység anyagnyilvántartási könyvét a szolgálatvezetők (írno
kok) vezetik. 

8. A ruházati, elhelyezési és üzemanyag szolgálatban - a rendszer 
alapvető változtatása nélkül - egyszerűsítések, összevonások, ésszerűsí
tések történtek. Az élelmezési szolgálatnál az élelmiszerek és egyéb fogyó
anyag számvitelében az analitikus és szintétikus anyagkönyvelési rendszer 
valósult meg, a gépi adatfeldolgozás egyidejű bevezetésével. 

Az élelmiszergazdálkodásban a számlakereteken alapuló és gépi fel
dolgozással folyó könyvelés módot ad az elszámolások, eredménykutatások 
eddiginél pontosabb és gyorsabb elkészítésére, a gazdálkodás hatékony
ságának alaposabb vizsgálatára. 

A számviteli részleg általános feladatai, alárendeltsége 

A számviteli részleg a hadtápszolgálat szakanyagainak, költségvetési 
előirányzatainak, forintilletményeinek, valamint ezekben bekövetkezett 
változások nyilvántartó, elszámoló szerve. 

Közvetlenül a parancsnok hadtáphelyettesének van alárendelve. Tevé
kenységét a mindenkor érvényben levő rendeletek, parancsok, utasítások, 
intézkedések alapján végzi. 

Együttműködik a szolgálati ág vezetőkkel, a pénzügyi szolgálat veze
tőivel és a gépi adatfeldolgozó részleg (GAR) vezetőjével. 
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A számviteli részleg alapvető feladatai: 

- a számviteli okmányok (nyilvántartások, könyvviteli számlák, bi
zonylatok) felfektetése, nyilvántartásba vétele, hitelesítése; 

- beérkező bizonylatok (okmányok) nyilvántartásba vétele, belső sor
számozott bizonylatok (utalványok) számviteli részleghez történő beérke
zésének ellenőrzése; 

- bizonylatok érdemi, számszaki ellenőrzése; 
- bizonylatok ellenőrzése során tapasztalt rendellenességek (szám-

szaki hibák) megszüntetése, illetve kivizsgálása; 
- bizonylatok alapján az egyes gazdasági műveletek okozta változá

sok átvezetése a főnyilvántartásokon. Amely területen könyvelőgépes 
nyilvántartási rendszer van, ott a bizonylatoknak gépkönyvelésre történő 
előkészítése, a gépkönyvelés helyességének ellenőrzése; 

- bizonylatok záradékolása; 
- gazdasági beszámoló (statisztikai) jelentések (anyagelszámolás, 

készletjelentés, hitelhelyzet jelentés) megszerkesztése és továbbítása; 
- leltározások (rovancsolások) okmányai előkészítése, a leltározási 

okmányok feldolgozása; 
- a gazdálkodás elemzéséhez szükséges statisztikai adatok gyűjtése, 

rendszerezése; 
- folyamatos és pontos adatszolgáltatás a szolgálati ág vezetők ré

szére az anyag és hitelgazdálkodásra, illetve a készletek és hitelek alaku
lására vonatkozóan; 

- az anyaggazdálkodást veszélyeztető készletszint változások azonnali 
jelzése a szolgálati ág vezetőknek; 

- belső gazdasági ellenőrzések végrehajtásában való részvétel a pk. 
htp. helyettes utasításai szerint. Az egység hadtáp raktárak, műhelyek, 
valamint az alegységek számvitelének ellenőrzése. 

A szolgálati ágak számvitellel kapcsolatos feladatai: 

- a gazdasági műveletek (anyagmozgatás) rögzítésére szolgáló bi
zonylatok kiállítása (utalványozás); 

- raktári készletek és az azokban bekövetkezett válto?.ások nyilván
tartása; 

- a raktári készletváltozással kapcsolatos bizonylatok eljuttatása a 
számviteli részleghez; 

- a javítóműhely, raktár, konyha, valamint az alegységek által fel
használt szakanyagok elszámolásának, illetve ezek használatában levő 
anyagok, berendezések nyilvántartásának ellenőrzése; 

- a számviteli részleg által összeállított gazdasági beszámoló jelen
tések (anyagelszámolás, készletjelentés stb.) felülvizsgálása és helyességé
nek igazolása ; 

- szakanyagok vonatkozásában a kárfelvételi eljárás lefolytatásában 
való közreműködés; 

- az anyaggazdálkodás elemzéséhez szükséges adatok csoportosítá
sának és feldolgozási módszereinek meghatározása a számviteli részleg 
felé; 

- szoros együttműködés a számviteli részleggel. 
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Az alegységek számvitellel kapcsolatos feladatai: 

- az alegység használatában levő anyagokról és azok változásairól 
alegység nyilvántartási könyv vezetése; 

- az alegység anyagi készleteinek változásával kapcsolatos bizony
latok eljuttatása a számviteli részleghez; 

- a személyi állomány részére, valamint a körletek berendezésére 
kiadott anyagok, berendezések nyilvántartása, személyhez kötése; 

- az alegység használatában levő anyagokban keletkezett károk, 
hiányok kivizsgálása . 

. Az anyagnyilvántartás (könyvelés) általános rendje 
az egységhadtápnál 

A kísérlet folyamán - eddig a különböző szolgálati ágaknál végzett 
alapvető számviteli tevékenység, a számviteli részlegnél koncentrálódik. 

GAR 

Megváltozik a bizonylat útja. 

Számviteli 
részleg 

t t 

Szolg. ág 
vez. 

Raktár 

Jelmagyarázat: belső bizonylat útja 

·····-+ külső bizonylat útja 

l 
Alegység 

Módosítások történtek a belső bizonylatok számozásának rendjében. 
A bizonylat (utalvány-) tömböket a számviteli részleg tartja nyilván és 
előre számozottan (tömb- és sorszámmal ellátva) adja ki. Az okmány
napló-számmal való ellátás a kiállított bizonylatok számviteli részleghez 
történő beérkezése után történik. 

A bizonylatok érdemi és számszaki ellenőrzését a számviteli részleg
vezető vagy helyettese végzi. 

Az egység összkészletét, annak megoszlását (raktárban, alegységeknél 
használatban) a számviteli részleg tartja nyilván. A kísérlet folyamán 
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megszüntetésre került a „B" és „M" anyagok külön nyilvántartásban 
történő vezetése. Az egység összetételében a „B" és „M" anyagot együtt 
kell szerepeltetni. Az összkészlet megoszlásának nyilvántartására szolgáló 
részben az „M" anyagok mennyiségét külön ki kell mutatni, a további 
részletezést szükség szerint a főanyagnyilvántartási lap II. részében lehet 
elvégezni. 

A „B'' és „M" anyagok összkészletben történő szerepeltetésével és a 
nyilvántartásuk egységesítésével a vezetés célkitűzése, hogy megvizsgálja 
az egységes készletgazdálkodás megvalósításának lehetőségeit, valamint, 
hogy tovább csökkentse a nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációt. 
Ezt a célt szolgálja a nyilvántartás ablakos vezetésére adott lehetőség is. 

A szolgálati ágaknál csak a raktári béke fogyó készletről kell nyilván
tartást vezetni. Ez a feladat a raktárvezetőre hárul. 

A szám- és értékcsoport szerint nyilvántartandó anyagok kategórizá
lására az alábbi egységes elvek vonatkoznak: 

I. értékcsoport: 
gyári új, használatban még nem volt anyagok. 

II. értékcsoport: 
használható, használatban levő, javítással használhatóvá tehető 
anyagok. 

III. értékcsoport: 
használhatatlan, selejtítésre váró anyagok. 

Az alegységeknek kiadott anyagok nyilvántartása továbbra is a jelen
leg rendszerben levő alegységnyilvántartási könyvben történik. Változás, 
hogy az eddig szolgálati áganként felfektetett nyilvántartások megszűntek. 
A hadtápszolgálat anyagi vonatkozásában egy nyilvántartási könyvet kell 
felfektetni, amelyet a szolgálati áganként fejezetre osztva kell vezetni. A 
nyilvántartást az alegység szolgálatvezetőknek (írnokoknak) kell vezetni. 

Alapvetően új, korszerű számviteli elveken épül fel az élelmiszer
gazdálkodás számvitele, mely az analitikus és szintetikus könyvelés mód
szerén alapszik, lényegében a népgazdaságban alkalmazott gyakorlatnak 
megfelelően. A kísérlet könyvelőautomatán kerül lefolytatásra. Az élelmi
szergazdálkodás kísérleti számviteli rendszerének részletes ismertetése 
külön cikk keretében fog megtörténni. 

Az időszakos gazdasági beszámolójelentések (anyagelszámolás, kész
letjelentés) elkészítése a kísérleti rendszerben ugyancsak a számviteli rész
leg feladatát képezi, a szolgálati ág vezetőkkel együttműködésben. Ez 
biztosítja, hogy a jelentés (elszámolás) a tényleges gazdálkodási eredmé
nyeket tükrözze. 

A számviteli rendszerhez szorosan kell, hogy kapcsolódjon a belső 
gazdasági ellenőrzés. Mindenekelőtt fontos kérdés volt megoldani a szám
vitel folyamatos, hézagmentes ellenőrzését. Ez lényegében a számvitelnek 
a szolgálati ágaktól való leválasztásával s egy azoktól független, külön 
fZerv feladatkörébe adásával megtörtént. A számviteli részleg a napi 
nyilvántartás, könyvelés mellett biztosítja a bizonylatoknak folyamatos, 
tételes, érdemi és számszaki ellenőrzését. Jelentősége ennek az ellenőrzési 
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módszernek abban van, hogy az lényegében a munkafolyamatban valósul 
meg, s a parancsnok hadtáphelyettes személyét tehermentesíti ettől a 
korábbi kötelezettségétől. 

Az egység belső gazdasági ellenőrzésének kísérleti rendje 

A belső gazdasági ellenőrzés rendszerének továbbfejlesztését illetően 
a vezetés alapvető célkitűzése, hogy a mennyiségi és immár a formalitást 
tükröző szemléletet, a hatékonyságot biztosító minőségi szemlélettel váltsa 
fel. Megszüntesse a merev, kategórikus előírásokat, s nagyobb teret bizto
sítson - a központi érdekek megfelelő érvényrejuttatása mellett - a 
helyi vezetés önállóságának, öntevékenységének és felelősségének. 

Ennek megfelelően a belső gazdasági ellenőrzés kísérleti rendjében az 
ellenőrzési feladatok csak részben vannak központilag meghatározva, és 
nem személyekre, hanem az egység egészére vonatkoznak. Alapvető elv, 
hogy a hatékony belsó gazdasági ellenőrzést a parancsnok, illetve a pa
rancsnok hadtáphelyettese köteles biztosítani. Ennek érdekében az ellen
őrzés feladatait, részletességét, gyakoriságát - a helyi körülményeket, 
sajátosságokat és az elöljáró utasításait figyelembe véve - saját hatás
körben köteles szabályozni. 

Alapvető változás tehát a korábbiakkal szemben, hogy a belső ellen
őrzési feladatok meghatározása lényegében a különböző szintű parancs
nokok (vezetők) hatáskörébe tartozik. A központi előírások csak az anya
gok megléte ellenőrzésének gyakoriságára vonatkoznak, amelyek nem 
személyekhez vannak kötve, hanem végrehajtását az egységparancsnok 
(hadtáphelyettes) köteles biztosítani. 

További változás, hogy az alegységparancsnokok és a közvetlen anyag
felelösök (raktárvezetők, alegység szolgálatvezetők) ellenőrzési kötelezett
ségeinek gyakorisága nincsen központilag meghatározva. Ezen intézkedés 
alapját az a meggondolás képezi, hogy a fenti személyeket az alegység 
használatában, illetve a kezelésükben levő anyagok meglétéért, állapotá
ért közvetlen felelősség terheli. Kötelességük biZitosítani az anyagok meg
létét, rendeltetésszerű használatát, karbantartását, javítását a mindenkor 
érvényben levő rendelkezések szerint. · 

E követelmények betartása feltételezi az ezzel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának megszervezését, helyes végrehajtását, azok folyamatos 
ellenőrzését. Az alegységparancsnokokra előírt korábbi havi egyszeri ellen
őrzéssel nem merülhet ki az alegységparancsnok gazdálkodást szervező, 
irányító, ellenőrző tevékenysége. A gyakorlat azt igazolja, hogy az alegy
ségparancsnokok sokkal többet foglalkoznak az alegység anyagi ellátásá
val kapcsolatos feladatokkal, azok ellenőrzésével, mint ahogy az jelenleg 
számukra elő van írva. Ezek a feladatok mindennaposak, nem célszerű 
azokat havi egy alkalomra koncentrálni. Ha az alegységparancsnokok 
havonta csak egy alkalommal ellenőriznének nem is tudnák az alegység
gazdálkodást megfelelő szinten tartani. Ez csak állandó és folyamatos 
szervező, irányító és ellenőrző munkával lehetséges. Ezért vált a havi 
egyszeri kötelező ellenőrzés formálissá, mert ilyen formában az alegység
parancsnokok nem érezték szükségességét. 
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Következésképpen tehát az alegységparancsnoknak az alegység gazdál
kodást ellenőrző tevékenységét nem célszerű központilag időhöz kötni 
(havonta, vagy kéthavonta). Ez a tevékenysége az alegységparancsnoknak 
szervesen kell illeszkedjen a napi szervező, vezető, irányító, ellenőrző 
munkájába. Az alegységparancsnok komplex vezető tevékenységet foly
tat. Nehéz és nem is lenne célszerű az ellenőrzést ilyen szinten önálló 
mozzanatként felfogni. Módszerére sem lehet sablont adni. A helyzettől, 

a körülményektől függ, hogy az alegységparancsnok az ellenőrzés milyen 
módszerét választja, mikor és milyen részletességgel végzi azt személye
sen, vagy végezteti az alparancsnokaival. Az alapvető követelmény az al
egységparancsnokkal szemben, hogy biztosítsa a szabályzatokban, utasítá
sokban foglaltak betartását, végrehajtását. Ehhez megfelelő apparátus áll 
az alegységparancsnok rendelkezésére. Az ő feladata, hogy azt célszerűen 
felhasználja a feladatok megoldására, így többek között az anyagok meg
létének, rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére is. 

Az anyagok meglétének ellenőrzésére (leltározására) központilag 
előírt feladatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

Megnevezés 

- Az egység raktári készletének leltározása: 

a) fogyó élelmiszer 

b) kiképzési Ü7..emanyag 

e) egyéb anyag (a raktárban tárolt egyéb fo
gyó és nem fogyóanyagok, HR és „M" 
készletek) 

Az alegység személyi állományának kiadott 
anyagok, felszerelések meglétének ellenőrzése 
(ruházat, lábbeli, személyi felszerelés, ágynemű) 

Egyéb anyagok leltározása (bútorzat, berende
zési anyagok, hadtáp technikai eszközök, tüzelő
anyag, egészségügyi műszerek, felszerelések) 

Megjegyzés: 

1 Az ellenőrzés I (leltározás) gyakorisága 

negyedévenként 

félévenként 

félévenként (1) 

évente egyszer 

1. Az alegységek személyi állományánál levő anyagok évente egyszer az 
alegység elszámoltatásának módszerével, egyszer leltározással kerülnek ellen
őrzésre. 

2. Az anyagok meglétének ellenőrzése évenként egyszer az egyes szolgálati 
ágra kiterjedő átfogó leltározással történik, a parancsnok elhatározása szerint 
megfelelő időszakban. 

Felmerülhet a kérdés, hogyha a belső ellenőrzési feladatok nem 
személyekre, hanem az egység egészére kerültek meghatározásra, hogyan 
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lesznek azok végrehajtva? Most már a szolgálati ág vezetőknek nem lesz 
ellenőrzési feladata? 

A szolgálati személyekre konkretizált ellenőrzési feladatok megszün
tetése kiküszöböli az ellenőrzéseknek ebből fakadó formális és kellő haté
konyságot nem biztosító túlzott gyakoriságát. Az ellenőrzések (leltározá
sok) gyakorisága csökken, mely azonban a szabályoknak megfelelő 
gazdálkodás mellett elegendő a társadalmi tulajdon védelmének szem 
előtt tartásához. A belső ellenőrzés szervezése, irányítása, a feltárt 
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedés megtétele a pa
rancsnok, illetve a hadtáphelyettes kötelessége. Ehhez a parancsnok 
hadtáphelyettesének lényegében rendelkezésre áll az egység hadtáp
szolgálat egész állománya, elsősorban a szolgálati ág vezetők, be
osztott hadtáptisztek, tiszthelyettesek. Nyilvánvaló, hogy a szak
anyagok ellenőrzését, a szakanyag illetékes szolgálati ág vezető 

fogja végrehajtani a pk. hadtáphelyettes terve és utasítása szerint. 
Az ellenőrzés végrehajtása azonban most már nem egy személyhez kötő
dik, hanem a gazdálkodást szervező, vezető apparátusra, az egység hadtáp
törzse. !gy például ha a betervezett, illetve esedékes ellenőrzés idején az 
érintett szolgálati ág vezető szolgálati okok, vagy betegség stb. miatt távol 
kell, hogy legyen, ez nem befolyásolhatja az ellenőrzés végrehajtását. Veze
tésével megbízható a hadtáp tervező tiszt, vagy ha arra rátermett, a rak
tárvezető tiszthelyettes is. Elképzelhető és célszerű, ha a szolgálati ág 
vezetők egymás helyettesítésére is képesek, így ilyen esetben más szol
gálati ág anyagai ellenőrzésére bevonhatók. De vezetheti az ellenőrzést 
maga a pk. hadtáphelyettes is, amire esetenként egyébként is szükség van. 
Ennek gyakoriságát a pk. hadtáphelyettesnek kell megítélni, a szolgálati 
ág vezetők felkészültségétől, jártasságától, a gazdálkodás és az anyagi 
fegyelem helyzetétől függően. 
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ú i okmányok mintái 

(az élelmezési szaknyomtatványok kivételével) 

1. Kartoték és bizonylattömb kiadási lap. 

2. Bizonylat ellenőrzö lap. 

3. Kartoték nyilvántartási lap. 

4. Főanyagnyilvántartási lap. 

5. Anyagnyilvántartási lap (fő- és raktári). 

6. Anyagnyilvántartási lap (raktári). 

7. Ellenőrzési könyv. 

8. Anyagelosztó. 

A fenti minta mellékletek a folyóirat végén megtalálhatók. 
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