
Az ügyvitel korszerűsítésének helyzete 
az üzemanyagszolgálatban 

Bíró Imre őrnagy 

A katonai vezetéstudomány foglalkozik a katonai és csapatvezetés 
minden szintjén közös, a vezetési funkciók tudatos ellátásához szükséges 
ismeretek vizsgálatával. Ezeknek az ismereteknek főbb témakörei a 
következők: 

- a katonai és csapatvezetés szervezeti felépítésének vizsgálata; 
- a katonai és csapatvezetés folyamatának vizsgálata, módszereinek 

elemzése; 
- a katonai döntések előkészítésének és meghozatalának vizsgálata; 
- a katonai és csapatvezetés gépesítésének, automatizálásának vizs-

gálata. 
A katonai vezetéstudomány felsorolt problémáinak vizsgálata az 

MNVKF elvtárs által vezetett „Katonai Vezetés Tudományos Tanácsa" 
által meghatározott úton és módon történik. Erre vonatkozó részletes 
irodalom megtalálható a „Honvédelem" 1969. évi 2. (Titkos) számában. 
E témakörrel kapcsolatos és a szakszolgálat területén felmerülő problé
mákról kívánok bővebben írni cikkemben - részben a vezetéshez szük
séges és elégséges hadműveleti, harcászati információk folyamatos gyűj
tésének, rendszerezésének, feldolgozásának és átalakításának, valamint 
tárolásának egyes - az ügyvitellel kapcsolatos kérdéseiről, részben a kor
szerű vezetés - gépesítés, automatizálásának jelenleg meglevő és várható 
lehetőségeiről. 

L 

A korszerűsítés időszerfisége, problémák felmérése 

A hagyományos nyilvántartási rendszer, mely jelenlegi formájában 
és gyakorlatában 1961 óta van érvényben, néhány területen felveti a kor
szerűsítés igényét az alábbiak alapján: 

a) Az MN állandó korszerűsödése folytán jelentősen megnőtt a vezetés 
különböző szintjein a különféle szervekben, törzsekben használatos infor
máció igények számszerű mennyisége, megváltozott azok minőségi össze
tétele. Ezeknek az adatoknak a feldolgozását általában kisgépesítéssel 
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számológépek biztosításával, grafikonok, számolólécek, korongok kikísér
letezésével kívántuk megoldani. Ez a folyamat azonban bizonyos idő 
után oda vezetett, hogy különféle központilag elő nem írt segédszámveté
sek bukkantak fel a különféle vezetési tagozatokban és így a vezetés el
vesztette mozgékonyságát, operativitását, az információ áramlás nehéz
kessé vált. Mindez pedig kedvező talajt teremtett a különféle bürokratikus 
jelenségek (párhuzamos és részben felesleges adatnyilvántartás, rend
kívüli és soronkívüli jelentések bekérése és készítése, különböző vezetési 
szinteken és törzsekben mechanikussá váló ellenőrzés és adatösszesítés 
stb.) elterjedésének. 

b) Mind a béke-gazdálkodásban, mind a háborús ellátásában a pa
rancsnok elhatározásához megalapozott adatok szükségesek. Ez jelenleg 
a hiányos adatok miatt - melyet a jelenlegi nyilvántartási rendszer 
az igényeknek megfelelően már nem képes folyamatosan biztosítani, elő
fordul, hogy csak becsült adatok alapján történik. Ezeknek az adatoknak 
jelentős hányadát is más szolgálati ágak nyilvántartási adat-rendszeré
ből kell biztosítani. (Pl. Pc. és Gjmű. technikai szolgálat, híradó és 
műszaki szolgálat; üzemanyag felhasználás adatai.) 

Ezt az igényt a jelenlegi nyilvántartási rendszer csak nagyobb lét
számmal, illetve több idő felhasználásával lenne képes megoldani. A 
fejlesztésnek ez az útja ma már nem korszerű, nem elég hatékony, tovább 
már nem járható. A bonyolult gazdasági, harcászati helyzetek ma már 
olyan nagytömegű információ feldolgozását követelik meg igen rövid 
idő alatt - a vezetés minden szintjétől -, melynek teljesítését az emberi 
szervezet fiziológiájának korlátai (az agy befogadóképessége, az idegrend
szer elfáradása) szabják meg és tesznek végessé. Ezért a katonai vezetés 
racionális javítását, hatékonyabbá tételét ma már csak a korszerű vezetés
technikai eszközök bevezetésével lehet megoldottnak tekinteni, amelynek 
bázisát az elkövetkezendő években kell megteremteni. 

II. 

Korszerűsítés hatása az üzemanyag-szolgálatra 

A korszerűsítések egyik módja a tisztek, tiszthelyettesek vezetési 
felkészültségének további fokozása. E témát röviden érintve csak arra 
kívánok utalni, hogy a szakszolgálatunkban tevékenykedő személyek 
egyéni rátermettsége, képzettsége, vezetési felkészültsége, irányító kész
sége lényegesen javíthatja és gyorsíthatja, de lassíthatja is az informá
ciók áramlását, feldolgozását. Ennek érdekében a jövőben a szakszolgá
latba kerülő ht. és tartalékos tisztek, tiszthelyettesek képzésének alapját 
a vegyipari sz.akmában - az emelt szintű főtechnikumi végzettség, illetve 
a szakmunkás képzés útján - az érettségi fogja képezni, az ösztöndíj
rendszer alkalmazásának esetleges lehetőségével. 

A korszerűsítés egy másik módja a korszerű minőségű és elegendő 
mennyiségű vezetéstechnikai eszközök biztosítása a különböző vezető
szervekben, törzsekben. Ezen a módon lehetővé válik a nagy munka
igényű és nagytömegű információ feldolgozása, értékelése, rendszerezése 
és tárolása. 
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Így kerülnek majd a vezetés rendszerébe és válnak segítőtárssá a 
különféle diszpécserberendezések, magnetofonok, elektromos író- és 
számológépek, másolóberendezések, számítógépek, könyvelő automaták. 
A vezetés gépesítésének ez a foka - gazdasági lehetőségeinket figye
lembe véve - csak több éves tevékenység során válhat az MN-ben 
tömegessé és így szakszolgálatunkba is általánossá. 

E területen már 1965-ben megkezdődött a szakszolgálatunkra is 
jelentősen kiható gépi adatfeldolgozási lehetőségek összetettebb igénybe
vétele. Ez lemérhető: 

a) az üzemanyag szükségletek tervezése területén 

A gépi adatfeldolgozás bevezetéséig a tervezés manuális munkáit a 
csapatok végezték. Minden szakanyag-szükséglet kiszámítását ők hajtot
ták végre. Ezt a magasabbegységek tételesen ellenőrizték, majd külön 
összesítették és terjesztették fel. A közbeeső elöljáró szervek ugyanezt 
végezték. A jóváhagyott tervek ugyanezen az úton hasonló módon kerül
tek vissza a csapatokhoz. 

A gépi adatfeldolgozás első szakaszában az összesítést, az ellenőrzést 
csökkentett mértékben hajtották végre az elöljárók, így a tervezési 
munkálatok mintegy 300/o-kal csökkentek. 

A gépi adatfeldolgozás második szakaszában az elöljáró szervek csak 
a tételes ellenőrzést hajtották végre (összesítés nélkül), ezt is csak a 
hajtóanyagokra vonatkozóan, ez mintegy 5-10°/o-os csökkentést eredmé
nyezett. 

A gépi adatfeldolgozás harmadik szakaszában az elkészített konstans 
mutatószámok alapján a teljes tervezést gépi úton dolgozza fel a Magyar 
Néphadsereg Számítástechnikai Központ, és a kész szükségleti terveket 
központilag adjuk ki. Ehhez a csapatoknak csak a gépjármű és munkagép 
elosztást (típus és darabszám szerintL továbbá a benzin és gázolaj szük
ségletet kilogrammban kell csak az elöljáró felé jelentenie. 

A járulékos kenő- és karbantartó anyagok kiszámítása itt már el
marad, mert az ugyancsak konstansmutatók segítségével gépi úton köz
pontilag kerül végrehajtásra. Ez mintegy további 30-40%-os csökkentést 
eredményez. a munka és idő ráfordításban. 

Ebben a szakaszban kívánjuk megvalósítani az „M" tervezés és 
költségvetés gépi úton történő feldolgozását és MN-szintű bevezetését. 
Ezzel elérjük, hogy a szolgálatban a gépi adatfeldolgozás lesz mind a 
tervezésben, mind a felhasználás elszámoltatásában a meghatározó tényező. 

b) Üzemanyag és üzemanyag-technikai eszköz elszámolások területén 

A gépi adatfeldolgozás bevezetéséig az elszámolási munkákat a csa
patok végezték valamennyi gépjármű és munkagép típusra bontva, és 
valamennyi felhasznált anyagra vonatkozóan. 

Az elöljáró szervek minden szinten tételesen ellenőriztek és össze
sítettek. A gépi adatfeldolgozás első szakaszában már csökkentett típus
bontás mellett, az ös.szesítés a magasabbegységeknél már elmaradt, így 
javult az ellenőrzés számszaki pontossága. 
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A második szakaszban megszűnt a féléves anyagelszámolás és jelentés, 
csak készletjelentést kellett a csapatoknak rövidített cikklista alapján ké
szíteniök. Ezek mintegy 500/o-kal csökkentették az elszámolási munkára 
fordított időt. 

A gépi adatfeldolgozás harmadik szakaszában a kocsi típusok szerinti 
bontás megszünt és csak típus-kategória bontás szükséges (mkp., szgk., 
tgk. stb.), ugyanakkor a külön készletjelentés is megszűnt. Az elszámolá
sok összesítése elmarad, a közbeeső elöljáró szervek csak egyeztetnek, 
ellenőriznek. Itt kell megjegyezni, hogy a közbeeső szervek közül a sereg
testeknél történő ellenőrző, összesítő, értékelő tevékenység kimaradt, 
miután a magasabbegységek, valamint a HM és seregtest közvetlenek 
elszámolásaikat az ellátó tárintézethez, ellátó alakulathoz terjesztették fel. 
Így a felhasználásra felvételezett anyagok számszaki ellenőrzése ott 
végrehajtható. Ez mintegy 30°/o-os további idő ráfordítás csökkentéssel 
járt. Jelenleg mind a tervezések, mind az elszámolások egy éves időszakra 
vonatkoznak, amennyiben a költségvetési szabályozók ezt lehetővé teszik, 
úgy a két éves időszakra vonatkozó megvalósítást tervezzük bevezetni. 

A korszerűsítés egy harmadik módja a vezetés szervezeteinek és 
módszereinek állandó és folyamatos javítása és helyesbítése. Ez vonat
kozik elsősorban a vezetés általános kérdéseire, majd annak változásá
val párhuzamosan a vezetéselmélet szakmai területeire is. 

A szakszolgálat vezetésében levő különböző szintű szerveknek, veze
tési módszereknek a korszerűsítése napirenden van. így egyrészt adott 
szervek rendeltetésétől függően egyes alagységek, egységek, intézetek, 
szervek vonatkozásában részben polgáriasítás, részben tiszthelyettesítés, 
tisztesítés stb. az alsó és középirányító szerveknél meglevő szervezetek 
továbbfejlesztése, új beosztások létrehozása (ellenőrök, helyettesek stb.) 
új szervezetek kialakítása (MN Üzemanyag Áruforgalmi osztály, Üzem
anyag karbantartó és kútszerelő alosztály stb.), másrészt az új gazdaság
irányítási rendszer bevezetésével a vezetés egyes területein decentralizálás, 
hatáskör bővítés és leadás végrehajtása. 

E három fejlesztési irány komplex módon valósul meg. Az egyes 
területek részeredményei kihatnak, befolyásolják a többi területet is. 
Ma már elértük azt az állapotot, hogy az MN hadtápszolgálatának köz
vetve rendelkezésre áll az l\1NSzK számítástechnikai parkja, az MN 5232 
és az OLP hasonló gépparkja és szervezés alatt áll közvetlen irányítás 
útján az MN 8677 Pécs alakulat számviteli részlege is. Ez utóbbinál lehet
ségessé válik egyrészt az egységszintű hadtáptörzs ügyvitelének újszerű 
kialakítása, másrészt az üzemanyag-szolgálat nyilvántartási, jelentési 
rendszerének gépi alapokra helyezése is. Egy további lépés lesz a maga
sabbegységek, hadműveleti magasabbegységek törzseiben folyó szakügy
viteli munkák felmérése és a gépesítés lehetőségeinek meghatározása, be
vezetése, majd az üzemanyag tárintézeteknél és a különböző központi 
irányító szerveknél is (MN Üzemanyag Aruforgalmi osztály, MNHF ön
álló üzemanyag osztály) a szükséges korszerűsítések megvalósítása, a szer
vezeti, ügyviteli, számviteli területeken. 
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III. 

Az üzemanyag-szolgálat ügyvitelének jelenlegi helyzete 

Az üzemanyag-szolgálat ügyvitelének felmérése, a csökkentési, egy
szerűsítési, korszerűsítési, módosítási lehetőségek kialakítására 1968. I. 
félévében létrejött egy munkabizottság, melynek tagjai a seregtestek, 
tan- és tárintézetek, valamint az MNHF önálló üzemanyag osztály állo
mányából kerültek kijelölésre. 

A seregtestek tan- és tárintézetektől 12 fő dolgozott e feladatkörben 
es a saját munkaterületükről írásbeli javaslatokat készítettek. Ugyanekkor 
az MNHF önálló üzemanyag osztály állományából 6 fő végzett felmérést 
részben budapesti, részben vidéki HM közvetlen csapat, szerv, intézet 
üzemanyag-szolgálatánál. 

A beérkezett írásbeli javaslatok feldolgozása témakörök szerinti ren
dezése megtörtént, elsősorban az egység üzemanyag- és üzemanyag-tech
nikai eszköz ellátás, gazdálkodás, tervezés, elszámolás, a raktári adminiszt
ráció területén, továbbiakban az üza. tárintézetek, seregtestek, az MN 
Üzemanyag Aruforgalmi osztály és az MN Üzemanyag Atvételi osztály és 
laboratórium nyilvántartási, raktározási, tárolási, valamint együttműködési 
és kölcsönös tájékoztatási feladatainak területén. 

A beérkezett javaslatok feldolgozását megelőzte az a tevékenység, 
mely alapján felmértük a már jelenleg érvényben levő okmányok, nyom
tatványok, jelentések mennyiségi és vezetési helyzetét. Ezeket részben az 
Anyagnyilvántartási Utasítás és XI. függeléke, részben az Üzemanyag 
Szolgálati Utasítás, valamint az azóta kiadott különféle rendeletek, intéz
kedések, parancsnok tartalmazzák. 

A felmérés az alábbi helyzetet mutatja: 
~--

Nyomtatványok csoportosítása 
Vezetésre kötelezett tagozat 

naponta I ha ,onta 1 
1 

eseten-
1 összesen évente k.ént 

Seregtestek Uza.-szolgálata 1 
3 1 5 8 - -

1 

' 
Magasabbegység üza.-szolgá-

lata 3 1 
1 

8 7 19 

Kötelékben levő egységek, al-
egységek 4 2 1 9 6 21 

0. egységek, alegységek, szer-
vek 7 2 8 9 26 

Központ raktárak 7 1 
1 

8 8 24 

MN üAFO 2 1 - 6 9 

MN Atv. o. és labor 2 - 2 1 5 

MNHF Ö, üza. o. - - 3 - ~ 
1 
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E cikk keretében elsősorban a magasabbegység alárendeltjeinél, vala
mint a seregtest és HM közvetlen csapatoknál, szerveknél levő helyzet 
elemzésével kívánok foglalkomi, miután ez adja az alakulatok többségét, 
valamint ha e területen sikerül előbbrelépni a problémák megoldásában, 
ez kihat a többi területre is. 

Mit is mutat a jelenlegi helyzet, milyen következtetéseket vonhatunk 
le belőle? 

Elsősorban azt állapítottuk meg, hogy a jelenlegi okmányok egy ré
szének vezetése továbbra is a hagyományos kézírásos formában célszerű 
és szükséges - az egyszerű vezetésük és a kisszámú bejegyzések miatt -
így a legtermékenyebb az alkalmazásuk (pl. okmánynapló, üzemanyag 
technikai eszközök nyilvántartás, utalványok stb.). 

Egy további része az okmányoknak alkalmassá tehető gépi feldolgo
zásra (pl. menetlevél számfejtés stb.), mert itt a gyakoriság, vagy pedig a 
számfejtés bonyolultsága indokolttá tesz újabb hatékonyabb feldolgozási 
forma kialakítását. Ez már folyamatban van, de még hátra van e terüle
teken a tartós, több évre is alkalmazható módszer kialakítása, illetve a 
gyors helyesbítés, kiegészítés megvalósítása. 

Megállapítható továbbá az is, hogy szakszolgálatunk valós sajátossá
gaiból következően, szükséges néhány általános jellegű okmány, nyomtat
vány kiegészítése, illetve módosítása szaknyomtatvánnyá. Ilyen pl. az 
űzemanyagnyilvántartás, mely a bevétel-kiadás, maradvány tételeket kü
lönféle módon bontva tartaná nyilván és így is göngyölitené. Ezzel a 
mindenkori elszámolás, tervezés „naprakészen" biztosítható. E módszer 
nem zárja ki, sőt igényli is a gépesítés megvalósítását egy későbbi idő
pontban az anyagi lehetőségektől függően, a könyvelőgépek tömeges al
kalmazásának időszakában. 

A nyomtatványok egy további része olyan, hogy azokon egyes rova
tok, tételek megszüntethetők, sőt esetleg több nyomtatvány összevonható 
(pl. a vasúti átvételi jegyzőkönyv és a feladási jegyzőkönyv stb.). 

A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy olyan új jelentések, nyom
tatványok kialakítása és rendszerbe állitása is felmerül a szakszolgálat
ban, mely az egységeket, az önálló és kötelékben levő alegységeket nem 
érinti közvetlenül, de tájékozottságuk szempontjából a megemlítése kívá-
natos. · 

így az az új munkakapcsolat, mely az MN Üzemanyag Aruforgalmi 
osztály létrejöttével kialakult, indokolttá teszi a korszerűsítés során a se
regtestekkel, tárintézetekkel való együttműködést, új információ-kapcsolat 
rendszerbe állítását, tökéletes me·gvalósítását. 

Ez természetesen maga után vonta azt, hogy az MNHF önálló üzem
anyag osztályra eddig áramló adatszolgáltatás mennyisége, gyakorisága 
lecsökkent, az ott vezetett nyilvántartások megszűntek (operatív adat
nyilvántartás továbbra is megmaradt). Ez megfelel azon vezetéselméleti 
elvnek, hogy minél nagyobb hatáskörrel, döntési jogkörrel rendelkezik 
az alárendelt, annál kevesebb információra van szüksége az elöljárónak 
és fordítva. 

Az eddig végzett felmérések alapján már most megállapítható, hogy 
az „adminisztráció csökkentés" nem jelenthet egyértelműen csak mennyi
ségi csökkentést, azaz az előbbiekben közölt táblázati adatok nemcsak úgy 
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változhatnak, hogy volt eddig adott szinten 17 féle nyomtatvány és lesz 
ezután 13 féle. 

Mit is értek tehát az ügyvitel (adminisztráció) csökkentésén? (Ennek 
a fogalomnak a differenciált értelmezése adja egyben a vizsgálatok és a 
végzendő munkálatok további irányát is.) 

- Amennyiben lehetséges, természetesen a feleslegessé vált okmá
nyokat, jelentéseket meg kell szüntetni (pl. jelentés a tűlfogyasztó gép
járművekről, fáradtolaj elszámolás, mű-i jegyzőkönyv a fagyálló folyadék 
veszteségről stb.). 

- Az adatszolgáltatás egyszerűsítésének végrehajtását, azaz a bekér
hető nagytömegű információ megszürését, olyan adatok bekérésének mel
lőzését, amelyek csak adott vezetési szinten jelentenek tájékoztatást, igé
nyelnek intézkedést. 

- Az adatok, információk, valamint azok összesítésének rendszerezé
sének, értékelésének gépi űton történő feldolgozását. A különféle vezetési 
szinteken az eddigi nagy igénybevételt jelentő összesítések elhagyását, a 
rövid, gyakran egymást átfedő határidők miatti tűlterhelések elkerülését. 

- A különböző középirányító szervek megnövekedett hatásköre miatt 
- melyet az új gazdaságirányítási rendszer tett lehetővé - bizonyos je-
lentések űtjának lerövidítését. 

- Az általános jellegű nyomtatványok átalakítását szaknyomtatvány
nyá (csak ahol ez indokolt!), ezáltal olyan kiegészítő adatok legális nyil
vántartását a már meglevő okmányon (vagy hátlapján), mely további 
segédokmányok végnélküli - központilag elrendelt - készítésében és ve
zetésében mutatkozik. 

Mindezeknek a lehetőség,eknek a részletes elemzése szükséges, mert 
ebből megállapítható, hogy mely területeken kell és lehet továbblépni. 

A végrehajtható módosítások egy része olyan, hogy saját hatáskörben 
megoldható. Ilyen volt pl. a már említett tűlfogyasztó gépjárművek jelen
tésének megszüntetése, mely a szakszolgálat számára csak bizonyos és 
ma már felső szinten nem szükséges statisztikai adatokat jelentett ne
gyedévenként. Miután az érdemi intézkedést a gépjármű-technikai szol
gálat a saját vonalán esetenként megteszi, a túlfogyasztó gépjárművek, 
munkagépek beszabályozására intézkedik, azt jelenteni köteles (Gjmű. 
Szolgálati Utasítás 61. pont), így a számunkra szükséges adatok bármikor 
rendelkezésre állnak. 

- Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése során tett ügyvitel
csökkentési intézkedés nyomán szűnt meg a fáradtolaj elsz.ámolások ké
szítése és felterjesztési kötelezettsége, valamint a honvédségi üzemanyag
jegyek külön történő nyilvántartása is. 

A végrehajtható módosítások terén már történtek eddig is részintéz
kedések, ilyen pl. az üzemanyag szükséglet tervezés, az évvégi üzemanyag
üzemanyag technikai eszköz elszámolás gépi úton történő elvégzése a 
Magyar Néphadsereg Számítástechnikai Központjában. 

A továbbiakban tervezzük az üzemanyagnyilvántartás és az üzem
anyag keretnyilvántartási lap összevonását és e téren mutatkozó párhu
zamos és felesleges adatgyűjtés megszüntetését. Ugyancsak vizsgálat tár
gyát képezi annak az elgondolásnak a megvalósítási lehetősége, mely sze„ 

83 



rint a gépjárművek igénybevételénél a hajtóanyag mennyisége lenne a 
meghatározó. Ha a kilométer-kiszabat marad továbbra is a tervezések és 
elszámolások alapja, az esetben a menetlevelek gépi úton történő elszá
molási rendszerét kell kialakítani és ezzel lehetségessé válhat a „csak" 
üzemanyagkészlet jelentések útján történő reális helyzet felmérés. Ameny
nyiben a hajtóanyag válna a tervezések és elszámolások alapjává, akkor 
a menetlevelek jelenlegi számfejtési rendszere gyökeresen megváltozhat, 
esetleg el is maradhat. 

A végrehajtható módosítások egy része olyan, hogy az MN-re vonat
kozó változtatást igényel. 

összességében megállapítható, hogy mindezek a javasolt korszerűsí
tési, egyszerűsítési elveknek és módszereknek komplex alkalmazásával 
biztosítható az üzemanyag-szolgálat ügyvitelében a további folyamatos 
fejlődés. 

Összefoglalva: 
Az eddig végzett és a folyamatban levő munkákról, a várható fej

lesztési elgondolásokról remélem sikerült megközelítő tájékoztatást nyúj
tanom. 

A korszerűsített ügy- és számvitelrendszerben az elfogadásra és be
vezetésre javasolt nyilvántartási okmányok ismertetése még nem időszerű, 
érdemben csak a kísérleti munkák befejezése után válik lehetővé. A fon
tossága és terjedelme miatt, - tekintve, hogy részkérdések kiművelését 
is tartalmazza, - külön témaként célszerű a feldolgozása és közlése. 

A további kutatásokra hárul az a feladat, hogy a megvalósítás konk
rét formáit a reális lehetőségeket figyelembe véve feltárja és így megfe
lelő alapot nyújtson minden szintű szakveztésnek az üzemanyag-szolgálat 
területén az ügyvitel rendszerének folyamatos korszerűsítésére. 
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