
A számviteli rendszer tapasztalatai az egységhadtápban 

Bagdács Gyula őrnagy 

Egységünknél 1969-ben kezdődött el a kísérlet a hadtápszolgálat 
anyagnyilvántartási rendjének megreformálására, az új elveken és mód
szereken alapuló összevont számviteli rendszer kialakítására. Az új elvek 
és módszerek gyakorlati aJ.lk.almazása és a nyert tapasztalatok alapján 
a legjobbnak ítélt módszerek elterjesztése a csapathadtápban elkezdődött. 

A kísérlet, mely az első kezdeti szakaszban csak az élelmezési szol
gálat számvitelét érintette, ma már az egész hadtápanyag nyilvántartási 
rendjére kiterjed, sót egyes részterületeken átcsapnak a technikai szol
gálat és a pénzügyi szolgálat területére is. 

A kísérleti tapasztalatok folyamatos elemzése, s ezek alapján a rend
szer további tökéletesítése és következetes megvalósítása egységünlknél 
közvetlenül érezteti hatását a számviteli munika színvonalában, az anyagi 
fegyelem fokozatos szilárdulásában, a szolgálatiág-vezetők leterheltségé
nek csökkentésében, s nem utolsó sorban a terve:3és megalapozottságában. 
A számviteli részlegben dolgozó katonai és polgári állomány érti a mun
káját. A részlegvezető eszmei és gyakorlati irányítása mellett a nyilván
tartás naprakészségét biztosítani tudják. Természetesen a meglevő szín
vonal sok fáradságos munkájába és tanulásba került a meglevő állo
mánynaik. 

A nyert tapasztalatok felhasználása, az állomány képzettsége és a 
meglevő technikai eszközök kapacitása azt eredményezte, hogy az MNHF 
közgazdasági osztály szakmai irányítást végző vezetőjének állandó fel
ügyelete és segítő munkáj,a mellett a csapathadtáp űj számviteli rendje 
kialakitásának feltételei minden hadtáp szolgálati ág vonatkozásában 
1972-ben kialakultak. Az 1973. évi célkitűzés és feladat az űj számviteli 
rendszer eredményeinek további szilárdítása lesz és felkészülés az egysé
ges csapatszámvitel teljes körű (fegyvernemi és más szolgálati ágak vo
natkozásában való) megvalósítására. 

Nyilvánvalóan az új számviteli rendszer meghonosítása nem volt 
egyszerű és problémamentes. Milyen tényezélk képezték a kísérlet kezde
tén a zavartalan megvalósulás akadályát: 

- tartózkodás és bizonyos fokű félelem az űjtól. Okát elsősorban 
abban látom, hogy az űjra való áttérés előtt a szolgálatiág-vezetök nem 
lettek kellően felkészítve a feladat végrehajtására, nem ismerték a vég
célt és a várható eredményeket, azok hasznosításának lehetőségeit; 

- a számviteli feladatokat végrehajtó állomány kiképzésére és rend
szeres továbbképzésére - a központi elgondolásnak megfelelően - a 
szolgálatiág-vezetők nem fordítottak megfelelő figyelmet; 
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- a szolgálatiág-vezetők írnokai, könyvelői az első időszakban nem 
rendelkeztek a számviteli munka végzéséhez szükséges tapasztalatokkal; 

- problémát okozott, hogy a felkészített és begyakorlott sorállomá
nyű nyilvántartók időközben leszereltek, az újak felkészítése, munkába 
állítása komoly nehézségbe ütközött; 

- a szakszemélyzet hiánya sok bizonytalansági tényező forrását 
eredményezte, károsan befolyásolta és elnyújtotta a cél elérésének idejét; 

- a szervezet kialakításának feltételei a megszervezés időszakában 
nem voltak mindenben adottaik (a 'könyvelögép nem a számviteli rész
legnél volt, megfelelő helyiségek hiánya stb.). 

Természetes folyamatnak tűnik, ha a felsorolt problémákról egyre 
kevesebbszer esik szó. Az akadályokat a belső munka átszervezésével 
nagyrészt megszüntettük. 

A számviteli munka végzéséhez szükséges ismereteket az állomány 
a kísérlet során megszerezte, a gépkönyvelők pedig 'központi oktatásban 
vettek részt, ahol elsajátítottá!k a hadtápszolgálat anyagainak gépi nyil
vántartását. Amennyiben a csapathadtáp számviteli rendszerében ér
vényre jutott alape!gondolásból indulunk ki, az eredményeket egyértel
műen pozitívnak tekinthetjük. 

Melyek ezek: 
- csökkent a PK HTPH és a szolgálatiág-vezetők adminisztrációs 

leterheltsége. A munkaidőből nagyobb részt tudnak fordítani a gazdál
kodást tervező, szervező munkára. Hatékonyabban tudják megvalósítani 
irányító munkájukat, ellenőrzéselk végrehajtása mélyrehatóbb, 

- a számvitel űj rendjében rejlő lehetőség, hogy folyamatosan biz
tosítani tudjuk az elfogulatlan, folyamatos, tételes, érdemi és számszaki 
ellenőrzést, melynek jóookony hatása a kísérlet kezdetétől érződik, 

- a hadtápszámvitel újrendszerű megvalósításának kedvező tapasz
talatai minden szolgálatiág-vezetőben felkeltette a figyelmet anyagnyil
vántartási rendszerének megreformálására. 

Az alapelgondolásnak megfelelően egyértelműen megvalósítottuk a 
fő számviteli tevékenység leválasztását a szolgálati ágaktól. Természete
sen ez nem azt jelenti, hogy a szolgálatiág-vezetö felelőssége megszűnt 
a nyilvántartás új rendjében. 

Véleményem szerint a szolgálatiág-vezető felelőssége még nőtt azál
tal, hogy az anyagmozgatások elrendelése előtt döntéseinek olyannyira 
mega!apozottna,k kell lenni, hogy már csak a hibátlan döntések számvi
teli úton történő végigvitele maradjon a feladat, vagyis utólagos korrek
ciókra ne kerűljön sor, melynek gyakori előfordulása éppúgy áttekinthe
tetlenné teszi a nyilvántartásokat, mint az a korábbi nyilvántartásokban 
sok esetben jellemző volt, lassítja a gépi feldolgozást, csökkenti a gépi 
kapacitás kihasználtságát. 

E téren sok esetben gondot okozott nekünk az alegység szolgálat
vezetők felkészületlensége. A kísérlet első időszakában az alegység nyil
vántartások veretése az alegység szolgálatvezetők feladatkörébe került. 
Ez azt jelentette, hogy a belső anyagmozgatásoknál az egymás közti utal
ványozás közvetlen úton a számviteli részleg és a szolgálati.ág-vezető ki
iktatásával történik. A rendszer életképességét a tapasztalatok nem iga
zolták. Ugyanis ahhoz, hogy az alegység szolgálatvezető hatáskörébe utal-
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juk az alegységek közti anyagmozgások lebonyolítását, abból az alap
helyzetből kell kiindulnunk, hogy az alegység szolgálatvezetői beosztás
ban tevékenykedő, oda kinevezett személy hivatásos tiszthelyettes és szol
gálatvezetöi kiképzésben részesült, polgári iskolai végzettsége: középis
kola, vagy annak megfelelő szakiskola. Mivel ez nem így van, az alegy
ség szolgálatvezetői állomány összetételét, szakképzettségét és polgári 
képzettségét ismerve arra a következtetésre jutottunk, hogy a megbíz
ható nyilvántartási rend és az anyagmozgások maradéktalan végrehaj
tása érdekében szükséges, hogy az alegységeknél bekövetkezett minden 
anyagmozgással járó művelet a számviteli részleg aktív közreműködésé
vel valósuljon meg. A kísérlet jelenlegi rendjében megszüntettük az ön
álló utalványozási jogkört, ,az alegység nyilvántartásának az alegység szol
gálatvezető által történő vezetését. 

Ahhoz, hogy az alegység nyilvántartását a könyvelőautomatákkal 
tudjuk vezetni, rá kellett térni a kartonrendszerú nyilvántartásra. Az al
egységek nyilvántartási kartonjait kettő példányban, a gépi úton kiállí
tott utalványok alapján vezetjük. Az anyagmozgatás végrehajtására a 
nyilvántartási kartonokon történő átvezetés után kerül sor. Az állandó 
kontrollt az biztosítja, hogy a nyilvántartási kartonok egyik példányát 
(eredetit) a számviteli részlegnél, másolati példányát pedig az alegységek
nél tároljuk. Egymástól elkülönült vezetésük lehetetlen. A központi kész
letnél biztosított nagy anyagmozgások átvezetését a szolgálatiág-vezető 
által készített összesítők (anyagelosztók) alapján hajtjuk végre. 

Véleményem szerint az alegységnyilvántartások vezetésének jelenlegi 
rendje, módja és formája a gépi könyvelés végzésének feltételeit kielé
gíti, a kidolgozott rendszer megbízható és jó. 

Mint kitűnt, a hadtápszámviteli részleg ma már képes arra, hogy az 
egységes elveken alapuló számviteli szabályok szerint vezetett nyilván
tartásokat - gazdasági műveleteket - az egységhadtáp teljes mélységé
ben elvégezze. 

A kísérleti jelleggel létrehozott számviteli részleg egységünknél a kö
vetkező feladatokat látja el: 

- az anyagmozgások gépi űton történő vezetése (gépi utalványozás, 
gépkönyvelés), 

- a rovat- és tételrendnek megfelelően a pénzeszközök nyilvántar
tása (szolgálati ágankénti bontásban), 

- bizonylatok folyamatos, tételes érdemi és számszaki ellenőrzése (itt 
jegyzem meg, hogy ezen feladat végzése a korábbi nyilvántartási rend
szerben egyértelműen a PK HTPH kötelessége és feladata volt, ma viszont 
a számviteli részlegen keresztül - mert mint szervezet, közvetlen alá
rendeltségébe tartozik - e kötelességének és feladatának folyamatosan 
eleget tud tenni. Nyilvánvalóan az ellenőrzés hatékonyságát a megfelelő 
követelménytámasztással és a személyes ellenőrzés további, de más tar
talmű fenntartásával kell biztosítani), 

- a számlák kifizetésre való előkészítése és a pénzügyi szolgálaton 
keresztül a szállitók követelésének kiegyenlítése, 

- anyagelszámolások készítése a szolgálati ágak vezetőinek irányí
tásával, 

- gépjármű-menetlevelek számfejtése (hajtóanyag-elszámolás), 
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- készletjelentések elkészítése, 
- az elöljáró hadtápvezetés számára és belső elemzéshez statisztikai 

mutatók kimunkálása és jelentése, 
- a belső gazdálkodási eredmények elemzésekor adatok biztosítása, 
- az élelmezési szolgálat negyedéves főkönyvi kivonatának elké-

szítése, 
- készletjelentések elkészítése. 
Mint nem közvetlenül hadtápfeladatot végzi: 
- a havi bérszámfejtést a helyőrség alakulatainak a hivatásos, to

vábbszolgáló és polgári állománya részére, 
- a technikai szolgálat harc- és gépjárművei által felhasznált kilo

méterek, igénybevételi adatok operatív nyilvántartását. 
A számviteli részleg állománya ezen feladatok végzésére megfelelő 

munkaszervezéssel képes. 

A számviteli részleg (kísérleti) állománya: 

1 fő tiszt (hadtáptervező tiszt), 
- 2 fő polgári alkalmazott, gépkönyvelőnő: 

1 fő elvégezte a gépkönyvelói tanfolyamot, 
- 1 fő nem végzett gépkönyvelői tanfolyamot, betanítása a mun

kahelyen történik, 
3 fő nyilvántartó (sorkatona) írnok, akik az előkészítő munkát 

végzi1k. 
Ahhoz, hogy a csapathadtáp-számvitel egy ah,kulat teljes gazdálko

dási tevékenységét átfogja, szükségesnek tartom, hogy a részleg vezetője 
mindenképpen részlegvezetői beosztásban legyen, "agyis más feladatok 
végzése alól mentesíteni kell. 

Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy ha a tervezőtiszt a beosztásának meg
felelő kötelmeknek tesz eleget, akkor a számviteli munka irányítása nem 
teljes, a munka szervezett elvégzése nincs biztosítva. Viszont a tervezőtiszt 
olyan irányű foglalkoztatása, ami csak a számviteli munka végzésében 
nyilvánul meg, nem lehetséges, mivel a HKSZ, •kiképzés, gazdálkodás, 
hadtápbiztosítás feladatának munkáját nem nélkülözheti. Természetesen 
kedvezőtlenebb a helyzet ott, ahol a számviteli munkára átcsoportosít
hatók létszáma még korlátozottabb. 

Tapasztalataink ,alapján a magasan szervezett, minden szempontból 
megbízható számviteli munka végzéséhez a polgári all<almazotti állomány 
alkalmasabb. Azért, mert munkába állításuk nem kötődik a bevonulások
hoz, betanításuk hosszú időre biztosítja a zavartalan munkavégzést. A sor
állományú írnokok leszerelésével egy kb. 2 hónapig tartó kedvezőtlen fo
lyamat játszódik le a számviteli munlka végzésében, ami az elért eredmé
nyeket lerontja és a naprakészség nincs kellően biztosítva. Ha viszont át
fedéssel akarjuk biztosítani a számviteli részleg állományának meglétét, 
akkor vétünk az állományfegyelem ellen és nem is biztos, hogy minden 
időszakban megfelelő képzettséggel rendelkező írnok nyilvántartót tu
dunk kiválasztani. 

Most már szinte bizonyos, hogy a hadtápszámvitel végzéséhez szük
séges polgári alkalmazotti állomány az egységnél belső átcsoportosítással 
kialakítható. 
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Tapasztalataink szerint az egységnél a számviteli és adatfeldolgozási 
munkák elvégzéséhez az alábbi állomány szükséges: 

- 1 fő részlegvezető, polgári alkalmazott (képesített könyvelő), 
- 2 fő gépkönyvelő, polgári alkalmazott, akik képzett gépkönyvelők 

(bizonyítvánnyal rendelkeznek), 
- 2 fő kontírozó-könyvelő, polgári arkalmazott. 
Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy a hadtáptörzsben 1 írnok 

(rajzoló) tisztes maradjon, aki a hadtáptörzsmunkában segít a PK HTPH
nak, a tervező-szervező tisztnek és szolgálatiág-vezetőknek. 

Végezetül összefoglalom, hogy miben adott újat a kísérleti számvi
teli rendszer: 

- a belső munkaerők célszerű átcsoportosításával a számvitel össze
vontan, egységes szervezeti keretek között történik, 

- a hadtápszámvitel egész rendszere egységes elveken és követel
ményeken nyugszik, 

- a hadtáp szolgálatiág-vezetők a számviteli feladatok közvetlen vég
zésétől tehermentesítve vannak, a számviteli munka átszervezése során 
a felszabaduló munkaidjüket - szolgálati áganként változóan 1-3 óra 
naponta - a szakági gazdálkodás hatékonyabb végzésére fordíthatják, 

- a számvitel tételes ellenőrzése a számviteli munka folyamatában 
valósul meg, ami nagy biztonságot nyújt az anyagi és pénzügyi termé
szetű rendkívüli események megelőzésében, 

- a nyilvántartások könnyen kezelhetők, mivel a nehézkes, könyv
alakú nyilvántartásokat kartonrendszerű nyilvántartás váltotta fel, 

- a különböző anyagi készletek egy nyilvántartásban vannak össze
vonva (MZ-, fogyókészletek), 

- az olyan általános nyilvántartásokat, mint az okmánynapló, hitel
és hiánynyilvántartás összevontan, de szolgálati áganként elkülönítve ve
zetjük (könyvmegosmás), 

- lehetőség van a természetes mértékekben történő nyilvántartás 
mellett az értéknyi!vántartásra is (pl. élelmiszeranyagok), 

- az élelmezési szolgálatban a kettős könyvvitel került kialakításra, 
- a gazdálkodást elemző adatok kimunkálása központi elgondolás 

alapján egy helyen történik, 
- az anyag- és pénzfelhasználás elszámolását a számviteli részlegben 

végezhetjük, 
- a számviteli munka végzése nem függvénye a szolgálatiág-vezető 

jelenlétének. 

Összességében a számviteli részleg eddigi tevékenységét az elért 
eredmények és kedvező tapasztalatok alapján egyértelműen pozitívnak ér
tékeljük. Nyilvánvalóan azokat a buktatókat, amelyek a kísérlet során 
előfordultak, nem vehetjük meghatározónak a számviteli rendszer élet
képességének megítélésekor. A részterületek áttekintésekor találunk még 
tökéletesítésre váró mun!kafolyam.atokat, vagy információrögzítési és 
-közlési módokat, de a célkitűzés, az alapelgondolás gyakorla1;i megvaló
sulása lehetőséget biztosít arra, hogy a tapasztalatdk folyamatos értéke
lésével minden önálló gazdálkodást folytató egységnél megvalósuljon az 
újszerű és korszerű számviteli tevékenység. 

86 




