
A csapathadtáp számviteli munkájának gépesítése útján 

Rehó László őrnagy 

A hadtápvezetés hatékonyságának növelésé céljából évekkel ezelőtt 
a Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának különböző tagozataiban, de 
szinte valamennyi területen megkezdődött a gazdálkodás adminisztrációs 
munkájának manuális - kézi - módszeréről a korszerűbb - a gépi 
ada tfeldolgozáson alapuló - módszerre történő áttérés. 

E folyamat szerves részeként a honi légvédelmi csapatok hadtápszol
gálatánál is megindult az az úttörő jelentőségű munka, amely a csapat
hadtáp számvitel új rendszerének, s a gépi adatfeldolgozásnak bevezeté
sét, meghonosítását célozta. · 

Az alábbiakban az e témában lefolytatott kétéves kísérlet általáno
sítható tapasztalatait kívánom összefoglalni. 

A hadtáp számviteli munka gépesítésének 
szükségessége és lehetősége 

Miért szükséges az adminisztrációs munka gépesítése 

A honi légvédelmi csapatok hadtápszerveinél folyó számviteli munka 
gépesítésének szükségességét több tényező indokolja.· Ezek közül az aláb
biakat látom célszerűnek kiemelni: 

- a készültségi szolgálatra kijelölt erőket és eszközöket harci alkal
mazáshoz állandóan előkészített állapotban kell tartani. Ez a körülmény 
a parancsnok hadtáphelyettesekre és szolgálatiág-vezetökre fokozott mér
vű biztosítási, ellátási és ellenőrzési feladatokat ró. E nagy jelentőségű 
feladatok elvégzése mellett kevés lehetőség nyílik az adminisztrációs 
munkák ellátására, illetve azt csak túlmunkával lehet a követelmények 
mai szintjén elvégezni. A napi szolgálati idő racionalizálása szükségessé 
teszi a csapathadtáp vezetőinek az adminisztrációs munka terhei alól való 
mentesítését. Ennek járható útja az adminisztráció gépesítése; 

- a harckiképzést folytató erők - különösen a repülő alakulatoknál 
- igen sok fajta és nagymennyiségű anyagot használnak fel a kiképzési 
feladatok végrehajtása során. Elegendő utalni például arra, hogy az éle
lemellátást naponta kétféle alapnorma és 4-5 variáns szerint kell vé
gezni. A kiképzési repülések éjjel-nappal folynak, a gépek ismételt alka!-
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mazásra való előkészítését éjjel-nappal végezni kell. A saját alakulat állo
mányába tartozó gépek mellett más magyar alakulatok gépei is leszállnak 
és kérnek üzemanyag, valamint élelem ellátást. Gyakori a más nemzeti
ségű szocialista országok gépeinek a magyar repülőtereken történő leszál
lása is. Ezeket a gépeket és repülőgépvezetőket egyaránt el kell látni. Az 
ellátási feladatok ilyen terjedelme és dinamikája mellett az adminisztrá
ciós munka szolgálatiág-vezetők részéről történő végzésére reálisan nincs 
lehetőség. Azt más személyekkel és gépekkel kell elvégeztetni; 

- a korszerű légvédelmi harcra való felkészítés fokozott mértékben· 
követeli a honi légvédelmi csapatok hadtápszerveinek, elsősorban had:.. 
táp alegységeinek tábori viszonyok közőtti alkalmazásra történő kiképzé
sét. Ez a követelmény egyre több kiképzést tervező, szervező, irányító és 
ellenőrző munkát igényel, egyre több időt és energiát köt le mind a pa
rancsnok hadtáphelyettesek, mind a szolgálatiág-vezetők részéről. Egész 
napos, terepen lefolytatott komplex foglalkozások után az adminisztrá
ciós munka nem képezheti a hadtáp tiszti állomány tevékenységének 
alapvető tartalmát. Ezt a munkát függetlenített, gépekkel dolgozó admi

. nisztrátorokkal kell elvégeztetni; 

- a csapatgazdálkodásra egyre inkább a pénzgazdálkodás a jellemző. 
A pénzgazdálkodás összetettebb, minőségében magasabbrendű folyamat, 
mint a tennészetbeni anyaggazdálkodás. Az új rendszerű gazdálkodás 
mind több és több folyamatos információt követel. A nagy tömegű infor
mációt a gazdálkodás hatékonyságának biztosítása érdekében rendszere
sen - de legalább háromhavi gyakorisággal - elemezni kell. Az így ké
szített gazdálkodási beszámoló jelentések alapján lehet csak megalapo
zott éves gazdálkodási tervet kidolgozni, azt az esetleges torzulások meg
szüntetése érdekében év közben korrigálni. A gazdálkodás vezetéshez 
szükséges információ tömeget biztosítani és elemezni a hagyományos 
,,kézi" módszerekkel már nem lehet. Az adatbeszerzést, rögzítést, feldol
gozást, tárolást csak gépekkel lehet folyamatos naprakészséggel elvé
gezni; 

- a parancsnok hadtáphelyettesekkel és szolgálatiág-vezetőkkel 
szemben állandóan· növekszik az az elvárás, hogy vezetői funkcióik közül 
az ellenőrzési kötelezettségeiknek minél teljesebb mértékben és minél na
gyobb hatékonysággal eleget tegyenek. Jelentkezik az elvárás-növekedés 
a harckészültség hadtápbiztosítása, a hadtápkiképzés terén és különös
képpen a gazdálkodás különböző területein, ezen belül is: a tervezésben, 
a beszerzésben, a tárolásban, a rendeltetésszerű felhasználásban és az el
számolásban. A növekvő követelmények mellett az adminisztráció vég
zésével való idö és energia lekötés nem reális. Az adminisztrációt gépesí
teni kell. 

Korántsem merítettem ki ennek az öt gondolatnak a taglalásával 
azokat az okokat, amelyek a hadtáp számviteli munka korszerűsítésének 
szükségességét indokolják. A honi légvédelmi csapatoknál azonban ezek 
meghatározóak. Itt ezen okok következtében szükségszerű az adminiszt
rációs munka gépesítése, s a PK HTPH-ek, valamint szolgálatiág-vezetők 
alkotó emberi energiájának más alapvető területeken való hasznosítása~ 
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Van-e lehetőség a gépesítésre 

A kérdésre a választ csak úgy lehet megfogalmazni: igen, van. Szűk~ 
séges azonban rámutatni arra, hogy ez a lehetőség a honi légvédelmi 
csapatok egy részénél korlátozott. Fel kell tehát tenni azt a részkérdést 
is a válasz megadása előtt, hogy hol, mely csapatoknál gépesítsünk. Meg
ítélésem szerint a honi légvédelmi csapatok jelenlegi szervezeti felépítését 
és diszlokációját figyelembe véve két területen van lehetőség a gépesí
tésre. Éspedig 

- először: az önálló laktanyai elhelyezésben levő ezred nagyság
rendű vagy jellegű alakulatoknál. Ilyenek lehetnek a repülő csapatok, a 
híradó alakulatok, kiképző központok; 

- másodszor: a több utalt kis alakulatot is ellátó, fejlett hadtáp
szervezettel rendelkező honi légvédelmi csapatoknál. 

Ez utóbbiaknál lehetőség van a laktanyahadtápok létrehozására is, 
amely meg kell előzze a gépi adatfeldolgozó részlegek megteremtését. 

Természetesen számításba kell venni a teljes gépesített rendszer ki
alakítása során az ország nagyobb részében széttagoltan diszlokált, önálló 
életet és gazdálkodást folytató rádiótechnikai és légvédelmi rakéta tüzér 
alegységeket is. 

Ezek az alakulatok, mint a gazdálkodási rendszer végső tagozatának 
elemei, rendkívül fontos információtömeget képesek és kötelesek az elöl
járó tagozatok számára biztosítani. Helyes tehát őket úgy kezelni, mint 
az információs rendszer végpontjait, ahol alapadatokat művelnek ki, s a 
kialakított gépi információs csatornán azokat felfelé áramoltatják. Ez az 
általános igény elfogadható a hadtápszolgálat igényeként is. Ilyen alapon 
a gépesítésnek e tagozatban is van jövője. 

Egy kétéves kísérleti jellegű gépi adatfeldolgoz4s 
tapasztalatai 

A kísérlet feladatai 

A kisérleti feldolgozás elöljárói intézkedés alapján; vette kezdetét. Az 
intézkedés behatárolta az alapvető kérdéseket - a kísérlet célját, terje,
delmét, az alkalmazandó számviteli rendszert, a gépi adatfeldolgozó rész
leg szervezeti felépítését, jogállását - az elöljáró biztosította a szükséges 
gépparkot. Mindez jó alapul szolgált a kísérlet eredményes elvégzéséhez. 

A kísérleti feldolgozás során meg kellett oldani egy repülő alakulat: 
- üzemanyag, élelmezés és ruházat gazdálkodási adatainak gépi fel

dolgozását karton rendszerű nyilvántartás alkalmazásával; 
- a gépjármű menetlevelek üzemanyag számfejtését; 
- a hadtápszolgálat valamennyi pénzilletményének forgalmával 

kapcsolatos műveletek gépi feldolgozását; 
- negyedéves gazdasági beszámoló jelentések kidolgozását az élel

mezési, ruházati és üzemanyag szolgálat anyaggazdálkodásáról és vala
mennyi hadtáp pénzilletménnyel való gazdálkodásról. 

A sokrétű feladat immár eredményes megoldása a többi között arra 
vezethető vissza, hogy a kísérleti munkát mindvégig az MNHF-ség szak-
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értője irányította, s hogy teljes felelősséggel részt vettek a munka szerve
zésében, szakmai irányításában, ellenőrzésében, a seregtest és a maga
sabbegység hadtáptön.sei, valamint a REV A szervei is. 

A kísérlet szervezeti feltételei 

Mindemellett a munka javát a kijelölt repülő alakulatok parancs
noksága, hadtáp és mérnök-műszaki szolgálata végezte el. Ők teremtet
ték meg a gépi adatfeldolgozó részleg szervezetét állomány átcsoportosí
tás útján. újszerűen - és a honi légvédelmi csapatoknál a lehető legjár
hatóbb útként - a GAR teljes állományát polgári alkalmazottakból hoz
ták létre a PK HTPH alárendeltségében az alábbi szervezeti felépítésben: 

ASCOTA 
GÉPKÖNYVELO 

pa. 

KONTfROZO pa. 

PK HTPH 

GAR VEZETO pa. 

1 ASCOTA 
GÉPKÖNYVELO 

pa. 

KONTfROZO pa. 

A GAR feladat, jog- és hatáskörét, alárendeltségét, munkarendjét, 
a hadtáp szolgálatiág-vezetőkhöz való viszonyát szervi határozványban 
rögzítették. 

Az állomány a gépi adatfeldolgozás kezdete előtt háromhetes szakmai 
tanfolyamon ismerte meg az új számviteli rendszert, a gépkezelés új mű
veleteit a seregtest REVA szolgálatának gépi adatfeldolgozó központjában. 

A fenti szervezet jól bevált. Két éven át állandó dolgozókkal műko
dött, szilárd munkafegyelmet tartott. Biztosított volt a szabadságok, be
tegség okozta létszámcsökkenés esetén is a folyamatos könyvelés. 

A kísérlet tárgyi feltételeit az alakulat hadtápszolgálata kellő időben 
kialakította. A GAR munkahelyi feltételeit egy 15x8 méteres gépterem 
és egy 8x3 méteres bizonylat és kartontároló létrehozásával biztosította. 

A gépteremben üzembehelyezésre került 1 db ASCOTA-170/25 és 1 
db ASCOTA-170/35 típusú könyvelőgép. (1. sz. ábra.) A gépek üzembe
helyezéskor használt állapotúak, s egymáshoz viszonyítva is különböző 
gyártási idejűek voltak, azonban a kísérlet céljainak teljes mértékben 
megfeleltek. 
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A gépek évi átlagban a munkaidő 85%-ában üzemeltek, 15%-ában 
javítás-karbantartás miatt üzemen kívül voltak. Elfogadható, hogy egy 
6 napos munkahétből a gépek átlagosan 5 napot dolgoztak, 1 napot pedig 
javításban voltak. 

A gépek havi javítási költsége elérte a darabonkénti 900 Ft-ot. Jelen
tős költségtényezőként jelentkezet a gépi feldolgozáshoz szükséges papír 
és egyéb irodaszer beszerzésére fordított összeg is. 

A kísérleti feldolgozás konkrét eredményei 

Az előzőekben vázolt szervezettel és gépi eszközökkel eredményesen 
sikerült megvalósítani az élelmezési, ruházati és az üzemanyag szolgálat 
adminisztrációjának gépi úton történő végzését. A jelzett ASCOTA köny
velőgépekkel végrehajtásra került 

- az élelmezési szolgálatban: 
- az élelmiszerek bevételezésével és kiadásba helyezésével kap-
csolatos műveletek analitikus és szintetikus nyilvántartása; 
- az élelmezési illetémények felszámítása és felhasználásának 
nyilvántartása; 

- a ruházati szolgálatban: 
- a központi (fő) anyagnyilvántartás vezetése; 
- az alegységenkénti nyilvántartások vezetése; 
- a ruházati illetmények felszámítása és felhasználásának nyil-
vántartása; 

- az üzemanyag szolgálatban: 
- a központi (fő) anyagnyilvántartás vezetése, a fogyasztási ke-
retek felhasználásának nyilvántartásával; 
- az alegységenkénti nyilvántartások vezetése; 
- az üzemanyag fogyasztás gépkocsi típusonkénti nyilvántartása; 
- a gépkocsi menetlevelek üzemanyagfelhasználásának számfej-
tése. 

A két gép a munkálatok folyamatos végzése mellett, mintegy 800/o
ban lett kihasználva. A javításokra fordított, mintegy 15%-os munkaidőt 
is figyelembe véve, mintegy 5% szabad kapacitás maradt a gépeken. Ez 
lehetővé teszi a jövőben a kísérleti munka bizonyos mérvű kiszélesítését. 

A kísérleti feldolgozás összegezett tapasztalatai 

A kísérleti feldolgozás aiapvetöen pozitív tapasztalatokat hozott. Ezek 
az alábbiakban fogalmazhatók meg: 

- jól bevált a GAR teljes mértékben polgári alkalmazotti állomány
ra történt szervezése. A polgári dolgozók nagy felelősséggel, jó hozzáál
lással, hozzáértéssel végezték munkájukat, s mint katona feleségek mun
kábaállításukkal közvetlen segítséget is kaptak ebbeli szociális problémá
juk megoldásához; 

- a polgári dolgozók a katonai szaktudást kevésbé igénylő terheket 
levették a PK HTPH és a hadtáp szolgálatiág-vezetök vállairól. Ezáltal a 
hadtáptörzs tisztjeinek több idejük és erejük maradt a főfeladatok vég
zésére, a harckészültség hadtápbiztosításával való foglalkozásra, a had
tápkiképzésre, a tényleges ellátás ellenőrzésére, kedvező irányú befolyá
solására, a személyi állomány létkörülményeinek intenzív -javítására; 
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- javult a bizonylati fegyelem. A nyilvántartások naprakész álla
potban tartása szigorúan megkövetelte a bizonylatok jó minőségben és 
kellő időben történő kidolgozását, s a feldolgozó részleghez való eljutta
tását. Mindezen keresztül javult a hadtápszolgálaton belül a munkafe
gyelem; 

- javult a nyilvántartások kulturáltsága, áttekinthetősége, vezetés
hez használhatósága. E nyilvántartásokból könnyen összeállíthatók voltak 
a negyedéves gazdasági beszámoló jelentések, s az azokból fakadó intéz
kedések; 

- a kísérlet beigazolta, hogy a hadtápszolgálat valamennyi területén 
lehetséges az adminisztrációs munka gépesítése. 

Természetes dolog, hogy a kísérlet néhány olyan tapasztalatot is ho
zott, amelyek bizonyos elégtelenségeket, feszültségeket tükröznek. Ezek 
azonban alapvetően a géppark minőségére vonatkoznak. A gépek nem fo
lyamatosan hibásodtak meg. Ebből fakadóan voltak olyan időszakok, 
amikor a gépek üzemképtelensége, a huzamosabb időtartamú javítása a 
nyilvántartások lemaradásához vezetett. Mind az első, mind a második 
évben voltak olyan időszakok, amikor a gépek üzemképtelensége miatt a 
nyilvántartások naprakészsége, a menetlevelek folyamatos gépi számfej
tése nem volt biztosított. 

A géppark viszonylag nagyfokú kopása a második év végére oda 
vezetett, hogy a gépek műveleti hibákat követtek. Gyakori volt a számok 
helyi értékszerinti eltolódása, ami hosszadalmas hibakereső munkához 
vezetett. 

Ezek a negatív jelenségek azt jelzik, hogy az adatfeldolgozás gépi 
rendszerének bevezetése előtt minőségileg magasabb rendű géppark biz
tosítása szükséges azokon a helyeken, ahol a gépi feldolgozást meg kíván
juk valósítani. 

Néhány következtetés 

Az egy honi légvédelmi csapatnál két éven át folytatott kís(,rlet az 
'alábbi következtetések levonását engedi és követeli meg: 

1. A kísérleti alakulatnál célszerű a kísérletet a hadtápszolgálat egész 
területére - tehát az elhelyezési és az egészségügyi anyagi szolgálatra is 
kiterjeszteni. 

2. Egy év múltán a kísérleti alakulatnál szerzett tapasztalatok birto
kában célszerű a csapathadtáp számvitele új rendszerének beveztése, s a 
számviteli munka gépi adatfeldolgozó részlegek útján történő végzése, az 
erre alkalmas alakulatoknál, illetve helyőrségekben. 

3. A későbbi évek során, a fokozatosság elve alapján célszerű az új
rendszerű számvitel és gépi adatfeldolgozás kiterjesztése a csapatgazdál
kodás teljes területére, beleértve a fegyvernemi anyagi szolgálatok gaz
dálkodásí tevékenységét is. 

Megítélésem szerint, amikor az adminisztrációs munka gépesítését 
szorgalmazzuk, jó ügyet szolgálunk, helyes úton járunk. A jövő egyre bo
nyolultabb feladatait csak ezen az úton járva végezhetjük el eredmé
nyesen. 

(Az ábra a folyóirat végén található.) 
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