A néphadseregben folyó ellenőrzés elvei és rendszere•
Dr. Kreisz Gyula ezredes, Gazdag István alezredes
Nemcsak a szakirodalomban, hanem a gyakorlati tevékenység során is egyre
inkább uralkodóvá vált - ha nem is problémamentesen - annak elismerése, hogy az
ellenőrzés, mint a vezetés egyik funkciója, az irányító tevékenységnek, a vezető és a
vezetett szervek kapcsolatának egyre inkább nélkülözhetetlen eleme.
Az ellenőrzés segíti a vezet9t abban, hogy tájékozott legyen kiadott intézkedései
végrehajtásáról, a központi akarat érvényesüléséről a vezetett szervek t"evékenységében. Mutatja az eltéréseket a követelményrendszer és a teljesítés között. Nem utolsósorban pedig az ellenőrzés, mint visszacsatolás, egyúttal képet ad a vezetői döntések
helyességéről, alapul szolgál a szükséges módosítások végrehajtásához.
A néphadseregben folyó ellenőrzés alapvetően a. parancsnoki és szakirányítás
rendszerében alakult ki és valósult meg. A néphadsereg feladatait megszabó dokumentumok, szabályzatok határozták meg az ellenőrzés funkcióit, követelményeit és formáit, és a sajátosságoknak megfelelően kerültek alkalmazásra az e tárgyban kiadott
magasabb szintű jogszabályok. Mindez egy adott időben megfelelően elégítette ki a
vezetés igényeit, de egyidejűleg számtalan problémát is vetett fel. Az ellenőrzésre
vonatkozó követelményrendszer és ennek különösen a gazdasági-pénzügyi ellenőrzésre
vonatkozó szabályai nem voltak mentesek a maximalizmustól. Így teljesítésük részben ennek következtében, az erre val~ hivatkozással sekélyesedett cl és vált sok
esetben formálissá.
A tapasztalt problémák mellett azonban nem tagadhatjuk, hogy az ellenőrző
munka fejlődött. Erősödött a feladatok végrehajtását számonkérő, aktivizáló, segítő
és önkontroll jellege. Altalánosságban tért hódított az eredmények és hiányosságok
elmélyültebb, a körülményekkel összefüggő komplex vizsgálata.
Az ellenőrzések a néphadseregben 1961-ben végrehajtott szabályozásai óta jelentős változások történtek. Megnövekedett az alapvető vezetési funkcióknak, így· az
ellenőrzésnek a jelentősége is. E.zt bizonyítja, hogy különösen 1967 óta sorra jelentek
meg az ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések: így a Gazdasági Bizottság 17/J967.
(V. 7.) GB számú határozata, majd ezt követte a kormány 40/1967. (X. 13.) Korm.
számú rendelete, valamint az 1032/1973. (VIII. 23.) MT számú határozata.
Az ellenőrzés fontosságát bizo'nyítja az is, hogy az MSZMP KB különböző ülésein
előtérbe került az ellenőrzés erősítésének és az ahhoz szükséges szervezeti keretek kialakításának kérdése.
~
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· A w!phadseregben folyó ellenőrzés pozitív és negatív vonásainak egybevetése
arra mutat r,í, hogy az eredmények mellett nálunk is feszültség keletkezett a fejlődő ,
kors7,críi vezetési gyakorlat és·az eJlenőrzési rendszer szabályozottsága és működése
kö7,ött-. A7, ellenőrzési rendszer egyes elemei közötti összhang hiánya egyre jobban
érezteti hatását, gátolja az ellenőrzések célirányosságának,. operativitásának, hatékol'lyic.úgának növelését.
Mindez igényelte és napirendre tűzte a néphadsereg ellenőrzési rendszerének,
a gyakorlati ellenőrző lilunka folyamatának korszerűsítését. E követelményeknek
tesz eleget. az MN-ben folyó általános ellenőrzési tevékenység átfogó szabályozására
kiadott ellenőrzési utasítás.2
1. Az

ellenőrzés lényegéről,

tartalmától

Az ellenőrzés tudatos emberi tevékenység, amelynek létrejötte lényegében egytársadalmi élet kialakulásával. Kezdetben a tulajdon védelmét szolgálta, majd
a társadalmi munkamegosztás növekedésével együtt bővült és fejlődött. Széles körű
tevékenységgé az állam kialakulásával vált. Ettől az időszaktól kezdődően mindenütt
megtalálható, ahol valamilyen tevékenység irányítása folyik. Az ellenőrzés így szérves része, tartalmi eleme lett a vezetésnek.
A vezetés más elemei (tervezés, szervezés, döntés, koordináció) mellett az ellenőr
zésnek a tevékenységi folyamatok helyzetének felmérésében, a hibák, a hiányosságok,
zavarok feltárásában, ilietve ezek okozati összefüggéseinek megállapításában van
fontos szerepe.
Az ellenőrzés alapvető célja -~ tájékozódás, az áttekintés, a vezetői döntések
előkészítéséhez és megalapozásához az információk megszerzése, a helyes döntésekkel
pedig a tevékenység eredményességének és hatékonyságának a biztosítása. Ezeknek
megfelelően az ellenőrzés alapvető feladata a kitűzött célok, tervek, ~lőírt szabályok,
mcghutározott követelmények, normák és a tényleges helyzet, az elért eredmények
egybevetése, az eltérések mértékének és a lemaradás okainak a feltárása a hibák
kijavítása és megszüntetése érdekében. Alapvető formája a személyek és szervek
közötti kapcsolatnak, segítő, nevelő jellege alapján az elöljárók és alárendeltek közötti
vü;zony alakításának.
Az ellenőrzés t~rtalma, formái, módszerei és eszközei különböznek attól függően,
hogy milyen céllal és feladattal, a vezetés melyik szintjén kerülnek alkalmazásra.
A vezetés felsőbb szintjein az ellenőrzés szélesebb, átfogóbb és általánosabb, míg az
nlae:,;onyaLb szinteken szűkebb, konkrétabb és részletesebb. A különbségek ellenére
valamennyi vezetési szintre érvényes és közös ellenőrzési modell határozható meg
függetlenül attól, hogy a.z ellenőrzés tartalma, terjedelme szintenként erősen differe,wiúlt.
'
Vala.mennyi vezetési szintre érvényes közös ellenőrzési modeJI a „kihJelelmény",'
,,lhty", ,,értúkelh/ 1 formula.
a) A 1110<.Jell első és nagyon fontos eleme a ,,követelmény". Valamennyi szervezetre
vonatkozóan ennek alapját a. központi előírások, szabályok, követelmények, normák
képezik, amelyek a szabályszerűség alapját jelentik. Az általános (központi) normatíválmt lol, kiilönböző szervek sajátosságaiknak megfelelően, a helyi viszonyok folytán
bizonyos mértékig módosítva, adaptálják, A központi előírások helyiekkel egészülnek
ki (konkretizúJódnak), amelyek parancsnoki (szakmai) utasításokban, intézkedésekidős a
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ben, RZcrvi és működési szabályzatokban, 1nunkakóri és más ügyren<li leírásokban
stb. realizálódnak. •
A követelmények kitűzése általában mindig nrngasabb vezetési szinten történik,
mint ahOl az értékelésre sor kerül. A kitűzött követelmények teljesítésének mérésére
az elemzés módszerét alkalmazzák. Az elemzés - a vezetés szintj(itc'.íl függően -eltérő formában történik. Felsőbb szinteken ez a nagyobb fokú és szélesebb kör(í
felelősséggel, a végrehajtás szintjén pedig az operatív tevékenységgel függ össze.
b) Az ellen6rzési modell másik fontos eleme a „tény". A ,,követelmény" és a
,,tény" egybevetése Horán a tény megállápításának művelete kerül végrehajtásra,
amely Horán az esetleges eltérést állapítjuk meg. A ténymegállapítáHsal kapcsolatban
fontos igény, hogy az idejében, rendszeresen, szak1,zerűen és tárgyilagosan történjék
úgy, hogy reális kép legyen kialakítható és megbízható információ legyen nyerhető.
A ténymegállapításhoz alapvetően fontos az ellenőrzés szabályozása, rendszerének
kialakítása, tartalmának, formájának, módszerének és követelményének a meghatározása, valamint annak rögzítése, hogy ki (kik) által, milyen módon történjen
a végrehajtása.
Az ellenőrzés gyakorlásában- felelősségiik alapján- első helyre az egyszemélyi
vezetőket kell sorolni. E kategóriánál a tény megállapításához elsősorban alkalmazhatók az adatszolgáltatás útján történő tájékozódás, a beszámoltatás, a munka- és
ügyrendi folyamatokba épített, valamint az általuk személyesen végzett helyszíni
ellenőrzések. Ezek komplex alkalmazása egyiittescn a tények megállapításához,
illetve a döntések meghoza,talához megbízható információkat szolgáltat.
A következőkben az ágafati és funkcionális szervek (fegyvernemek, szolgálati
ágak) ténymegállapító tevékenységét kell megemlíteni. A szakterületükön folyó különböző tevékenységek rendszeres ellenőrzése, a szakmai követelmények és tények
egybevetése, elsősorban a szaktevékenység által a szervezetek összműködésérc gyakorolt hatá,mak az elemzése fontos a szabályszerűség megállapításához, a tények
min6sítéséhcz.
A felsoroltak rnellett, inint, fontosabb sajátos harmadik ténymegállapítási módot,
az önállósult. (függetlenített) ellenőrzési tevékenységet említhetjük. Ennek az előz6ek
től (parancsnoki, szakmai) eltérően sajátos vonása, hogy míg a parancsnoki és szakellenőrzés szigorúan a szolgálati és szakmai hierarchia rendszeiében valósul meg, .
addig az önállósU:lt (függeUen) ellenőrzés kilép az alá- és fölérendeltségi viszony kereteiLől, és a jogosítvány hatókörétűl függően szélesebb területen mozog. További sajátossága az is, hogy míg a parancsnoki és szakellcnőrzések a tények feltárásán túl célra
orientálnak, az ellenőrzők elgondolásaikat átviszik az. ellenőrzöttekre, addig a föggetlenltett cllenŐI""és a konkrét tények megállapítására koncentrál. Lényeges az eltérés abban is, hogy míg a parancsnoki és szakellenőrzés a saját felelősségi körébe
tartozó tevéke~ységi folyamatokat általában hosszabb időt átfogóan vizsgálja,, addig
a függetlenített ellenőrzés nem a felelősségi körébe tartozó - nem az általa irányított - tevékenységet és általában nem hosszú időszakot áttekintve vizsgálja. Ami
a függetlenített ellen6rzés rendszerét,, struktúráját illeti, ez még kevéssé kialakult
és jelenleg nagyon szűk területen fonkcionál.
e) Az ellenörzési modell luirmad-ik elerne az „értékelés". A „követelmény" és a
„tény" egyhevetésétől függően az értékelés lehet pozitív és negatív. Az értékelés
során a tények minősítése, a felelősség objektív megállapítása érdekében szükséges
figyelembe venni mindazokat a köriilményeket, amelyek az eredmény kialakulá.sát. ,
bármilyen formában befolyásolták. E sokirányú és különböző jellegű tényezők köziíl
kettő külön is figyelmet érdemel. Az egyik a követelmények és az awk megvalósítását
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bizio:--ítú titr,!.!yi, szeirn..'•lyi é::; itlőtén_vczők. A másik a követelményeket realizáló szcrve,;et i {·:-; sznli/dyo:u)Usúgi viszonyok. Az eltérések esetében elsősor.ban e két tényező
lu·lyzc!i:nek \'li.•1uzé:,e mutat. rá a hiLák forrására és utal az azok megszüntetése érdekc:!Jl'n tc'('J1d1'J intézkedésekre .
.,\7, cllrni.ío.é~ck halékonyság{inak nem a felelősségre vonások szú.ma, hanem a
frlhírt. liiú11y0s:-:/igok, hibák cBökkenése a reális mutatója. A hibák megszüntetése
vís:,,;oJJ(, -- az eltérések jellegétől függően-kizárólag az értékelés gyakorlati realizálú:--;t 1Hj/ln ,·alúsít/rntó meg. Az el1enő1~.tés eredményessége az általánosítható tapaszt aln 1ok1t:1 k mii s szerveknél történő felhasználásával mérhető.
(),.;:-;zt·l,..';eúskúppen rögzíthetjük: az ellenőrzés mint a vezetői munka fontos eleme
,w,n kh()t ka1npányfeladat, permanens tevékenységnek kell lennie. Az ellenőrzés
nonni'tl,:at \'d l'gybe tünyekkd, amelyek alapján választ ad a követelrnények hely.zcl.t~rül. a,-:()k tuljcsítésének lllikéntjéről. Ezzel megalapozza a további teendőkkel'
kupe.sulat-lmn rncghozandó döntéseket. A helyesen végzett ellenőrzés biztosítja a kellő
Jrn\nnyi~égfi információt, ennek révén helyes intézkedések kiadását a szervezettebb
mi'ikiid0s, a hatékonyaLb tevékenység érdekében és a hibák megelőzésére.
Az eUun/..írzés módját, formáját és módszerét, vagyis hogy ki, mit, mikor és
hogyan dlenürizzcn, az ellenőrzés célja és követelménye határozza meg. Etimológiai
frtclemben az ellenőrzé11 (controll) olyan vezetési aktus, amely során felülvizsgálat,
figyP!enund kíséré::;, hasonlítás, mérés, elbírálás a tevékenységbe Leépülve folyamato~nn törbinik. Természetesen a folyamaton belül egy adott mozzanat lezárása is
lehet, cnur.·k ellenére sorolás .szempontjából utolsó helyre mégsem tehető, mivel a
V(·1.dói tev{d~cnysóg szinte ·valamennyi mozzanatában jelen van.
Az ellcni'írzéssel szemben a rev,ízió viszont visszatekintés, újbóli átnézés, amely
rni1J1lt·11 c:-1l'lben a. tevékenység befejez~se és a folyamat lezárása után következik be,
cz1;rt ut(J!n~.os h_:.pfr,.
2. ,\z l·llcnörzC.~ rcmbzcrc Cs formál

1\z ellenőrzés

lényegének, tartalmúnak a követelmény, tény, értékelés modell

dií,:(;eklHill történt. bemutatása sejtetni engedi, hogy az ellenőrzés nem esetleges
tev1ikeuység. A vázolt, követelmények megvalósítása, az ellenfüzé::;-hatásossága csak

egy, nwglrntározott. rend, rendszer szerint működő tevékenység útján érhető el.
L{lluunk kcU ,1zt is, hogy a rendszer nem valami önkényes elhatározás szüleménye,
lmnctn az clleufüzésnck a vezetésben elfoglult helye, jelentő::;ége és a vezetés igényei
nlnpján kiabkított mecl1anizmus.
Az el!cnífrz.é::i mint rendszer két nagy összetevőre (alrendszerre) bontható, nevezetesen n /diiyyi:leti ellenőrzésre és a belsó ellenőrzésre. Mindkét elemnek jellemzője,
hogy a szolgálati nlát·endcltségen n1apuló egyszemélyi paranesnoki, valamint az
:'tgaz,iti-fuukcionúlis irányítás rendszerében valósul meg.
a) Pdiiuydeti elle11örzé11

•

Fcliigyeleti jogkör, illetve az ezzel együt.tjáró felelősség és kötelezettség alapján
mim!en szoJg;\.lat,i elöljAró köteles alárendeltjeit a kntonai élet minden területén, az
ága'l.al i és fnnkeionális szervek főnökei pedig feladatkörüknek megfelelő szakterületen
a bcsz:í.111oltatúsi, jdeutési és más informAL·iÓ.':i rendszerekkel fü,;-1zehangoltan ellenörizui.
E követclményekuek, illetve ezekből adódóan a vezető szervek és személyek
fdcJí;:-;SE:gi kt'..in!nek sziutenkéuti differenciálódása indokolja a felügyeleti ellenőrL.ésen
5 llun\'Úlelca1

99

belül n kiilönhijzÖ ellenőrzé~i forn1ák kialakítását úgy, hogy meghatározott vczelr\.:i
szintekhez, IT).eghatározott ellen6rzr~si formák tartozzanak és azok együtte~en z,irt
rendszert képezzenek.
A minúderi szemle, mint n, legmagasabb szintű felügyeleti ellenőrzési fonna,
meghatÚJ:ozot.t időszakonként, ebűsorhan csapatok, esetenként tanintézetek nssztevékenységének, felké:...,.ültség(jnck, az alaprendeltetés betöltésére való képességiik
komplex: felmérésére irányuló tcVt!kenys<ig.
A miniszteri :,,zemle során kerül szfímonkérésre a szemlélt szerv részfac megszabott küvetclményck teljesítése, a párt- és kormányhatározatok, az elöljárók rendelkczé::;cinek 1negvalósítáfm, 11 ltarcké::;zültség helyzete, ezen beliil a hadrafoghat.ósúg,
a mozgósítúsi készség, az erkölcsi-politikai állapot, a vezetés színvonala, a kikt·pzet tség :foka, az anyagi-technikai biztosítás állapota, stb.
Mint érz,~kelhető, a szPmlével szernhen rnegluttározott követelmények nem újak.
l\IL'.gi:c., az a tény, hogy a szemle végrehajtásának id<Jtartama meghatározott t':8 az
rövidebb, mint itz eddigi, igényli tartalmának módosítását is, elsősorban olyan t~vé~
kenysc-;gck vizsgúla.tárn, korlátozva, a szemlét, amelyek az n..laptovékenységet illetőeu
meghntározóak. IGivelelmény a szemle során a lehCtséges vúratlans,íg, a ténylep:cseL
megközelítő helyzetek beállítása, és az ellenőrzöttek felkészültségének gyakorlati föladatok útjiín való lemérése. Továbbá követelmény annak a hf'lytelen gyakorlat.nak
a foh,z:ímolása is, hogy esetenként egy-egy szcmlc~re tervezett 8Zcrv 11cm kis úron,
és gyakran nem megengedett módon clfüetcsen „felktszüljön".
A felügyeleti dlení_frzé::; kerctélwn V(igzett következő ellenőrzési forma a 1iarancsnol'i c1lcnfüzés. Ez a parancsnok személy1~hcz kötődő ellenőrzési kötelezettség, amelyet Jl\f'glmtározott kövctelmt\nyek szerint, személyesen, illetve kijelölt személydc
vngy Lizottsúguk útjúrr az al[u·crnleltek irány<íL[L az elöljárók gyakorolnak. A parnncsnoki ellenőrzés célja az alárendeltek tevékenységének, a szaLályzat :;zcrint.i élet h(•lyzetének vizsgálata, a feladatok jelentősebb, a szerv összműködésc szempontjából fontos mozzarnüainak a felkészítés folyamatában történő ellenőrzése és segítése. A parancsnoki ellenőrzés - bár korlátlanul felhasználhatja az ellenőrzés Lármcly módjú.t
és módsze!·ét - lényege mégis az olyan komplex jellegű, átfogó ellenőrzés, ah1cly_
a!kalnin~ az alúrendeltek munkájának időnkénti át.fogó értékelésére, a tende1wiák
megismerésére, ezen keresztül a megfelelő döntések előkészítésére és mcghozatal:im .
.A fr]:··gyck•ti ellenőrzés harmadik formája az ágazati és funkcionális irányítús
keretében megvalósuló szal:ellenórzés. Lényegét tekintve abban különbözik a parancsnoki ellenőrzéstől, hogy szűkebb területre, a szakfeladatok teljesítésének, a szakmai
rendelkezések végrehajfásának, azok gyakorlati helyességének és eredménycsst'gének
viz1,gúlatára irányul. Segíti az alsóbb szintfi szerveket, fegyvernemeket, szolgi'.Iatolmt
a szakmai föladatok eredményes teljesítésében. Értékeli a felkészültséget, a szakmai
teYékcnységd, számonkéri a rendelkezések megvalósulását. A szakellenőrzés feladata
az anyagi és péhzeszközök előírás szerinti használatának, kezelésének, a gazdálkodás
rendj(;nek a vizsgálata is. l~nnek keretében kell az alárendelt szerveknél, a fegyveres
eri.ík és tcstii!ctck számára a pénzügyminiszter 160/1967. (PK 39.) Pl\I számú uta~í~
tásúban előírt költségvetési revíziót végrehajtani.
A felügyeleti ellenőrzés keretében sajátos vonásként jelentkezik,' hogy az Agazati
és funkc:ion{~1i:, szervek többsége a fefügycleti ellenőrzés mindkét formájAt kúleles
vt'gezni. A küzvctlen szolgálati ulárenUeltjeik irányában egyrészt parancimoki ellenőr
zést gyakorolnak, másrészt tígazati és funkciornUis felelősségüknek megfelelően szakclleniírzé~t végeznek.
Az e1len6rzési utasítás a felügyeleti ellenőrzés körében a miniszteri szemle ki-
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vúl•lével sem az ellenőrzés gyakoriságát, sem pedig az egyes ellenőrzések időtartamát
nem szabályozza. Ha az ellenőrzés formájának, módjának, módszerének.a. megválasztáfm a parancsnokok joga, úgy ezzel együtt a rájuk fordítandó idő tartamát is nekik
kell megállapítaniuk. Természetesen szem előtt tartva azt az általános követelményt,
hogy az a1á.ren<leltek tevékenységét folyamatosan ismerjék, illetve időnként átfogóan
is értékelhessék.
Összegezve a felügyeleti ellenőrzésről elmondottakat, elsősorban a miniszteri
szemlével, de az átfogó parancsnoki és szakellenő1,.::.;iekkel szemben is követelmény,
hogy azok formája, módja, módszere olyan legyen, hogy az ellenőrzöttek helyzetének
általános, komplex megítélését és minősítését tegye lehetővé. A felügyeleti ellenőr
zések során fokozottabb figyelmet kell fordítani a vezetés és ellenőrzés egységének
vizsgálatára, a belső ellenőrzés erősítésére és fejlesztésére. A felügyeleti ellenőrzés
tapasztalatai alapján célszerű a követelményeket korszerűsíteni, reálisabbá tenni, sőt
indokolt esetben a központi szabályok kiigazítása, módosítása is kezdeményezhető.
b) Bel8Ö ellenórzés

A felügyeleti ellenőrzés célja, rendeltetése, a rendelkezésre álló erők, a felügyeleti
szervek csekély számú függetlenített ellenőrző szervei nem teszik lehetővé, hogy a
felügyeleti szervek a vezetésük alá tartozó szervezeteknél minden részletre kiterje'
d6en ellenőrző tevékenységet folytassanak.
A döntési hatáskfüök decentralizálása, a szerveken belül folyó tevékenység
állandó figyelemmel kísérése szükségessé teszi, hogy minden sz~rvezetnél a vezetés
segítése érdekében megfelelően szervezett és hatékonyan működő belső ellenőrzés
legyen. Ezt célozza a gazdálkodás. felügyeleti és belső ellenőrzésének fejlesztéséről
kiadott 1032/1973. (VIII. 23.) MT számú határozat is, amikor felhívja a szervezetek
felelős vezetőit arra, hogy az irányító tevékenység szerves részeként a belső ellenőr
zésnek olyan rendszerét kötelesek kialakítani, amely a tevékenység állandó és teljes
körű ellenőrzését biztosítja. A határozatban megszabott elvek, követelmények a nép·
hachieregre is érvényesek.
A vázolt követelmények teljesítése érdekében - az ellenőrzési utasítás alapján - belső ellenőrzést kell folytatni a néphadsereg valamennyi szervénél - beleért.ve a vezető szerveket, a főnökségeket, a parancsnokságokat, törzseket, osztálya.
kat stb. egyaránt - az alaprendeltetés betöltésének elősegítésére, a hatékony műkö
dés biztosítására, a rend, a szervezettség, a szabályzat szerinti élet fenntartására,
a munka, nz együttmllködés zavartalanságának biztosítá1;ára, a tevékenység folya•
matos áttekintésére, elemzésére és értékelésére, a beosztottak munkájának figyelemmel kíst:rcis<ire, számonkérésére és segítésére; a szabályzatok és egyéb rendelkezések
előírásainak megtartására; a társadalmi tulajdon védelmének biztosítására, valamint
a hihák, hiányosságok megelőzésére és kijavítására.
A belső ellenőrzés rendszerének kialakításáért, a feltételek megteremtéséért és
eredmét1yes mGködéséért a maga területén minden vezető felelős.

A minisztertanácsi, határozat valamint a nem túlságosan bő szakirodalom a belső
rendszerét felosztja:
- vezetői ellenőrzésre, amely nem csupán az egyszemélyi és magasabb szintű
vezető tevékenységét jelenti, hanem magába foglalja az adott s;,;erv mi.nden vezető
jének - beleértve az ágazati és funkcionális szervek vezetőinek -- ellenőrzési tevékenységét is;
- a munka. (tevékenységi) folyamatokba épített, ellenőrzésre, amelynek sórán
cllenŐrLés
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valamely művelet egy megelőző művelet ellenőrzését jelenti, mindezt annak érdekéhen, hogy a h.i.bák, nem kívánatos jelenségek időben - még a feladatok végrehajtása
közben - feli<,merhetők és megszüntethetők legyenek;
- függetlenített belső ellenőrök által végzett elleriőrző tevékenységre, amely
elsősorban a vezetés számára döntő jelentőségű területekre irányul.
A belső ellenőrzés rendszere alapvetően a néphadseregben nem különbözik a más
jellegű {polgári állami, társadalmi) szervekétől, a feladatai is lényegében azonosak.
Eltérés a végrehajtás módjában tapasztalható, elsőt:.vrban szervezeti adottságok
miatt, mégpedig abban, hogy nálunk a belső ellenőrzés egyik eleme - a függetlenített ellenőri szervezet - hiányzik. Helyette a funkcionális és ágazati (fegyvernemi
és szolgálati törzsek, illetve a különböző Szolgálati személyek) ellenőrzése kerül elő
térbe, különösen a csapatjellegű szerveknél.
A belső ellenőrzés rendjét a szerv parancsnoka a tevékenység egészére kiterjedően önállóan alakítja ki és intézkedik végrehajtására, figyelembe véve az ellenőri;és
rendjére vonatkozó szabályokat. A vezető az ellenőrzés formáinak megválasztásában
nincs kötve. Lehetősége van az adott ellenőrzési_ cél érdekében a legmegfelelőbb
ellenőrzési formák és módszerek alkalmazására.
Mint ahogy a korábbiakban vázoltuk, a vezetői ellenőrzés nem korlátozódik csupán
a szerv egyszemélyi vezetőjére, hanem minden vezetőnek a maga szintjén feladata
és kötelessége. A különböző szintű vezetők ellenőrzési feladata így főleg azok köré
a kérdések köré-csoportosul, amelyekben a döntés is egyéni felelősségük alapján,
hatáskörükbe tartozik. Minden vezetőre vonatkozóan érvényes, hogy a belső ellenőrzés keretében a mindennapi tevékenység folyamatában személyes,' helyszíni ellenőr-.t.:ések végrehajtásával is köteles a feladatok teljesítését rendszeresen számon kérni,
az általa irányított szerv (terület) helyzetét állandóan és pont.osan ismerni. Ez a lielső
ellenőrzés nélkülözhetetlen formája.
·
A belső ellenőrzési rendszer következő eleme a tevékenyséq folyamatába épített
eUenőrzés. A belső ellenőrzésnek ez az eleme, ha olyan' markánsan nem is mutatható
ki, mint egy termelő tevékenységet folytató vállalatnál, valamint más polgári szervezeteknél, mégi~ fontos szerepet t.ölt be egész ellenőrzési rendszeriink funckionálásában.
A tevékenység folyamatába épített ellenőrzések kialakításának alapja a munkakörök pontos, személyekre Szóló meghatározása. A munkakörök tartalmát csapatszinten alapvetően a szabályzatok és szakutasítások rögzítik. Ennél magasabb szintű
szerveknél szükséges az egyes munkakörök tartalmának meghatározása és szervi
határoZványban, munkliköri leírásban való rögzítése.
A munkakörök kialakításánál alapvető követelmény a feladat-, hatás- és felelős
ségi körök konkrét, világos formában történő rögzítése. Vagyis egyértelmű meghatározása annak, hogy kinek, mit, milyen terjedelemben és tartalomban, milyen
jog és felelősség alapján kell elvégeznie. Ezek pontos behatárolása nélkül nagyon
nehéz személyhez kötötten a tények megállapítása és minősítése.
Az ellenŐlffl:ési pontokat ott célszerű beiktatni a munka- és ügyviteli folyamatokba, ahol ezt a felüdatok fontossága szükségessé teszi, illetve ahol az ellenőrzés reális
feltételei megvannak. Ezáltal lehetőség van a keletkezett hibák azonnali kiigazítására, helyesLítésére. Ezt a folyamatba úgy célszerű beiktatni, hogy az ellenőrzés
megtörténte nélkül az ne folytatódhasson. Legcélravezetőbö az a megoldás, amikor
a tevékenység folyamata kényszerpályát jelent, tehát a beiktatott ellenőrzési pontokat kikerülni nem lehet. EzZel érvényesíthető lényegében az ellenőrzésnek a hézagmentességre vonatkozó követelménye is.
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;\ /1111!.·r:/omíliB éa áyuzat.i ellenörz,;:,f, niint a Lelsü ellenőrzés harmadi·k formáj<Lt,
azoknak a területeknek rtz ellenőrzésére szükséges irányítani, ameljrek
it szen·ek hatékony működése szempontjából döntő- jelentőségűek; ahol az esetleges
problémák i<lejében történő föltárásával ez az ellenőrzési mód a leghasznosabb segít~éget tudji1 nyújtani a vezető (vezetők) számára. Tekintve, hogy a. belső ellenőrzésnek
pz az úgtt zömében anya.gi természetű kérdések vizsgála.tára és ellenőrzésére irányul,
1i szcrvez;ct. gazdaságos és takarékos működtetése, a társ11<lalmi tulajdon védelme
sze1npontjából nagyon fontos helyes, folyamatos és szakszerű funkcionálása.
(i„a~z1'gt'zve az elmondottakat, ismételten le kell szögezni, hogy a belső ellenőrzés
ren<l~zet·(·nek kialakításáért, az ellenőrzés feltételeinek megteremtéséél't, és eredmén:ves rnúködtctéséért minden vezető személyesen ,..elelős. A szervi ha.tározványokban
r(igzítcni ~7,ük~éges a bels6 ellenőrzés formáit, feladatait, eszközeit, módszereit, ezzel
a bc];;ö ellenőrzési rendszer funkcionálásának vizsgálatát is lehetővé kell tenni.
,\ 1nu11kaköri lcír,í.sokban is rögzíteni célsz~rű ·a kötelmek előírásszerű elvégzéséért
az {'gyc~ni fulcli.ísséget. A belső ellenőrzés hatékonyságának növelése mindinkább
HH..·gki.ivcteli annak átfogó jellegűvé fejlesztését. elsősorban a csapatoknál az alap·
vctJí 1cvt:kenység komplex ellen6rzés útján való felmérését.
eh•ű~orban

:t ...\z dknürzés módjai, eszkÖ;r.ei t:s módszerei

'

,\;,; ellenörzésnek is - mint minden más tevékenységnek - megvan a sajátos
rnódszcrtr.na. Ezt. állandóan f;s folyamatosan sziikséges és lehet is tökéletesíteni.
Ezzel (jsszefiiggéshcn külön is hangsúlyozni kell az ellenőrzés elveiről, szerepéről,
1\.'rH!szeréről alkotott egységes nézet fontosságát, mivel nagymértékben ettől függ
,i. g:rakorla.ti vl'grchajtás eredményessége. Fontos az ellenőrzés szerepével kapcsolatban
annak lielt'itása, hogy a. parancsnoki tevékenység bonyolultabbá válásával, a feladat- ·
t'·s hat.iiskürök bővülésével, a jog és felelősség növekedésével fokozódik az ellenőrzés·
jdentií:-;égc, ami sziik1'égessé teszi javítását, hatékonyságának fokozását, módjainak,
mótlszerei,wk tökéletesítését. Természetesen az ellenőrzés eredményes gyakorlásának
ne1ncsak e tevékenység fontosságának elméletben történő elismerése, hanem a végrehajL'ts követelményúnek, módjainak, az alkalmazható módszereknek az alapos ismerPle is fl!]tt~tde.
A ki ellenőriz, ·az minden bizonnyal dönteni is fog. Döntése nem !ehet reális,
1nq.-~ala11ozott, ha tájékozottsága csupán a papírra írt és nem a személyes tapasztala1okon alapt1l(Í információkra épül. Nem lehet eredményes az az ellenőrzés sem, amely
csak a hih{tk felkutatására, a felelősök megállapítására szorítkozik, mivel a helyes
1n1Jd:-szert·d \'('.gzctt ellenőrzés tt tények tárgyilagos megállapítása mellett segitség11y1'1,i1 i'ts i.-;, tnn(lC,'>adás is, bátoritiis is kell hogy legyen, amely megerősít a helyes
1PV('·kP11ységLrn, segít a hibák, hiányosságok feltárásában és megszüntetésében. Ezért
is, és nemcsak az egyre szélesedc'-í bürokratizmus, a felesleges papíráradat megakadályozúsn érdekéhen szükséges, hogy min<l nagyobb szerepet kapjon a különböző ellen/írzl:si fonrník é::. rnódok komplex alkalnmzása, a vezetők helyszíni, személyes tapasz1alatokra t;\.ma1'zkodó ellenőrzéstinck fokozása.
S,1jJ1os ezzel szemben még napjainkban is gyakoriak az olyan ellenőrzések, ame·
lyck lcrvszertitlenek, rendszertelenek, sértik az önállóságot, mert gyámkodó jelleg{íek,
Yagy l.'JHJ('k a:r. cllenkczőjekt\nt rü1.gyv01u~lúuk, nwgalapozathrnnl últaU.nosíióa.k, a
1/·nyq;d Sí',t'lll elől téveszt.ők st.b. Ezért 1b tények re.íJis foltúrásn hel)rett csak a. bürokr(u·i:'tt lliivdik, az i<lr'ít, az energiát paztiroljítk, okvt:!dlcukedésnek tllnnek, ellenszen~
Yct 1úpL't!r1ak a:r. elk;nl.í1·z!\:a:scl" szetnhcn ,~s iiríigyi:l teremtenek a kihúvókra. Tehát
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fontos feladat az ellenőt:zés módjainak, módszereinek a javítása, az e vonatkozásban
több helyen kialakult helytelen szemlélet megszüntetése.
Az ellenőrzés módjait, eszközeit és módszereit illetően többféle forma áll rendelkezésre, amelyek helyes és együttes alkalmazása biztosíthatja a tények reális megállapítását, a vezetők kellő informáltságát.
Az ellenőrzés módjait tekintve mind a felügyeleti, mind a belső ellenőrzés során
az ellenőrzés céljától függtíen egyaránt alkalmazhatók az át.fogó ellenőrzések, a témavizsgálatok, a cél- és utóellenőrzések.
Átfogó ellenőrzés keret.ében célszerű vizsgálni az aláren<lcltek általában huzampsabb időn át végzett tevékenységét, az ál~alános és szakfeladatok egészének vagy az
össztevékenységre jelentős befolyással levő részének eredményességét, az aláreri<lelteknck az alaprendeltetés betöltésével kapcsolatos felkészültségét és k1szenlétét, az
adott időszakra megszabott követelmények teljesítését, az általános vezetés színvonalának és ha'.tékonyságáuak helyzetét. Alkalmazásának legfőbb területe a felügyeleti ellenőrzés rendszerében végrehajtandó parancsnoki és szakellenőrzés, <le a
belső ellenőrzés keretében is jelentős a szerepe a fontosabb kérdések vizsgálatában.
Az átfogó ellenőrzés komplex jellegénél fogva eredményes vizsgálati mód lehet azon
szervek helyzetének felmérésére, a.melyek miniszteri szemle által nem keri.iltek ellenőrzésre, természetesen allmlmazható a miniszteri szemlék közötti időszakokban is.
Jellege alapján átfogó ellenőrzésnek tekinthető a miniszteri szemle is. Az átfogó
ellenőrzés lényegét tekintve olyan vizsgálati mód, amelynek során egy szervnél több
fontos kérdés széles körű és egyidejű komplex ellenőrzésére kerül sor, s ez mélyreható
tájékoztatást nyújt a vezetők részére.
·
'1 1émaviz1,yrí.lat útján célszerű ellenőrizni a szélesebb körre, egy-egy sz.ikteriiletre,
több szervre kiterjedő alapvető rendelkezések érvényesülését, bizonyos kérdéseknek,
állapotoknak, folyamatnak a helyzetét, okok és okozati összefüggések feltárását,
ten<lencii'tk elemzését, tanulmányozását. A felügyeleti ellenőrzés rendszerében végrehajtandó paranesnoki és szakellenőrzés keretében célszerű leginkább alknJmazni, de
hus,mos és célravezető lehét a belső ellenőrzési tevékenységben is. Lényegét tekintve
olyan vizsgálati mód, amelynek során egy jelentősebb kérdés több szervnél tört.énő
b:urnlm[myozására kerül sor. A témavizsgálat- jellegéből adódóan - eredményesen
ulku.Imazható a fontos döntések megalapozására, az általános következtetések levonására, a. jelentősebb szabályozások előkészítésére, illetve a fontosabb döntések hatékonyst1gfmak utólagos ellenőrzésére.
Célellenőrzés alkalmaz1ísával elsősorban fontosabb normák, követelmények, egyes
központi és helyi rendelkezések, előírások megta.rt,ását, személyek magatartását, rész~
felada.tok és mozzanatok teljesítését, valamint váratlanul felmerülő szűkebb köríi,
főleg egyedi esetek, események körülményeinek kivizsgálását célszerű végezni. Lényegében a célellen9rzés egy-egy esemény, probléma egyedi viz.sgálatának és a, váratlanság biztosításának célszeríí módja, amely az opcrntiv vezetés fontos információs
eszköze. Minrl a fdiigyeleti, mind a belső ellenőrzés rendszerében eredményesen allmlmazható.

Utóellenőrzés. A korábbi ellenőrzések: miniszteri szemle, felügyelcli ellenőrzé:-i,
illet,,.e a belső ellenőrzés eredménye alapján szabott fela<latok teljesítéséuek, a tapasztalt hibák, liii'myosságok megsziintetésére kiadott intézke<lések végrehajtúsának helyszíni vissza..ellenúrzéso. Alkalnrnzható önállóan vagy az ellenő.rzés fentebb ismertetett
valamelyik formájába beillesztve. Következetes és ren<lszel'es alkalmazásával jelentős
mért.ékben fokozható az a pszi1•hilrni hatás és fegyelmező erő, amely nöYeli az alárendeltek foldii.-;:-iPgtmlat.át.
1
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· ~\,, ,~J!prn'írzés y[cwli módjai n1elk: l fontos i-;zercJiiik van az ellenőrzés eszközeinek,
:1111t·lyl'k hel:·cs mcgválasztúsa. :',rntos az ellenőrzés,_ mint vezetési,funkció gyakorlá-

•

f:{d1oz.. Ezek közül elsősorban kell megemlíteni a kö,retkezőket:
I 11/onnríciórcn,!8::er: n vezetés valarucnnyi szintjén biztosítja a Szükséges adatokat
a kiiliinlJözf) döntések meghozatalához. Követelmény vele szcmhen, hogy legyen
{1llanrli',:1n friss, folyamatos, tegye lehetővé a vczetlík állandó áttekintését, az általuk
il':Í nyít ot i ~z.cn•ck helyzetének folyamatos ismeretét, a döntések helyes megalapozú:,.;;'t t. Sem lwvcschh, sem több ne legyen, 1:tint amire az adott .szintű vezetőnek folad:1t;1 P]l;'tt:'t:-/tlioz szüksége van.
JJ011.'1.JsÍ/rÍ8, f(J!Jeztctés: n, döntést megelőzően tartott értekezletek, bizonyos kérdé:-wkb·J, frrvczctP!drnJ kapcsoJathan szóban vagy íráshan kért vélemények, :imelyek
n;:,:ynn1•,;nk infonnúciós jcllegúek és a döntés :uegahpozását segítik elő. Ellenőrzési
'\'())1:\( kozi'::--ú.t. a különböző vélcm(~nyek, nézetek összehasonlítá~a, ütköztetése adja .
!{_frulninyo::ási, júvri1iaoyási jog: annak Rzaliályozását jelenti, hogy a különböző
:-;z/nt ti n·zetők milyen ügyekben, milyen terjedelemben és feltételek mellett dönthet11ek ,.;ajilt hat.:í~körükGcn. A megkötésekkel garnnda teremtődik ahhoz, hogy bizouyo,.; iigyck alúírús, jóvúhagyús (;éljából a megfelel/) vezetőhöz kerüljenek, aki éppen
i·mH'k réYén jnt ellcnőrz:ési lchelű.séghez.
Podri!J s.:ignálúsa útján olyan feltétel terernt6dik a vez:et.űk számára, hogy azok
i'tltc,kiuthc~sék az érkezt'J és elintézendő ügyeket, illetve az ügyintézők kijelölésével
hiztosítsü.k a további cl!eufüzés feltételeit.
lJ(\~·::rí.mortatás: lényegében a számonkérés formúju, amelynek során alsóbb szintű
\'l'í'Pt.űk sz1í.mára s,mbott fela.<la,tok teljesítéséről, vagy fontos intézkedésekkel kapc::1olutos dtintések meghozataláról történik tájékozódí1s. Gyakoriságát illetően figyelt>ntlio kell venni, h.ogy lm slírű, érdektelenné vú,lik, elhárít.ja a felelősséget; ha rit~
kúhlJ, rncgnehcúil az áttekintés. Célszerü az ellenőrzés más formái és eszközei útján
11.Y('l'L inform:'teiókkul egybevetni és pontosítani.
JJ atn:/(/f iLu.i múdwzcrek mind a döntések clőké,;zítésében, mind az ellenőrzések
vc:grehajt:í:-:1 sorú.n fokozatosan előtérGe kerülnek és az ellenőrzés korszerű eszközeivé
v.'d11ak. Programok, prognózisok készítésében, az optimális döntések megalapozásálwn, l1011yo!nlt nmnkafolyamatok összehangolásában és ellenőrzésében mindinkább
rn '.] Is: ii lüzhd l'l lenek..
,\:r. ellen/)rí'.é::! sorAn a fent ismertetett eszközök mel!ett, mint az ellenőrzés legfi,n(u,;:t\;h ·1nórlszcrei, külön-külön vagy együttesen a követk<;:zők allrnlrnazhat9k:
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lh-',11s.:íni'. dlcnőrzések, amelyek a szernélyes tapasztalaton és közvetlen informávi1J-;z1·1·zé:,t'll tút jó alkahnat biztosítanak emberi kapcsolatok teremtésére és folya1t1ato,; f~'nntartásií.ra, is. A helyszíni vizsgálatok, ellenőrző gyakorlatok, lövészetek és
111.'t,; f~>glalkozások v{:grehajtása, munkafogások, tevékenységi folya1!1atok, technikai
;:,, fq.'.,\'\'t'rzd! eszközök működésének gyakorlathan való kipróbálása, anyagok, eszkiizijk :-;zi'unLa\'étcle és rovancsolása stb. az ellenőrzés leghatékonyuhb módszereinek
· tekin1 !idük.
8zc!.'en túl a jflentésel; él'lékelti;e, írúsheli jelentécek, kimntatások t;s más okmány<,k, nyilvúntart-:'u,;ok, staiÜ,;ztikai és Pgyéb forrásliól származó adatok elemzése,
tannl111(myoúsa, személyek rneghallgatíisa, kikérdezése szóban vagy írásban, illetve
viz.-;L(;Íztat.ús útji'rn sib. ugyancsak nélkülüzhetetlen módszer az ellenőrzési kötelmek
L'l'c(!Jl11'.11yc•s g;~·itkorlúsában .
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4. Az cllcnörzések terveztisc

Az cllen{jrzések tervezésének alapját a külöuböz{:í rendelkezésekben megszabott
ellen6rzési fehdatok, az ellenőrzések célja, köv~telméuye, formiíja és tartalma határozza meg.
Az dlc11őrzési tervet, az dvégzcudő fehi<latok szerves részeként szervekre és
:,;zernélyekrc szólóan szükséges rögzíttmi ..Függet.lenül az ellenőrzés céljától, formáját.ól, valamennyi vezel ,!si szinten nzono.,.; módon, mégpedig a munkaterv készítésének
lll<ÍfL-:zcrélwz ha:,;onlóan célszerű tervezni 1iz ellen6rzéseket, vagy úgy, hogy azok a
munkaterv kiilljn fejezetét, vagy annak mellékletét képezzék.
Az cllcnőrzé::; tervezésénél fontos követelmény a re,ulszeresség, az összehangoltság
t~S ()perati'.'viülx.
A rendszerességnek lényegében kétféle igényt kell kielégítenie. Egyrészt bizto·
sítania kell, hogy az alárendelt szervek meghatározott időközönként, ismételten ellenfüzésre kcl·ülje1ll'k. Ennek jelentősége sok egyéb tényező mellett különösen az alárcndcltckrc gyakorolt ösztönző és fegyelmező hatásában van . .Másrészt az elöljárók
cs1;1,k 1Úcndsr.eres, időközönként végzett ellenőrzések útján, az összehasonlítás alapján
kapnnJ;;: reális képet, nz alárendeltek fejlődésének üteméről, mértékér61, azok eredményeirdl és hi:'myosságairól.
Az elleuőrzéi;;ek öRszehangolásií.val azt a követelményt kell biztosítani, hogy azok
ne egymásra fod-.;o és egymást keresztezve, hanem szervezetten, tervAzerüen, az alárendeltek felesleges és ismételt zaklatása nélkül folyjanak, a különböző szintű ellené>rzések lehetí_;!eg koordini'dtRn, a. ldilönféle szakellenőrzések pedig cgyicWhen kerüljett<!k végrehajtásra.
Az operativitás küvetelményc azt jelenti, hogy az cl!)ljiírók az alárendeltek
elk•nc'.írzésc 80riín a legfontosabb és lcgidőszer\Jbb kérdések vizsgálatát lehetőleg kC116
idóhen vt~gezzl!k. Így friHs informiídllkhoz jutva döntéseiket megalapozhatják, illetve
a problémák folszámolásárn i<lejében intézkedéseket hozhatnak.
Az ellenőr;,.ési utasít.ág az ellenőrzések mennyiségét és gyakoriságát -- a miniszteri szemle kivtitelével - nem az idő függvényében, hanem követelmények állításán
keresztül, kfizYtct.ve szabAlyozza. }'ontos a helyes nrányok, a. normális rnériék megtartása n tervezés során. Alapvető igazság, hogy az ellenőrzések helyességét elsősor
ban nem azok nwnnyisége éS formája, hanem az aláren<lclteknél levő rend, fegyelen1
t:s a föladatok teljesítésére való készenlét, állapota mutatja.. Ami viszont. csak rendszeres,. hatékoHy cllenő~zések alkalmazásával bizto.•;ítható.
a) A felügyeleti ellenőrzés keretében, mint ellenőrzési forrna, a mi11i1deri s;;cmfr,
a parr11tcs1wki és szakellenőrzés, valamint a témavizsaúlrll tervezésére keriil fiOr. (C~lcllenl)rzésck konkrétan, eÍlnzet.t formában áltnhíhan nein, (·sak idötnrtalék formtljáhan te1Tezhetók.) r\ felügyeleti ellcnőrzt~H t.crvezé:-iét a minisztúiurni Hzcrvt~k, seregtest- és rnagasahhcgység-pnrancsnokságok végzik.
·
A minúclcri BzemlJl·pt a vezérkar ötéves időszakl'll, üteuiczve t.crvezi rneg. J•:zt az
időrendet a rninis:t.turi sz1•nile 1Utal ellenŐr.lcn<lő szervek mennyisége, illetve a szen1Iék ·
eélja és tartalma indokolja. Alapkövetelmény, hogy az érintett szerveket. ötévenként
egy alkalorurnal miniszteri szemlén ellenfüizzék. A szemlék során az érintett pUraHeHnoks{tgok teljl's {dlományát, 11 magasabbcgység alúrcn<leltjeinek pedig legnJáhb a kétharrnru!íit -"areális értékelés érdekében - sziiks,iges elleniíi'zés alá vonni. A miniszteri szemléket célszeríí olyan fortnában tervezni, hogy például 11 seregtes.t-puranesnolrnág ellcntírése valamelyik ahírendelt magasabhegysl'gének cllefü)rz<~sével egyiitt,
<'gy időben törtt':11}:k. c,;J:.,r.erlí, ha a szemléket miniszteri :'!Zervek állományából létre106
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ho1:Üt t hizot ts/tgok folytatják le liH eset cuként más szervektől esak olyan személyeket
vonnak lw, akik fddőssl'~ük alapján a -,:;;,.crnle eredruényd)en küzí;etleuül nem érintettek.
,.\ pr1,r1monoki é."I szfll.:ellenürzé~ckcl a rninü;ztérinmi szervek, sercgte.<1t- és lllllga:-a\,IJt'f'.YS(;g-µari1,11c,mokságok tervezik. A ter.rczés által.ínus rendjéhe7. igazodva a
rnilliszt/riumi szervek a munkatervhez knpe:-;oJódó fdéveH ellenőrzési tervet készíte1:E·k, a .'-E~rcgtcst- és nrnga3ahbeg,piég-puram.:snok.':lágok pedig ~ .általáLan és célszcrií,·n -- kt;t.évcs üteme;a:éssel és kiképz6i::i idúswkonkénti pont.oRítá~al tervezik
nz d!l·rn:írz/·stalwt.
,\ 1niniszt,'.riurui szerveknél a foliig_yeleli ellenőrzés tcrvezt~se Iény{\gében kétir,ínyú. 'J'·.:t'Yl'zrii szüln,;éges egyrószriJl a frJnükij"1wk küzveilenül nlt~rendelt (HM és
V !'\) :c,/.t~rv1•k 11nnu1esnoki ellen/.írz.ós.'.!t., 111ítsrés?.rűl a :,;zakil'ltnyítás kt,réLe tartozó MN
~z,·rn·k itt.akelll'ni.írzését.. A seregtest- és rnagasaJ,begyi,;~g-par1tncsnoksiÍ.gok ált,al
y,:gn,Jwjtaudó foliigyeleti elleuúrzé8 kift formája, rwvez.cte:;;;en a parancimold (;s 1.;zflk1•l!cr1/_írz,'.s, ]1~nyl.'.g;dmn cgyiitt,, Ö»H1.el1angoltan tervezhctíí.
:\ n1ini:-;zti!ri11tni szervek Altal - a. fehigyelcti elleni'frzés kcrctt;hen - végreI1:tjtandó pani1H·H110ki ellcn6rzés, külünösen ha Icvez.l'li~sc átfogó jellegíí, a különLüző
ki'.pzelt.-;,;glí tisztek egymá:,;nak k(iksünösen tört,!nc'í liiztosftásával bonyolítható Je,
(•;,/·rt. t.'1'1'(1 az elle11Őrz•;sok lervezésénél ajánlatos Hgyelernmel leuni. A seregtest- éA
111aga.-=a l1IH·gys,':;g-paranesnok8ágok ezt sz.erve;,;etszeríi AJl0111ány11kkaJ képesek niegt,Jd,tni.
,\ sz.akellenc'írz.t:sek a. lllinisztél'iurni főnökségek esetében általáLan s,.~j1:Lt állomá11.\"11kknl, il!t:tve a seregtt'Ht- /\s rnagasabbegysi:g-paran<:t-inokHií.golrnál a fogyvememi
/.s; szolgida1 i .'tg törzsek úllornúnyávaJ folytathatók le. A mini1,ztériuu1i fönökS1~gek
últal ten·e1.ett át.fogó sz:~kellcnőrú1.':!ekhez ar.onbau alka.]n1auként kiilső ::izel'vekt.ől is
- 1.'l~i)sorhnn a;,; intézctekti.íl í;.':! egy!;li :,:;z.erve\.;t{íl -- s;,,iilrnúges i,,zakeröket ig,inyLe
\'('lltli.
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li~ A hel.-;(J ellen()rzé;-;t az l\IN vn.la1nennyi szerv<•z.etC:nél 1~s azok szerveinél - ahol
Lfr111ilyt•11 tev(iln•nység irányítása, folyik, fög-getfo1liiJ n, sr.intheli elhelyezéstől és fonk(·illttíl - lcn·e:t.ni kell. A lJel.c:.ií dlen6rzés tervt•ztistiuc•k alapját az ellenőrzés célja,
IJ1úr!jai .~l-l nH'idsr.Prei hatúrozzúk meg. A bc!sí:í ellenfoú:s valarnenuyi szervezetre érv{'.ll_Yf•s tn(Jdjai: a 8.c:cmf:!_11ek (vezet<Jk), a, fn;{km.ysfg( folymnulokba épített, és a fu11kún1uí.l/1ci s::.eri:c!; últ1d Y(;gzet t; ellt.!niírzések.
:\ (t':dr)'l.: r·llenőn:/!iei11('/; tcn'1·;,.~~1:nd n:,,; ellt•nt)1·zl'i-;ck tarialtuát ill1.•tt'1e11 11mgl1,it1'trozrí:1k az adott hcosztúsokrn, smholt kl)Ydeltuénvd.:, a különliö;,;ő szabúlvz11toklia11, ~zervi lrn.túroz.vi'Lnyokbun, nurnkakiiri kh-Asok!m.11 i-;t.b. rügzitett felu.datbl(. Cél:--:z(:l"ÍÍ, h:t a YPZt!ti.ík sz.cu1élyctie11 azokat a. ft'l1ulatolmt cllenlírí'ik, au1clyek egyré-./:,lr,t az.
últ:d11k ir:'tJ1yított :-izervcz.et. (.izt\1'\'l:zeld-i.) rmidcltdt;~ szerinti rnlíkfülést-::re, a kövdel1t1l'Hyek !1·l,je'!Ít1\~l're dönti) befolyással vannak; m.íi-m;szt fi. közvetlen irányítások
nli'L tarlm.ó .s;zt·nidyck (helyettesek 1::,; más fontosnbh l,eosztái;ú vezetők) tcvékt111y1:>égét, ü.:rn1l:szetcsen ht>leértvo cr.ek ellt>Ill'jrzi~si kölelcsségének teljcsítí:/;ét is. A vezetők
c!lcn/;rz.ő tev,:lw11ys,~g,~nek inódszcr•fvel kapesolathan -- kiilönö;;en iiz egységek, alt•gys1.:gek WJll;ttkozúsálian --- a ti)blill:lc elleu/frz.l'.,si JJl(íds:1.1•1: kóziil i.'-1 ebfomdmn a
l1dyszíni elle11l;rzt'·."-'t~k fo11tussítgAt :,züksége~ hai11,.("Hl'1!yoz11i .
A tel' !.l-cu.11s/yi /o!yrwwtukl,a {11í/ffl 1•llvn,;n,é~;ek tnrt.alnHÍ.L n. küvetelrnéHyck, szul,úlyok, cllíírú:mk. 11or1111í.k st Ii. 1dlwtjúk, arndyek kii!önböz6 rc11dclkez.é1,ekhen (Szn.l,(tlyzat, paran(:S, utasítás sth.) va11uak rügzÍt\'e ,:s rneg1urtú.suk kötelez() érvéuyű,
lllirnl a feladatcJk v,:gr.hm HOl'Ílll, rnind a szc1J1dy1·k magatartása terúu. Tekintve,
!toµ.y ('Z,:k elt·mei hu:t.a1r1osalili i"tliin {d, :.;tahilak, ter\.·1·z,:siikl'L kiilön neJH rii,;zletezr.ük.
1
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Annyit szUkR{ges mégis megjegyezni, hog)· az élet követelményeihez történő igazításuk, korszerűsítésiik folytán id6nként módosításukra kerül sor, amelyet viszont tervezni szükséges.
A funkcionáliB <ÍB ágazati szervek ellenőrzései lényegében a különböző szaktevékenységekre idmyulnak, így a belső sza.kellenőrzés fogalmával is illethetnénk őket.
A szervezeti méretek növekedése, a funkciók bővülése követkattében megszűnik
annak lehetősége, högy a vezetők a különböző szervezetek - _különöSen csapatjellegű
és rendeltctés(í szervek - tevékenységének teljes körét, minden részletében közvet~
lenül áttekintsék és ellen6rizzf'ik. A vezetők ellenőrző funkciója mellett szükségszerűen
jön létre és alakul ki a belső ellenőrzés önállósult (de a vezetéstől nem független)
forrn(oja, az úgazati és fonkeionális szervek - szolgálati ágak - szakellenőrzése.
Ellenőrzésük a. f:lzakirányításuk és felel6sségi.ik körébe tartozó szaktevékenység helyzetének vizsgfila,tára irányul. Ezen túl közreműködnek átfogó jellegű belső - első
sorban szakterületükhöz kapcsolódó - ellm1őrzé:;i feladatokban is.
A belső ellenőrzés - mint, a feladatok része - az egyéb feladatokkal együt.t
kerül megtervezésre. A terv elkészítésénél elsősorban a tervezett és előírt feladatokat,
a szolgü.lati és szakmai elöljárók követelményeit, vltiamint az ellenőrzés lefolytatásának módjait, módszereit kell figyelembe venni. Amennyiben a belső ellenőrzés szervek
tevékenységének vizsgálatára irányul, vagy átfogó ellenőrzésként, illetve témavizsgáln.tként kerül végrehajtásra, úgy a szükséges koordinációt és összehangolást, valamint az ellenőrzés tervét az ellenőrzést elrendelő vezető törzse, illetve a tervezést
végző szerv (sze1uély) készíti el. Ha az ellenőrzés csupán személyek tevékenységére
tel'jc<l ki, úgy ann:1.k tervczéstSt (ütemezését,) az ellenőrző személY. maga végzi, tetszés
szerinti forn1ábau, álttLli'.Lban előjegyzésszerűen.
A belső ellenőrzési feladatok időbeli ütemezésének tervezését - tekintve, hogy
a Jllegolclandó feladatok részét képezik - a munkatervvel e"gyütt, azzal azonos idő
tartarnm - nnmka- és ellenőrzési tervként - célszerű készíteni. A belső ellenőrzési
terv tartalmát n, fontosabb beosztású ·vezetők ellenőrzései, a funkcionális és ágazati
(fegyvernemi, illetve szolgálati ág töf"Lsck) és más szervek ellenőrzési feladatai, valamint a Vl~grchajtáR rn<l<lja; módszere és ideje képezik.
e) Az elleui.írzések (feliigyeleti és belső) tervezésénél azok tartalmi, formai, módszerbeli é:-, időhcli ekendezésc mellett fontos követelmény a külön.böző szervek ellentírzési fohdatainak mint rész.tevékenységeknek a pontos összehangolása, különösen
fL?: nlárendelt R7.et·vekre irányuló ellenőrzések időbeli koordinálása. Igény, hogy a
kiilön1Jöz6 - főleg szak- - szervek ellenőrzéseire a 1ehétőségekhéz mérten egy-egy
aláronúelt szervnél egyeztetve egyazon időben kerüljön sor."
Ct:lszel'Ű, ha ,iz ellen6rzé:,,i tervekben a végrehajtás szervczettsége,összehangoltsága és koordinAltsága 1!r<leki~hen rögzítésre kerül:
·- a tervezési id{íszakban tervbe vett ellenőrzések időbeli ütemezése, azok fornuija és 1rnídszerei;
· - nz cllenőrzöt.tck mcgjclölé8c;
- az cllcnőrz6 személyek, szervek megnevezése, több résztvevő (bizottság, csopol't vagj szr,rv) esetén az ellcndrzés vezetője;
- a célellcnőrzésekhcz tartalékolt idő (ezek ugyanis általában előre nem ten•ezhct6k meg konkrétan, mivel sziikségességük és végrehajtásuk sokszor esetleges tényezéík függvénye).
Nngyszám(1 alárendelttel rendelkező vezető szerveknél az ellenőrzések tervezésének megkönnyítése i~rdekéLen célszer(i olyan ellenőrzési nyilvántartást készíteni,
n.niely alárendcltenin;nt tartalmazza:
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· - mikor, milyen ellenőrzés kerü!t végrehajtá!:lra;
- az ellenőrzésekkel kapcsolr~tos jegyzőkönyvek, feljegyt::;ések, értékelések, intézkedések és egyéb okmányokr.<t vonatkozó bejegyzéseket.
'
Az ilyen célú és főleg pontosan vezetett nyilvántartás nem tekinthető a bürokrácia. uövelésénck, mert. hasznos segítője lehet mind a felügyeleti, mind a belső ellenőrzések megtervezésének.
Az előhbiekben ismertetett ellenőrzési terv azonban nem ad részletes eligazítást
és mindenre kiterjedő útmutatást a n1cgvülósítás módjára, mellesleg nem is ez a célja.
Csupt'm az ellenőrz1\sre lwrillőket, az elleniírzés idejét, módját és a végrehajtókat rög7,Íti. Ez a szélt'Hl'hh kürú helyszíni ellen6rzt\Ack lefolytatásához nem elegendő, mivel
nem orientáJ kt>lWen a legfontosabb kérdésekr0 és feladatokra. Ezt a hiányt a font,oRabh helyf-zíui elb1órzh,cket t,za.bályozó és a, végrehajtás követelményeit rendBzerezo „tllenör:::é11i program" pótolja, cLmelybeu alapvetően a követke'zőket célszeríi
1neghatá.rozni:
-- az elleuőrzés í·árgyú.t. lnípP1/J :-si'.t·n·,:zetekd;
- az ellenőrzés célját;
-~ az ellenőrzési feltldt~toka.t, awk rövid tartalmát ös indokolását;
- az._ el!eníirzés idóiitemezi~sét (kezdés, Lefejezés, jelentések, értékelés, javaslat stb.);
- az dkné.írző ,..,zemélyek (szervek) és azok kónkrét részletes feladatait, valamint
a végrehajtás módját;
- az ellenórzés vezetését;
--- a,r, clleuőrzéssel kapcsolatos egyéb követelményeket.
A progra,mban foglaltak lényégében olyan utasítások a végrehajtók számára,
ittlLelyek tcljeHi.tése köt,elezéí. l~ltérést, módo::;ítást a. programot jóváhagyó engedéiyez-

!mt, ami természetesen uem jelent merevséget, mivel az ellenőrzés során az eredeti
programon igazítást igényli> körülmények merülhetnek fel.
ÜsMzcgt·zvo az e!n10n<lottakat, kiilön is szükséges a figyelmet a következők"!.·e
it·t'u1yítrrni. Mivel az ellenőrzési tervek tart.alma alapvetően diszkrét, ezért köVatelJtu~ny, hogy Lizalnurnan türténjók a kezelésük. A valóságos helyzetet tükröző objektív
t61yek folt1í.rú'la alapvet6 érdeke mind az ellenőrzőknek, mind az ellenőrzötteknek.
Ez/·rt az ellenúrzl'sek sonín a váratlanság biztosítására kell törekedni. Az ellenőrzé~ek
.ko11Jp!t•xitúsa az ellen6rzés különböző módszereinek és eszközeinek az együtte:S alkalmaú:-ú.L jelenti. Ezt úgy célszerű ~negvalósítani, hogy pl. az átfogó jellegű helyszíni
ellc11úrzth;eket leheUHeg az adatszolgáltatás útján nyert jelentések, statisztikák, okmányok 1,1.,l,. tanulmányozása, valamint az ellenőrzöttek beszámoltatása előzze meg.
Az t·llenéírzések hatékonyságát - eszközeinek és módszereinek helyes megvúlaHztá:.:;{m túl - jelentős mértékben Lefolyá.Rolja a sokféle és fajta ellenőrzés tervszcríisl'gu, koordináltsága, az átfedések, párhuzamosságok, kettősség_e kiküszöbölése.
C,ibzer(í. az. ellCnőrzóseket tervez() szerveknél kellő időben tisztázni az· olyan
kérdéseket, mint pl. a. felügyeleti ellenőrzés súlypontjai, céljai, az alárendeltek közül
ki, rnikor, milyen ellenőrzésben részesüljön, a témavizsgálat.ok milyen kérdésekre
összp~utu,mljmrnk st l>., amelyek nélkül egyébként 11z ellenőrzések nem is tervezhetők
nwg.
Függet.lt'nül 11z ellenéírzési tervektől, soron kívül kötelesek az elöljárók ellen6rzést
t.urta!1i azoknál a szerveknél, d1ol mulasztások, hiányosságok, szabálytalallilágok,
l':;:,,zeríít.len gazdálkodásra utaló fogyatékosságok vagy egyéb súlyosa,bb jelenségek
tu p,u;zt ullmtók,
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Az ellenőrzésre is - mint áltnlában minden más tevékenysí:gre - érvényes,
hogy nem elég a, jól kidolgozott, megbízható ellenőrzési rendszer <~s ellenÍJrzf;f.i terv,
azokna,k párosulniuk kell szaJrnzeríí, következetes végrehajt{ut,ml.
A teljes zártságra törekvő korábbi ellenőrzési rendRzerek a nl!pgazda.-:ághan, <le
a néphadseregben is jórészt az irreális eélkiü'ízé,;uk miatt nem funkC'ionáltak rnegfelel<'.íen.
Kétségtelen a„z i,;, hogy a, túlzott követelményekre való }Iivatkozlu;,:-;al Rok esetben annyit sem érti.ink el, mint a.mennyire képesek voltunk.
Egy másik problémája az ellenőrzésnek, hogy egyes területek favorizáltak, más
területeken viszont az ellenőrzés a vele szemben támasztott követelményeknek alig
felel meg. Pl. a gazdálkodás-számvitel ellenőrzése, ha nem is problhnament.esen hisz tfmnivaló va.n még bdve11-, általában az ellenőrzé8 homlokterében van, ugyanakkor más területek kevésbé ellenőrzöttek.
Az ellenőrzéH miniszteri utasítás által történt új szabályozÍL:,;a mértéktartóan, a
rendszer felépítésének megfe1elc3 zártságra törekedve szabja meg az ellenúrzés elvi
követelményeit. B követelményekből kiin<lulvtt sziik:'a:gcs az egyes Rzakteriiletckre
vonatkozó ellenőrzési szahályoz1h1t feliilvizsgálni, a szükséges mért:ékíí 1rnídosítáRt
elvégez.ni, iUdve ahol nincsenek 11ipgfelel/i követehnények, előírások, Hzahályoz.ni az
ellenőrzés rendjét és gyakorlati végrehajtását.
Mindez azonban csak az els6 lépés, amelyet időről idöre a nwgváltozoH körülményeknek megfelelően követni kt!ll a szabályozás továbUi korszeríisíh~sének. Nem
kisebb feladat azonban az ellenőrzé:,:;re kötelezettek rnagasahh Rzintű szakmai felkt:sz.ítése Rem.
Az ellenőrzés tervezésére, swrvezésére és gyakorlati véghihajtására irányuló folkészíté,i eddig eléggé elhanyagolt terület volt. Úgy voltunk ezzel, hogy aki vala~
milyen feladat.ért. felelős, arról azt is feltételeztük, hogy a végrchajt.ást is ellcw'.írizni
tudja. Az ellenfüzés olyan sZtLkma, amelyhez minrlig valamivel töbh f•lrnélcti fol~
készültség kf'IJ, mint amel1nyi az ellenőrzött tevékenység műveléséhez Hzi.iki:iéges liH
ehht!I', töhblet.ként nem nélkülözhető a megfelelő szakmai gyakorlat és hizonyo:;
ellenőrY.ési rutin, vahimint élettapasztalat sem.
A hadseregben réRzben n sajátosságok folytán azzal a problémával ii!Iunk szemlien, hogy a függetlenített, csak ellen6rzéssl'l foglalkozó szervek és személyek száma
elenyésziíen kevé8. Az ellen/Jrzési fela<lutok túlnyomó töblJSégét a szakmai munka
részeként kell kinek-kinek elvégeznie. Mindez azzal jár, hogy erre a feladatra mindazokat, akiknek valamilyen ellenőrzési kötelrnük van, megfelel/i módon fel is kell
készíteni, mert .-1, sok esetben még formálii, ,Tégrehnjt.ás helyett csak így várltui.1111k
megfelelő ermliwinyt, n hibák utólagos 1\szlelése hel;yett azok időbeni feltárását é:-i
föleg megclúzé:-1ét.
·
A trn·lrnikai fejl/íJés, a gazdálko<lás kiterjeszLé!-ie, a számvitel fontos:.:;/tga, a gépi
adutfoldolgo:d1,i l'}terjedése stb. következtében a vezctés:,;d szemben egyre fokozúdú
kövctelrní:nyck mo:-;t m{tr halasztlia.taUanul szükségessé tc:c;zik, hogy ct w!pharlsl!n·ght>n ----- el:-iő:-;orban a tnniut,~zetekhcn, de a továbbképzések _során -ifl -- rnegfrlcli..í"
figy(•l111et fordítsunk nz cllen/'írzl.Í rnuukár,~, az. ehhez szükséget> differenei(dt. folk,:szítésrc, ,~ kellií el111életi és mödszt•rtani megalapozásra.
li'l'i1nerülhet az is, hogy n tnuintézet.ekben az ellenőrzt:;st iináll() tanlc\.rgykéut
kellene oktatni, anielynek kétst:g1el1:nül nlf'g lenue a maga haszna. Ha ezt így 1w1n
lehd megvalósítani, akkor n v1,•:1.1•tcisi i:-;111erctek kereti\lien, mint- egyik fontos v«:L.dési
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funkeiút kellene az ellenőrzést súlyának megfelelő terjedelemben és tartalommal
oktatás tárgyává tenni.
.·
J;~nnek -keretében pl. a parancsnokokat elsősofban a paranCSnoki kötelmekkel
együtt. jArú ellenőrzési feladatokra, többek között az ellenőrzés megszervezésére
lehetne jobban felkészíteni, mint ahogy ezt eddig tettük. Ugyanígy az egyes szakterületeken ellenőrzésre kötelezetteket szakterületüket illetően lehetne jobban felkéi:,zíteni, illetve továbbképzeni a beosztásukkal ·együtt járó ellenőrzési kötelmek
gya korlásám.
Az ellenőrzésre, mint ismeretigényes szaktevékenységre is érvényes, hogy a
korábban megszerzett tudás értéke csökken, azt a szintenta.rtás, fejlesztés érdekében
karban keli tartani. Színvonalas ellenőrző munkát csak az képes végezni, aki lépést
tart a fejlődéssel, állandóan továbbképzi magát. Ezzel kapcsolatban elegendő csak
11rm utalni, hogy a gépi adatfeldolgozás sok új problémát vet fel az ellenőrzés szempontjából is, mivel azt a hu,gyományos módszerekkel és ismeretekkel már nem lehet
kieh:gítőcn végezni.
Szükséges lenne az egyre bonyolultabb szak1nák, tevékenységi folyamatok szakszeríi ellenőrzésének biztosításához a függetlenített ellenőrzé13 rendszerének a. kérdésével i::. foglalkozni, tekintettel arra,. hogy ilyen _irányú kötelezettségünk is van. ·
Végül szólni kell a szemlélet megváltozásának a szükségességéről is. Köztudott,
hogy nz ellenőrzés az ellenől."Lött számára nem mindig kellemes tevékenység, ezért
~yn.kori az idegenkedés, a.bizalom kérdésének a felmerülése. Az ellenőrzésre kötelezettek egy részénél ,is szükséges a szemléletváltozás annak érdekében, hogy ne csak
H?,aviikban jusson kifejezésre az az elv, hogy az ellenőrzés a vezetés szükséges és
funtoB része, hanem az a gyakorlat~an is megfelelő hangsúlyt kapjon. Csak így várhatjuk, hogy az ellenőrzés néphadseregünkben betölti feladatát, megfelel a Vele
szemben támasztott és egyre fokozódó követelményeknek és biztosítja az ellenőrzési
alapküvetelmény, a segítés és számonkérés dialektikus egységét.
( Az ellenőrzés lényegének összefoglalásdt a túloldali' vázlat tartalmazza.)
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fonnái és azok Ltrtulrna

1. Pclügyrfrti
ft) 8;:nnfo
A honvédelmi miuiszter, a
Az alapr1.mdeltdésul.'k való megfoldés, a Jelk{,sziilt~ég
minisztériumi főnökök, valamint
és ké,;ze11lét gyukorlutban való komplex elknfüzPse,
a seregtest és magnsabbegység
szintű, szolgiilati és szakmai
, b)Purancsnoki
elöljárók feladat- é;; hatá>Jkőr,ük
Az általELnos rd1<l, fegyelem, a szali1ilyz11t sz,!l'inti éleL,
vulttminJ; a felkészültség helyzetének, a kiiw~tclményck
alapjtin az alárendelt alacsonyabb
telje1,ítésének a fölkészülés folyam,1túban tóJ·ü'.nő icki·
szintű szerveknél it követelmények teljesítésével kapcsolatban
közönkénti vizsgálata.
bizonyos időközönként végzett
tépymegállapító és értt:kelő tevé·
e) Szak- (swkmai)
A szakköveteln1ények teljei,ítésónek a smkmui folkcíkenyl:!ége.
szültség helyzetének, vitlamint a gaztlúJkotllts rendjéu8k
a fegvverzcUechnikai rendszerek úlluputának a fölkészülés fo ly;lrnatában iöi·ténö ídüközüukónti feln,ú,.;,Íre.
0

2. !Jelsü:
Központi és egyéb 1:Jzel'vek,
iull,zctek, paranc1:mukságok, törzsek, osztályok stb. fiíniilmi (vezetői), valmnint az egység ó:; a.legybég ::;zintű szolgálati tis szakmai
elöljárók közvetlen szcrveikcn
belül a mindennapi tevékeny.süget folymnntosan segítő és szii·
monk{rű opetatív tcvékenyi>ége.

a) Vezetüi (személyi)
A :,zervezt műkötl,J,;e szempontji' ból alapvető tevé·
kenyr;égi folyiunatok, fdutlatok toljesítúsúnek; követel111éuyek, normák, normatívák (szabályok) heturttl,;:1ánuk,
személyek tevékenységének és magatA.rtásClnak folyama·
tos számonkérése és sPgítése.

h)B1'l),ílelt sza7,JlyvzUk útjú.n
.
Ponto,,abb tevékeuysógi foly,unntok, különbüúí folad.itok ,:égreliajtá.c;lwal, személyek magatartásával kap1:so"
latbun huzamosabb irliiro, központilag és hP.lyileg mr·g·
szabott köv1-1tolmények, szubt'tlyok, normák, uormatív:lk.
e) Ji'unkcionáli1J (s;;akmai)
A szakmai föladatok és sz,tkköveic·lmények teljc,iíti).,;(,.
nek, a g,i.zdálkodás rendjének, a fi,gyverzeti és teclmikni
eszközök Alhipotának, n társu.tlalmi tulajdon védelmének
folyamatos vi:o,gálattt.
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-- _\1 J'.,12.c',,
- Ti·,,o:,,
-

(·{·1,

·-l·t,).

-

,\t.fogó,

-T;.111a,
- (_"/·J.

-

!"if,,

-Té1u:1,
-1_:{,J,
--- Utó.

- Helyszíni viz;.gálat, fehnót·és,
- ,Jclent<!:.;ek, felterje,-1zt/..~,.·k,
Atati,iztikai ús más n<latok taunl· tanuli11i'Lnyozll:;,, i,zámonkórt's.
múnyozÚ.f!ll, értékelése.
1 - Ellenürzo'.) gyukorh1t, lövészet
- Kuordinúcíó.,; értekezletek,
és 1n..i.B foglalko.zú.sok.
vt':lemények, juvusln.tok {szóban
Vflgy íráslmn} tanulim\.nyozií.su..
·- ::\lunkafog{isok, toviikm1ységi
folyamatok, technikai és fogy·
- Jóvi'ohugy>Lsi, kiu<lványor/v:ii,
verzeti eBzközök gyitkorlu.ti
uláfrAsi jog gyakod{L;;a.
kiprób:í.lúsn.
- PQstük iittckint,~,;,~. ,;zign:L- Anyagok, eszközök, tárgyak
Us,\.
sz:.ímha.vétele, rovancsolfum.
- lle,minmltatiu,, vi:t.sgúztatás,
értékelé.,;, küvetelrnénytinnaRztó.s,
--, Szahályozú,;;, tervek, progra,
mok, prognóziimk készítéi;e.

- .\tfor;óon
1-~.,1h'tlyozott.

-Atfogó,
·-Tóm11,
-L'L•l,
. -- Gtl.

113

