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A gardasági számvitel rendszere és fejlesztésének 
lehetőségei a néphadseregben 

K. Tóth Lajos alezredes 

A számvitel a katonai gazdálkodás irányításában és végrehajtásában 
minden szinten fontos szerepet tölt be. Korszerű módszcrPk alkalmazása 

katonai gazdálkodásban megfelelő fejlettségű számvit,:-li rendszert fel
h'.'tl'iez. 

A néphadseregben folyó számvitel szervesen kapcsolódik a népgaz
dnsú.~i számvitelhez, alapvető elveiben meg kell, hogy feleljen az általá
rius úllami szabályozás követelményeinek. A néphadsereg számviteli 
rendje ezeket a követelményeket - a katonai gazdálkodás sajátosságai 
,il;~pján - sajátos módon elégíti ki. 

Abból kiindulva, hogy a katonai gazdálkodás - a katonai feladatok 
ki)vetelményeinek megfelelő végrehajtásával összhangban - alapvetően 
~·. n:>ndelkczésre álló anyagi, pénzügyi eszközök optimális hatékonysággal 
1 iil'ténö felhasználásának szer\'ezésére irányul, a számvitel alapvetö fel
;,clata, hogy biztositsa az MN tdjes kersztmetszet.ében 

·- a:~ anyag·i-pénzügyi eszközökben történt vá1tozásokmik folyama-
1(/s fi~yE'lcrnmel kísérését; 

- a katonai feladatok teljesítésével, a személyi állomány dlátó.sá
\·al, vc1lan1int a működéssel kapcsolat0s anya.~·- é:, pénzfelhasználás méré-
,;(,t, elcmzésd, értékelését; · 

-- n gazdasági müvektek utólagos cllenfü·zésének lchetöségét, 
tovúbbú 

~- a túrsadaimi tulajdon védelmét. 

A néphaclscre1.! kin!akult számvit0li rendje tükrözi a katonai gazdál
kt1dá'-b:1n jclenlen mL\.: általánnsn.:i.k mondható n1C'nnyiség·i szemlé!ctel, s 
m,rgtm viseli a g:.izdúlkndás rend.szeréböl fakadó sajátoc.ságokat, problé
múkat. Feszültségeket okoz, hogy egyes szakterülctekl'a a gazdálkodás 
t·lveilwk, módszcn:>inck, szabályozóinak tovább fejleszti•sp nem jál't együtt 
,, szúmvitel tökéletesítésével, korszerűsítésével. Az egyl's szakterületeken 
folyó ezirúnyú tün~kvések kibontakozását az ágazati keretf'k korlátozzák. 
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A néphadsereg gazdasúgi számvitelének alapvető sajátos jellemzője, 
hogy az anyagi ós pénzeszkiiziik nyilvúiitartása, elszámolása, s ezzel kap
csolatos információs rencb:,:1~1· egymú~.lól elkülönül. Ennek me,gfelelüen 
külön-külön rendszerben folyik~ 

- a költségvetési clöirányzat és pénzforgalom, valamint 
--- az anyaggazdálkodás számvitele. 

A költségvetési előirányzat és pénzforgalom számvitelét a .pénzügyi 
szolgálclt, az anyagi eszközök számvitelét - szakanyagukra vonatkozóan -
az anyagnem felclös fegyvernemi és szolgálati ágak (szervek) végzik. Az 
anyaggazdálkodásban tehát a számviteli tevékenység ágazatok szerint is 
tcgozildik. 

További sajátossság. hogy az anyagi eszközöket - _a gazdálkodás 
kialakult módszereinek. a gazdaságirányítás eszközrendszerének, az adott 
feltételeknek megfelelően - csak természetes mértékegységben tartják 
nyilván és ágazatonként külön-külön 3zámc1lják el. 

Következésképpen a néphadsereg számviteli rendszerében jelenleg 
Pem biztosított az eszközök és forrá~ok összefüggő kapcsolata, a tényle
ges ráfordítások összetevőinek komplex nyilvántartása, elemzése, mérése. 

A néphadsereg belsö gazdálkodási mcchani,-:musának fejlüdését jel
lemző folyamat: a gazdálkodási jog - és hat3skörök decentralizálódása. 
az alsóbb szintü vezető, végrehajtó szervek gazdasági önállóságának _növe
kedése, a pénzgazdálkodás módszerének, területének szélesedése, s álta1ú
ban az anyagi. pénzü~yi ezközökkel való hatékony gazdálkodás s~erepé
nek, jelentőségént'k növekedése következtében rriind erőteljesebben érző
dik az eszközök É.•s források: közötti összefüggés, kapcsolat nyilvántartá
sának, s ennek ~övetkeztében a költségtényezők komple_x mérési, a gaz
dm;ági hatékonyság komplex elemzési lehetőségeinek, feltételeinek hiánya 
és vetődik fel a gazdasági számvitel korszerűsítésének, a költséggazdál
kodás megvalósításának igénye. t 

Ezen túlmenően rá kell nrntatni a számvitel folyamatában fennálló, 
dsúsorban csapatszinten jelentkező néhány olyan problémára, amelyek"· 
alapvetően a katonai gazdálkodás ágazati tagoltságával, illetve ebből 
eredően a differenciált szakági szabályozással függnek össze. 

Nagymértékben leronlja a számvitel megbízhatóságát és negatívan 
hat a gazdálkodási fegyelemre, a társadalmi tulajdon védelmére irányuló 
törekvésre a gazdálkodási és számviteli tevékenységnek a szolgálati ága
kon belüli összefonódása. A gazdálkodási folyamat-szervezési elvekkel, de 
külön(isen a társadalmi tulajdon védelme követelményeivel nem össze-

1 ahho;.,. hogy ~1 cs~1rc1t komplex m/J,ion tudjon gazdálkodni. meg kell 
valósítani a kiillsl>í!,tei-ve:,,;és t'endszerét. A kiathlsok alakulása tény-legesen 11'.:m 
tükrö;t.i a gazd;'tlkodils hatékonysúgúl. A kiadúsi adatok elen1zése csak a ga:,,;
clálkod:ls c!gy t·ti3zfnek i,-1 költségvetési gazdálkodúsnak) eredményességét képes 
feltárni. A takarékos gazdálkodús eredményességének értékelése sem lehel 
egyé1·telmli a kiiltségalakulús vizsgúlata nélkül. Lehetséges, hogy valamely 
területen a kiad:ísok csiikkt'nnek, ennt:!k ellenére a költségek emelkednek. Pl. -
a:,- alkuln~sz besze1·zés csökken de ugyanazon idfozakban az alkatrész fr•lhw,z
nálás nó. A gazdálkodás helyzetének helyes értékelése szempontjából a jövő
ben fellétll'nül szükséges a költségek megtervczúse és elszámolása is. A költ
ségtervezés elfü"eltétele az értéknyilvántartás ... " (Dr. Dobák Dezsö: A Magyar 
Néphadsereg operatív gazdálkodásának prnblénuii. Honvédelem 1973. Ii. sz.) 
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{''.~.\''- ;,k!hcUí állapol ~- kll!ö:1\i·.;vn :1 pL·n;:gnzUúlkocbsL fol.vtaLó szol11,úbti 
;'111,•k \'1m,i!kozúsúhan --. ho.S;y az any;i_r~i r\; pt~nzu.:~yi c.s;iJ;:öziikkt·l \·tiló 
r1·1 1(lcl\('z(·,si jog és haU1skii1·, yalanlint nz ,111y11gi, pl'nZt's:,ki-,zii!,; fl•llrn:,:-:-
1·.J;lj,·.,í·,~:1;~ nyilvánlarlú.'><l (•s (';s:,z:'tmrilúsa cg·y és u,: . .;y,rna;,:un szL·rnélyt ille:-..,;c 
nH·,.:. EbiJiil f::ü;:adóan a n'nds7.c'1· ömn:1gában h{Jrdja a s:,:;ib{dyl.,1l:u1sügok. 
·.·is;·,1.nr:'1(~S(_'k elkövetésl'nPlc tnk:.ll'gatásának Jc.,hl'Lóségei1, anwlyet eli>segi
knt.'k a t:,;;apa1gazdálkodás beh;ri elknörzési rcnrls:,:r'J'('ben. ;1;,: vllcn(í1n\; 
\'c·,r_.:r·ch,1,it5sában fennálló prnblémák. hi[myossá.~ok. Erre utalnak a csapc1-
tok11úl gynknm tapasztalható .szabályi..1lansúg1Jk, vissz;i(·lésL·k. melyek (,p-
1w:1 <l hc,Jsií C'llenőrzés nem kcllö hut{•konysú_:..;a mi;1tt sokszor l'vckrc 
n:;úln:1k ,:is1;za, s m1.~y r[,szük Ielt.chcWen nem is kerül i'eltúr<'ls1·,1. 

!\ );zukunya,t.;·--~azclúlkodús szúmvHcle arnyi helyen Jol.vik, ,d1{rny szol
i::[tbü ú·..; v~m a csapatoknúl. Az c.~Yl'S s1.0Jg;'dc1Li úgak sz;'nnviteli rcnd_ie 
~tl1.al.:1b:rn. különbi'>zö, sajátos nyilvúntartúsi (·s bLt.onylnti fonrní.!;.on, 1111.)d
:-,;,:en·b'n ~llaps;,:ik, ('gy!-;éges elvc·k, kúvetclll'.l·nyck k(-'vl:isb(, érvL•11,y1•sul-
1wk. Allalúbari az Pg'ycs szakü.:rülctek kii;,;ött, és a szal-::anyngnk nyilvúnta1·-
1asi n'lHi.ién bc>lül is so:;: a pát·huzamns tcvékcnys1\!;, umdy rc'•szlwn a pnJ
l'!l11k J1('m k,,J1ö rcnd,:zcttségl·bül is adódik. Eael m:1gy..trú;,:h,d.ú, hogy több 
<1zonos any,1g()t, illetve az anyag- t'·s pL'n,::felhasznál..is adalctit több hclyt'n 
i_,_ nyilv[111tal'tják. A7.. azonos felh,1szn.::í.lúsi (igt~nybev(.'ll'li sl.b.) adatok vo
Palk<);'.;_bf-lban ugyanak~{Jr nines biztosítva az ancdógia, s <'7.. az információs 
t1d:11szo;~~últatásban fehí)bb szinteken is h.isnnló clh;J'<:'st okoz. Mint;,,z az 
:1clot t körülményeket tekintVe is akad;'dyozza a gazdúlkodási folyamatok 
nwi~[cle!ú úttekin1és(•t, n vezetés döntéseinek komplex módon tört(,nö l·Hí
i:l\:;zítC's(·l. a vt\~reh,1jtott feladatok gazcbságossúgúnctk kumpli'X rnór(•sd, 
iTl<'kelés(•t. 

A számviteli munbí.n1 :c-:zerve:,,;ettszerű ú1lumúny csak rn;húny szolgú-
1at i úgban, n~1gyobb gazdúlkndó c_e;ység·cknél áll rcndeli-:.cd•src. A kgy
\'(·1·m•rni i:s szolgálati ágak vcztüinck - az utóbbi éveri:. sorún rnegniiV('
:u'dl'l.1. fclar!ataik t'.·s felelösségük mellett - jelentös megtcrlwlóst. .1-:undol 
okoz, hogy olyan adminisztrációs (nyilvántartá::;i) feladatokkal is kell fog
hlkn;.:niul-::, ,mwlyC:'k elvonják figyelmüket és idejüket a szemt,Jylikre 
h/1rulú {,1·dcmi rnunkútól. A problémát növt:•.li, hogy a sz.\mvil(!llel k..1pcso
!,1t11~;, :-,oi-:. c:.;elben eléggé szúmítús igén:ves, na~~y iömegű a<laLfcldolgozás 
111;un1:rns ni/1dszC'rekkel folyik. A ga:t:dálkodás korszerűsitéséntk objt•ldív 
Vl·i~'júró_j,1: ,1 .c;,1zc1asúgi adminisztráció növekedése, a fe,iletl(·bb. szúmílús 
i1_.:{,;iy1'scbb szúmvileli mód.szerel-:. alk,1lmad1sa. a \'Czclós nwg·atapoznttabb 
döntt•_--.('ilwn .szükségc:s információ igény fokozódása ki.ivctkezll:ben ellenl-
11·tu1H.lús jiilt lt•tn: <1 csapatoknál az ezirúnyú küvctelmL'nyek és a végrc!wj
!;'._s feltt·tcl<•i között. Az üp;yvitelgépesítés terén elért eredm(·nyek kinál
lrnúi lchc,tiis(',t;ct nyújtanak a gazdasági szám.vitel g(,pesilésél'e is, mc:ly
nek mcgv<.1lósib.si1 mindenekelőtt lehetőséget nyújl a szárnvitcli munka 
1;1úrl.-;zc'n'i!1l:k korszcl'LÍ.'iÍ!.ésérc, a gazdálkodás fokozódó adatigény('Íll('k 
111:1.~c1:-.nbb s:,:in1.r-'n lörll;nö kiel{gíl(':sén\ s nem ulolsósurban u e.;;ipalflk 
g·azcbs[q . .;'t Vl'í'.ctií ií.ilomúnya ilyen irányú leterhcltségénd-:. lónyL'g'es csiik
kr'nlésén!. A k01·szc1·íi :-:.z,í.mítústct:hnikai eszköziik alkc1irnclzú.-;únak ~1zon
ban az Ú)_.,:;1zc1ti lagoltsúgú kizárólag a szaks:zulgúlal ig-(•n_vei s;,,:,}nnt kiala
kit()tt szúmvitcli rendszer nem felel meg. 

/\ n(,ph..tdst:rcg: gazdasága igen hcterngt::n jellcgu .. kl('ntös részben 
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olyan sajátos gazdasági folyamatokat foglal magába, melyek szabályo
zása - az egység·es elvek érvénycsülé~;e mellett - megfele1ő diffcrenciúlt
sügot feltételez. Ma még azonban a szakt'crületel:::en mcglevö sajátos mócl
.c:z(·rek nagy része, elsösorban a korábbi idöszt~kokban megcsontosodotL 
·,,nnturális" szemlélettel, hagyományokkal, megrögzött szokásokkal, az 
újtól való idegenkedéssel függ össze. Ez a körülmény megnehezíti a szám
vitel vonatkozásában is a tov{.bbi előrelépést jelenW módszerek: m(>g
választását, kialakítását. E tekintetben ugyanis jelenleg az egyes f.Zak
területck sajátosságai, lehetőségei, érdekei, valamint törekvései - meg
felelö egységes frányelvek, koordináció hiányában ~ rendkívül differen
ciáltak. Az olyan szolgálati ágak, amelyeknél az anyagi és pénzeszközök
kel való gazdúlkodás csaknem egészében csapats,:inten történik (pl. élel
mezés), illetve a gazdálkodás alapvetően a pénzgazdálkodás elvén bonyo
lódik (pl. ruházat) vagy, amely területen a gazdálkodás irányítása, terve
zése kevésbé nélkülözheti az értékadatokat (pl. épületfenntarti.ls), általá
ban maximális az igény a korszerű szúrnvitcli módszerek alkalmazá:,ára. 

A fegyvernemi és más technikai jellegű szolgálati ágak viszonylatú
ban általános az a szemlélet, hogy az ellátás tárgyát képező anyagi-tech
niakai eszközökkel a klasszikus értelemben vett „gazdálkodás'·-ra csnpat
s::-.intcn kevés lchetöség nyílik, a gazdálkodási tevékenység leszűkül a zöm
mel központilag biztosított eszközök kiképzési, igénybevételi feladatok
nak, üzemeltetési viszonyoknak, technikai állapotnak megfelelő felhasz
nálására. Ezeken a szakterületeken az ellátáshoz a csapatok részére ren
delkezésre állú pénzügyi eszközök volumene nem számottevő (1973-ban 
például össz költségvetésük 4,8H'o-a), így saját hatáskörben kis mennyi
s(•gü anyagi eszközüket szerezhetnek be. Ebböl kifolyólag a számviteli kö
vetelmények és móchizerek is nagymértékben le \'annak egyszerűsítve, az 
értéknyilvántartásnak és költség-gazdálkodúsnak csapatsZinten, de felső 
szinten kcvésb(• va.rw egyáltalán nem tulajdonítanak gyakorlati jelentő3é
g0t. Ez képezi a 1apját ezen szaká~~:1zntok: különböző irányú törekvésének a 
szakanyag számvitel terén, mely ré~zben abban nyilvánul meg, hogy a 
korszPrüsítés, fejlesztés ig~nye különösebbképpen nem merül fo1, megfe
fo! továbbra is a jelenlegi egyszerű nyilvántartás, részben pedig olyan 
iri:nyrntban, hogy a nyilvánbrtás magasabb ellátási ta~ozat0kban, (pl, 
rnagns8bbegys{•gL•knél) ~1z ellátási utaltságba tartozó (alárendelt) egysé
gekre kiterjedöen történjén. lényegében tovúbbra is a jelenlegi naturális 
szemléletű számviteli elvek szerint, ezzel párhuzamosan megszüntetni, 
v,1gy legalább is szükíterü a csapatoknál a nyilvántartás körét. 

A néphadser('g számviteli rendszere korszerűsítését - a differenciált 
srnkági irányz::.tok, törekvések mellett - alapvetően a katonai gazdálko
dás komplex egysé.Jének, a g·azdasági folyámatok: integráltságának. köz~-~a2-
d;-1sáq,i alapjai clmélyítésénQk fokozódó követelménye, objektív tendenciájcl 
indokolja. A néphadsereg vonatkozásában c:11wk megvalósítása jelC:'n'.: az 
intenzív g·azdálkodás, n rendelkezésre álló erliforrások jobb kihnszn{tlúsú
nak, a bclsö tartalékok teljesebb körű feltárásának és kiaknózú-;in~1k, s 
illtalában a katonai feladatok maximális teljesítése és a költséqráforditá
sok összhangja megteremtésének alapvető feltételét. A katonai gazclnsági 
tervezés magasabb színvonalra emelésének módszerei tökéletesítésérn.•k, 
korszerű matematikai eljárások alkalmazásának alapját a megbízható, 
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,.okold,dú tájCkoztatást nyújt(\ :-;1:úmvit.eli információ képezi, amely feltéte
lezi a folyamatok komplt-'x iisszctevőinek folyamatos, pontos rögzítését, 
1nórését. Ez a körülmény viszont nem tűri mf>g, hogy a gazdálkodási fo
l~·i.lrn:1lok különböző metodikai alapokon bonyolódjanak, hogy a különbö
z{i i:;zakterületek - jól lehet diff Prenciált - tevékt~nységc között az össze
fü,'.!;gésck, kapcsolatok valamilyen eg·ységcs n1érh(•tő (egzakt) formában ne 
kgyenek meg. Ennek egyetlen, a néphadsen:gben is járható útja a gazda
:-:ú;;i folyamatok értékbeni nyilvánLH"lás,{. Minde;,; termószetes jelenlegi 
gazd.ilkodá.si rendszerünk közgazdasá~i metodikai alapjainak komplex mó
don történő továbbfejlesztését igényli, amely a „hitel szemléletű" gazdál
kodú'.;ról a „vagyoni szemléletű'' gazdúlkodásrn való fokozatos áttérést je
lenti. (Nem az a meghat~rozó, hogy mennyi pénzt használnak fel, hanem 
~1z, hogy a rendelkezés1·e bocsát.ott anyagi javakból milyen érték kerül fel
felhasználásra a katonai feladatok 1nc~0Idására.) 

1\z ez ininyú últalános tcndl'ncia nwlll'lt ma múl" a katonai gazdálkodás 
c.!2yes szakterületein (pL épülctfenntartús) m: értéknyilvántartás hiánya 
kifejezetten gondokat, nehézségeket okoz a tervezé:..;ben, a tervezés alap
ját képező elemzésben, a fimmszírozúsban. 

Az érvényben levö állami rendelkezések szerint a költségvetési szer
vek {·ventc -·- az év v{,gi bruttó úllóC'szkiid•rték alapjún cgys{•ges kul
csok alkalmazásával számul.iák ki c1z állóeszközök (•rtékcsökkenését (épü
ldekn<"l ez J)(~ld.úul 1,311 u), valamint a felújítási·a felh::s;,:nálható kereteket 
(t:·pülckknl'l a felszámít.isi kulcs 1,211

11 ). A,-: így fclsLámítható felújítási ke
ret bi:.-:to~ít,in alapvetően az épület állomány állagának, mü:-;zaki állapntá
nak megf<.:'lelü szinll'n tartását, a kor:,zerűsítések elvégzését. Értf'knyilván
tnrtás hiányában nincs meg(elelő alap a fclÜjitási ke1·etek - az épületál
J,Jm;'tny bn11tó t~d(:kébcn beköv,:-,tb.:'ZÖ valtozlts(1kl1oz (növekedés, csökke
n(•i;) viszonyított -- folszúrnít.ásáhnz, a felú.iítúsok tcrvezl'séhcz, valamint a 
rMorditú~ok ('lernzéséhez, méniséhez. gazdasági számítások elvégzéséhez. 
Abpvetőcn eael függ össze uz a körülmény, hogy a nf'phadsereg épület-, 
{·pít.m{,nyállornúnyának állaga a vártnál lónyegescn magasabb mértékben, 
leromlott. A bizlo:-;itotl folújítúsi k('n:,tek ugyanis jóval alatta vann;~k mt,g 
él néphadsereg épületúllomúnyának 1970 év végi bcc:-.ült. értéke ·alapján 
felszámítható kereteknt•k is (kb. 70 11 IJ), ebbfü kifolyólag még u műszakilag 
incfokolt felújítások terén is jelentéísl'k a lcmaradúsok. Íg').' a felújítások 
ILTVezé.c;dJcn, kivitdezé.-;,l'b<"n. kvvl~:,b1'.: tud é-rvényc.-;Lilm a t(_,rvsze1·üsl:g, az 
dőrel.1.tás. A'l'. ,\1ületek en'íst.•n leromlott álhpota miatt sok t:'sdben fonlul
nak elü v;"u·alLtn, halasztást nvm tűrü műszaki hibúk, melyek gyors hclyre
ttllítúsúra gyak.un át kdl csopu1·tosítani az eróket, eszközöket, s ez jelenWs 
mértékű gazduságtabrnságokat, R munkúban pedig kapkodást ered
mé:nyez.'..! 

A vázlntok nlapjún megá!lapíthcttó, hogy számviteli 1·endszerünk tn
vúbbfejle:-;z1ést; terén jelenlq{ nH\?; \;zámo:, objektív és szubjektív neliéL
~,l t.;gi-·l, ,:k,tdúlyn,:() tényezÓv(•l, efü,nt{•tes tőn.:kvésck hatúi.;ával kt>ll szá
molni é.s meg·küzdcnL A fejlódl'.s általános tendenciái, kövclelményei 

:: Enncl~ uz úll..1potnak a fds...:úrnolúsú\·al fú,-;;.; üssze 1·észb~·n az ellwlyezl•si 
:,wht,datb,tn folyamatban levlí ko"ilt.~ér.;\·t·tr\si uzcrni gazUalkodúsi rendszel' Jdala
kílas«, ezz1,J párhuzamrisan az épülete'.( l·t·tl·knyilvúntartcisút bi1.tosító szúrnvitdi 
1·ell(l riwgvulúsitá.sa. 
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azonban egyértelműen jelzik a fejlesztés objektíve szükségszerű irányát. 
Ennek megfelelöen a néphadsereg szám1;iteli rendszerét - a költségvetési 
pnzdálkodás szervezeteire építve, ezek hatáskörébe tartozó eszközökre és 
ft,rrásokra kiterjedően - a kettős· könyvvitel elvén célszerű lcorszerűsí

-síteni. A számviteli rendszer elemeit képezhetik: 
- az önálló gazdálkodást folytató csapatok, intézetek kv-i üzemek, 

folyószámlás szervek), valamint 
- a központi ágazati ellátó szervek egységes számviteli szervei, 

továbbá 
- az MN fökönyvelőség. 

A csapatok számvitele alapvetően a saját források felhasználására és 
az ezekből származó anyagi eszközökre (szolgáltatásokra) terjedjen ki. 
Célszerű ezek körét a csapatoknál olyan irányban bővíteni, hogy az álló
eszközöknek minösülők kivételével (pl. haditechnikai, ingatlan stb.) vala
rr.ennyi anyagi eszköz ellátása egységesen a pénzgazdálkodás elvén bo
nyolódjon minden szolgálati ágban. Ehhez szükséges megteremteni a kellő 
fü,szhangot, koordiná1tságot a csapatok pénzügyi és anyaggazdálkodási 
rendjében, működésében, utaltságában is. 

Az új rendszer feltételezi a csapatoknál a számviteli tevékenység le
választását a gazdálkodó szervektől (fegyvernemi és szolgálati ágaktól), 
s anhak komplex módon - belső személyi átcsoportosítással - egységes, 
önálló számviteli szervezetbe koncentrálását, ezzel párhuzamosan az adat
feldolgozás gépesítését. 

Az új számvteli szervezet a parancsnok anyagi (hadtáp-) helyettese 
a1árendeltségébcn (vagy ún. ,,Gazdasági Bizottság" felügyelete alattf1 

vÉ:gezheli feladatát. 
A központi ágazati el!átó szervek {felső szintű gazdálkodó szervek, 

ellátó közpon1 ok) számvitele a· központi források felhasználására, s az 
ezekből származó eszközökre (szolgáltatásokra) terjedjen ki. . · 

Kiemelten vizsgálandó kérdés, hogy a csapatoknál levő állóeszközök 
értéknyilvántartása központilag vagy a csapatoknál történjen. E vonatko
zásban a döntést szakterületenként, illetve állóeszköz típusonként célszerű 
differenciálni. Az épületek értéknyilvántartását például központilag cél
szerű vezetni, melyet az elhelyezési szolgálat kialakítás alatt levő új mű
ködési mechanizmusrn · (költségvetési üzemi rendszer) is indokol. Köz
ponti kézben tartható a kiemelt fontosságú, viszonylag kis számú, nagy 
értéket képviselő haditechnikai eszközök értéknyilvántartása. Egyéb esz
közök vonatkozásában· az értéknyilvántarlás. a ~sapatoknál is vezethető. 

A felső szintű gazdálkodó (központi ellátó) szervek tervezéséhez, az 
ellátúshoz szükséges adatok operatív nyi~vánturtása számítógépek felhasz
nálásával történhet. 

:\ Megfelt>lö szt•rvezet.i feltételek. léü-ejüttéig a csapatgazdálkodáson belüli 
kívánatos kooi·dináció megfelelő személyi összetételű (pk. HTPH, pk. techn. h. 
pol. h., TOF, PÜSZV) ún. ,,Gazdasági Bizottsúg'' létt·ehozása bi:dosíthatja. Fel
adatát képezheti: a katonai szervezet anyagi, technikai, pénzügyi ellátása, 
gE.zdálkodása, a parancsnok döntésének gazdasági vonatkozásában tö1·ténő meg
alapozott előkészítése, a hatékony belső ellenőrzés biztosítása, a csapatgazdúl
kcdús komplex elt.'.mzése, értékelése, s cnnd'>: alapján komplex rendszabályok 
foganatosilúsúra javaslatok kidolgozúsa a parancsnok részére. 
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/'>_z Í.é!:V kialakuló komplex csapdtszúrnviteli, valaminl ágazati központi 
:,:,:(11nvi!( 11i foly,unatok {,s l(•\'{,kvnysúgek i)s1:'ze[og·ására, az MN eszközeiben 

· {_·_~ i',HT;"i:,aiban vl•gb:.'rnL'11ó v(dtozúsok komplex szintetikus nyilvánü1rtú
: ,·1·n, t'lL'rn-1.és\'•n: i\ilN k)kiinyvelöség·ct célszerű kinlakítani. (E szervezel 
h;i; i."ú:, az TvlN PüSZF-s,··.•.; Szúrnfc,iUi Központja képt":zheti.) A müködési 
n:11:ir•!Jiw:,;: nwgfl'lcliíL':1 ;1z lVI~' kii,.;pnnti szúmvilelénck alapjait a esapatok 

;;1_:;1,-:;\Li ki.izp(Jnti s7.<'1-Vt 1 k szintt~t.ikw, nyilvántartási ö.datainak, elszám1)

:1inilk idösz,ü.::11s (nt'gycd(,vi) fcladásai képezhetik. 
A n{•p!tadse1·cg ktH>i:t.t'rÜ számviteli rendszerének kialakítása -- a gaz

(lciik(1(l(1si rendszei· vázulL irúnyelveknek megfelelö fejlt•sztésével üssz
hil!"l!__!b:in -~ fokozatusm1. cMirányo.s. tervszerű cliíkészitii munkával tiibb 
r·i1c111i.>r·11 tiirknhet. i\.z c,i.··vik :dapvet6 feltétele, a gépi r,datfeldolguzás 
(·,,::·.(iz n::1d.szc~·<'·nek :dép\ ,::.,;évet -··- elöreláthrüóan -- 1\)8(1-ig lehet szá
n:1ilni. E;i: idó.c,z<1ldJdll t·lvl•·.t>zhelök az elúkészíll.•sset kapcsolatos feladatok 
t·J.'.:.\·. ;10.•.tl"' <'_é.;ylwn az idús· .1:,;, v0gi:n~ fukozaln~>un mindenütt létrejöjjenek 

c·is:-;l"_~;l'S s:-:árnviteli szen'e;.:ctck és ctz állnmúny lll(\!l!"c·lelő járlasságl"a 
:c.,.;.\·,·n szert :t .~J,pi adalfeldulgozásban, c•p;y fejlettebb módszereken ala-
111.1\('J .,;:;:;'/rn\·ilcli 111.unka vét.1,zésében. E ci'lkltűzt·s elérését eredményesen 
:.1.1d:~úlh:il./t:s: a cs<1patuknúl kialukulóbnn k·vő „Szúmvitdi és Adatfe!
cl(d.,!!lZÚ Punt""-ok tervezett n.·ndszerb(0 állít:1s,1. Ezek figyelembevételével az 
<'l1\k{";zi~t) id(Js:rnkban (lDHO végéig) csapa1s;,:inten az egységes számviteli 
:,1:1•n·~_,zctre támasú;:odv,,t --- a jelenk.i.:i számviteli elvek vázolt fejlcsztósi 

: ;·111y::;ik Dll',u;!'ekhí ki:;ebb rnúdosilásúval ~ kialakítható a csapatgazdál
kudús anyugszúll.l.\'Í (cil•nck c-'gysi:g·e~; g(,pi adatfeldolg·ozúsi rendszere, mely 
n1L·:~klelt) fc•::(,te!l:'kL't nyúj:, é\Z egyes szolgálatok terún a köz~azdasúgi 
,,l,•:1w!-, fok,)Z;\\(L'·:. tu(lnt():; Gevilclé·rc a gv.zdálkodúsbH, s ezek várh:1tó 
: :, , l ;'t~;,,n,1k .szv:'\'c';,:e[ L t11t'gfigycll·sl'rc: az egymúshoz kapcsulóJ.ó területeken 

, /.!ll.c.::·d:1ti ;',_:~<tk össz1·h,1ngult, t'gységes adatszolgáltatásának biztosítás{lra; 
;1 J;_ üli)nbi'iZ(í szak 1.1.;ndc'L,'ken folyó gaz(li.ls[tgi folymnatok integrálásának 
,,J(ikl·:dlt'sl.·:·v; ;_\ .t.:·,_tzdúlkodúsi fe.t.,:ye!em. n:1(;gs,dlárdításárn; a számviteli 
1·,11_'-'d111alb:1 bel,pülii l'l!cnöt·zés megv:tlósításúra . 

. -\z Pl\)k,:•:;1.ftíi icló:-;~:,ikban a· csapatok cgysógcs számviteli szervezetét 
, )J:ll':11Lc:-.nok harll.áphelyctks aku\'t1ck'1ü-it'.'_g{.,bcn célszerű létrcho:zni és 

1:il': 1 
... J,Jtctni, nK'ly alko~ó elt.•rnét kc.:•pezn(· egyben a ,,Tábori Automatizált 

[ J :1d 1 {qJ \'vzel {,sj A h·cndszl'1·"-nek i:~. Hudrnüvcleti viszonyok között" az 
,·:,1'.:.zii,::u!.:.. mobilizúlúsúvul (liiJ'z:;busLban történő elhelyezésével) a szervezet 
·,1:.:.1lm,1s.".Ú ll'lwtii a lwrc h,1dtúpbiztosllúsú\'al kapcsolatos tervezési, szárn
\'t'i(:·:-O:. ;1Ct1t!'c:do!;..;nz~·1!;i feladatok. jelenté;;ck g(•pi úton történő clvé.rzzésére, 
'.l!,,11,·· u lwd'.ú:J vczct{,s tcc!1nilrni cszköz(:_•irwk kc,zdé!:c.ére, kiszolgálásá1·a. 

\ .:t'.l.":p l,·hc<iísi'':C,t.'i, fc!:_,\1l'!,:i mflr jelenlL'g is kedv('z{iek ahhoz, hogy 
1,i°·t",1.'.\,::.'.(i:\!\,.,,i.::is lcl"i.ih:(L'nv!,:: tovúbbi si'.élesiLésével púrhuza1no.san integ-

1 ;'111 'z:i:l\\'Ít(·!i (_,_,,; <-ttblfrld1llgo:.:::<°J n;nclszert hozzon ]élre. Ezt célozta e 
n·1:l ":-:,,1· .'.!:,í:'.'-lwn 11w:;l;.·:<dl't( l-:i,;(T]L'li ,dk<.d11LtZÚs:1 l's l"okuzatos kisLl\Je

i·;, n1t_·!ynck (_·n·c\111/:nyckl'nt a müködő Szúrnvite1i és Adatfeldolgozó 
l',1,11(1>. '.1:,:{un:1 ;i c.~:1paL1,knúl 1!174-löl 32-re emelkedett (25'1 

0). A kísérleti 
n·.1ii.s!.-~·1· Jpbb ;'dL:dú!·Hisilhat(i t,qrnsz1alnlai, ei·edményei: 

nii1H.!e1w!-:tilútt 1nt.'g!~ylízs'ít'n bi:t.11t1yítotla, hogy a g·;_tzdálkodási -':!s 
:,,,;·m1\·ib·li !c-vl·lu,~nyst'!~ a 110phadsereg·ben is szétválasztható az ágazati 
I;,,:,,!'..-,:\~; t'llcnL~!'C~: 
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- :i szúmvitv'.i tC'n:•keny·~L~[; koncc>ntrúlásn ke :lvc>ző f'eltételE"ket Ll'rcrnL 
má1· a ~e!cn!egi kiirülmCnyek közlitt i:,; - a s;,;i,mviteli módszETL'k tiiké

l~·t,._,sítésórc, <1 korszcTű számítástechnikai c~;zköz )k (künyveló automatúk 
~1.b.) alkalmaz:1sárn. ugyanokknr mcgfclcl(í alapt , szulgálhat a gazd~ilko
cl.ús és számvitel metodikai al.,1pjain,,k, valami.1L az információs n'nrI
s:;:er pc1·spcktivikus fejlcsztf'sócc: 

- az egysé~cs számviteli szen·czct alapve,ő elemét kóp:~zi a bt..:bj 
gazdDsági ellenőrzésnc~k, melyet El számviteli 1r.unkafolyumatba hcépitet
ten old meg, így nagymértékben hozzújúrul a gazdá!kndási ft:gyekrn fo\n
zúsához a csapatoknál; 

- jelentősen javult a számvitc>li munka kulturáltsági színvonal:_i_. a 
számvitel pontossága, megszűntek a párhuzamosságok, egysé:gesebbé vált 
<LZ adatszolgáltatás; 

- nagy mCrtékben cstikkent a parnncsnDk hadtáphelyettesck. :--;;,:()l
gálatiág-vezetök számvitd végzésével, ellcnörzésével kapcsolatos személ;:es 
leterheltsége, ezált.nl több figy\:'lrnet tudm1k fordítani a csapatgazdl-ilkodás 
tervezésére, szervc,:ésére. i 1·[myítására és ell, ·nörzést,n~; 

- a szulgálüti ágak gazdálkodási é:s szá,Tt\'iteli tcv(,kt_'nysi'·.g0nek szét
vúláso., ugyam1.kkor a különbiizö szakterületo\.: sz,lnwilL·Jc:,nek koncentrúló
d{,sa objektíve elősegíti a sz,1k:rnyng-gazd:~ikoc:,·1si folymnatuk inkgrálódú
sát, a szakterületd:: vezetőinek szorosdbb egy(.! lwüködiséL gazrlclsá~i 
látókörük szélesedését. A gazdasági adrninisztráci -) jelenUJs r(0 sútúl Ít'l
.c::zahndulú vczetö úllornány egysége.c:cbbcn tudja szolgálni él hadtápveze-
1ésre ilé.1ruió érdemi feladatok hntékonyabb, koordinfdtabb végrchajU1s.'1.t, 
j<1vulnak a feltételei az egymás helyettesítésével, komplex ht1dtáp feladat()k 
r:.icgoldásával kapcsolatos korábbi prnb1i.:mák fokozatos fclszámolá..:únak. 
Ez e1öre veti árnyékút a csapathudtáµ szvrvc>zcti tová\:Jblcjlesztési ld1e
t Osl0 gcinek is. 

Mindezek i"isszcsségében megfclelö diinte,i alaµot nyújtan:1k ahh()/ .. 
hogy a fvls6 w·zctl':c; tov;ibbi k:pl.·:-,eket t/_'gycn a rendszer tcl.icski.irüvó 
tételére. az i·_·_yst\tL·s csap:1.tszintü anyaL;i-technikai adatfeldolgozús foko
zatos nw:..;\·,1:usítúsán1. 1 E n,•ndsze1· ki(~pül6se, s errnek so1·án a szakállo
mány kfo.!--c'.azdasúgi szemléletének, gondolkoclú::iának é-.; szakrnni ft•lkt•
szültségénck szílúrdulúsa k_(,pezhcti azt a stabil bázü,t, melyen. a n(,ph:.Hl-· 
sc1·<.'C: (~<lzdaság·i szám\'itele korszl'rÜ f'lvek szL·i·in1 fc>jlcsz1lw1\J tov,í.bb. 

Ennek órdekébcn mindo2n szakh0 rület1~n - a sajátrn,,.,ágok figyelernbe
vÉ:tclévcl - egységes elvi és metodikai alapokra kt1 1l helyezni ~l c:,ap:,tuk 
anyagi-technikai biztosításának r(•ndjét; az any<1gi eszközökkel vcdó dlú
tá~,ban teljeskörüvé tenni a pénzg~1zdálkod.ás módszerét; ennek 111egfclvliit•11 
kialakítani a l~ültsé:\~tervezés ('s -elszámolás rendjét; ki kell dolgnzni a 
r1éphudscrcg e.[;ységc:~ szúmlakeretd és ,~ kapcs1Jlódó könyvelé~i uL:sitá:-;t. 

A néphadsereg szen:ezeti sajc.\tos.c:ágai, a csapatgazdálkod::'u ::;zc1kkrii
lctenkénti diff0renl'i:íltságni szüksé1~cs:,,é teszik a ~;uL.d;ilkocbs t't{y:-,,.:·gt'."'> 
s~Trvczcti !'endszerének kialakítúsát, illetve a n11..1btku:1 ó t'1t(,1·t_,sr:kbt)! 

' Ezt. ~;:d]gúl.i~t ;:1~ MNVK F OOHOO ·2;io 73. VK szerv. fcsf. sz,"ilnú 1nte1kl'tk.v.\ 
<itnf'ly ezzel kaJJcso!alb;in elrendeli a hadtápszolg~ibtban b, 0 w,zetc'1t kisl'1·ldi 
a(iutfrlílolgoz,b t<.waszU-ilala1n,1k felhaszn:ilúsúvoL valamennyi anyagi szolg,)lat 
.... 1.:'ln1Yi1L'1i f(·!adatuit. r)s;,zv!'i,1 . ./J (·s l'~ysér:e:-; rcnds·rcrlwn vét;;:,'> µ/'pi ndntleld1,l, 
;;uz1~ rl,c,zk~ck :;zc1·vt'.'J'l! l"s ,11úkt)dési rPrHl_i,'.,nck kialakít,hút UJ75 végei;.;. 
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fakadó problémák felszámolását. Jelenleg ugyanis szakterületenként rend
. kívül eltérően van megszervezve a csapatok anyagi-technikai biztosítása; 

- vannak egységek, melyek minden szakterületen önálló gazdálko
dást folytatnak; 

- jelentős részük csak néhány szakterületen folytat önálló gazdál
kodást, a többi vonatkozásban utalva van más szervekhez; 

- egy részük ellátásilag minden területen utalva van. 
Ennek megfel~lően differenciált a csapatok anyagi-technikai szerve

zete is. 
Ilyen szervezeti és működésbeni differenciáltság nem nyújt meg

[delő feltételeket sem a gazdálkodás elvi és metodikai alapjainak vázolt 
korszerűsitésére, de különösen a fejlett számviteli rendszer megvalósítá
siira. Indokolt a csapatok anyagi-technikai, .pénzügyi biztosításával kap
csolatos gazdálkodási folyamatokat és tevékenységeket - komplex mó
don - egy-egy szervezeti egységbe koncentrálni. Ennek egyik célszerű 
módszere a „laktanyagazdálkodás" megvalósítása, mely feltételezi az 
anyag-technikai ellátás és utaltság, valamint a gazdaságirányítási rend
szer megfelelő struktúráját. 

Következtetésként megállapítható, hogy a számvitel rendszerének 
továbbfejlesztését illetően önmagában is összetett, bonyolult, ugyanakkor 
más kérdésekkel is rendkívül szorosan összefügg6, egymást kölcsönösen 
feltételező, és egymással kölcsönhatásban levő feladatkomplexummal ál
lunk szemben, mely meghatározza a feladatmegoldás lehetséges módsze
rét is: az anyagi-technikai biztosítás teljes keresztmetszetét és vertikumát 
át!ogó komplex rendszerszervezés szükségességét. 
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