
AKK FERE:'\IC haduagy 

Néhány gyakorlati kérdés a pénzügyi 
ellenőrző szolgálattal kapcsolatban 

,,A jó hadtápszolgálatnak óramű pontossággal kell mű
ködnie", mondotta dicső példaképünk, a szovjet hadsereg meg
teremtője és szervezője, nagy tanítómesterünk, Sztálin elvtárs . 
Ennek a hatalmas, sok körültekintést és teljes odaadást igénylő 
hadtápszolgálat óraművének pontos működését az „ellenőrző 
szolgálat" ellenőrzi. 

A magaisabb pság-ok anyaigi .szolgálatának jelenlegi 
szervezése szerint a pü. szolgálat s ezen belül az „ellenőrző 
szolgálat" csak egy kis részét képezi, a gyakorlatban az első
fokú hatóságok ellenőrző közegei azok, akik az agi. szolgálattal 
kapcsolatos összes számvitelt ellenőrzik. Ezen pü . . ellenőrző 
szolgálat előkészítésével, a helyszíni ellenőrzés végrehajtásával 
kapcsolafos néhány gyakorlati kérdést fogok ismertetni. 

A helyszíni ellenőrző szolgálatot akként kell megszer
vezni, hogy az ílletékességébe tartozó összes számadótest teljes 
számvitele és a pénzügyi szolgálat működése / a megszabott 
időben részletes ellenőrzést nyerjen. Ez honvédségünk jelenlegi 
fejlesztési stádiumában, a munkáskáderek kinevelési időszaká
ban, a közismerten nehéz létszámviszonyok mellett nem könnyű 
feladat. Ha ezen felül figyelembe vesszük azt, hogy az ellen
őrzésnek oktatólagosnak kell lennie, mert célja az, hogy az · 
ellenőrök a vég,rehajtó szerveket szolgálatukban állandóan tá
mogassák, irányítsák, neveljék és rendeletek alkalmazásában az 
egységes felfogást biztosítsák, továbbá, hogy az ellenőrzés ne · 
legyen teher a végrehajtó szerveknek, hogy az ne állítsa meg 
a csapat életét, - akkor ezekből természetszerűleg következik, 
hogy csak az ellenőr által alaposan előkészített, átgondolt, 
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helyes rendszer .szerint megszervezett és jól v_égrnhajtott eílen
őrzé? lehet cs_ak a célravezető. 

1. A helyszíni e'Uenőrzés előkészítése: 
A helyszíni ellenőrnek á helys·zíni . ellenőrzést elren_delő 

nyiltparancs vétele után azonnali feladata:, hogy az ellenőrzendő 
alakulat (számadótest) ,,iratgyüjtőjét'' áttanulmányozza· s ez
által részletesen tájékozódjék az előző ellenőrzés eredményéről, 
az azzal kapcsolatos összes tett. intézkedésekről és azok m·ikénti 
foganatosításáról. így egy bizonyos képet kap az ellenőrizendő 
alakulat pénzügyi, számviteli helyzetéről, megismeri az alakulat 
gyakrabban előforduló hibáit és az ·elszámolással kapcsolatos 
gyengéit. Ez azonban még nem elegendő . 

Az előző ellenőrzés és a jelenlegi ellenőrzés közötti idő
ben az alakulat (csapat) élete nem · állt meg. Annak az anyagi 
szolgálattal kapcsolatban egy egész csomó problémája, nehéz
sége merült fel, melyek helyes elintézését pü. vagy htp. pság-ától . 
kérte. Ezek, mint „akták'' elintézés alatt állnak a htp . szolgálat 
különböző e.lőadóinál. 

Okvetlenül szükséges tehát, hogy az e11enőrző ,bajtárs a 
kiszállás e1őtt elmenjen az e1őadókhoz (illetmény, kárügy, ruhá
zat, élelmezési, hite,lnyilvá,ntartók ·stb.) és megtudja ezektől . is az 
ellenőrzendő ia.lakulatával kapcsolatos ügyek mikénti állását. így 
papíron tul1ajdoniképpen megismerkedett már csaknem telj,esen . az 
ellenőrzendő alakulatával, annak minden részben elintézés alatt 
lévő, vagy az előző ellenőrzés óta elintezett ügyével. 

A helyszíni el1enőrzésneik egy másik célja az egységes fel
fogás biztosítása. Azok a bajtársak, iakik ellenőrző szolgálatot 
látnak el , t1apasztalhatták, hog·y egyes rendeletek értelmezésénél 
a végrehajtó szervek részéről e téren mily,en hiányosságok van
nak. Okvetlenül szükséges tehát, hogy a helyszíni ellenőrzésre 
menő · bajtársak a k iindulás előtt 2- 3 órás megbeszélést tartsa
nak. Ezen a megbeszélésen 1a . két ellenőrzési idő alatt kiadott 
fontosabb és általános. érvényű rendeleteiket, .továbbá az . előző 
helyszíni ellenőrzések alk1almával felmerült és. még nem tiszJázott 
kérdéseket, utasításokat megbeszélik, átpolitizálják, egységes né
zetet alakítanak ki, hogy így az alakttlat (csapat) fdé az egysé
ges felfogást biztosítsák. 

Ezek komoly, ialapos és sok munkát igényelnek, de orkvet
_len szükségesek a oélravezető helyszíni ellenőrzés e!ákészítésé
hez. Csak ezek alapján tud 1az ellenőrző bajtárs a helyszínen az 
ellenőrzött bajtársak álta-1 feltett különböző sokoldalú kérdésekre 
helyes választ, útbaigazítást, tanácsot, támogatást és irányí
tás t adni. 
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.. 
·2. A helyszínt ettbnórzés megszervezése: 
Az ellenőrzésnek a fenti szempontok · SÉerinti · előkészítése 

után az ellenó'rző bajtárs útbaindulhat 1az ellenőrizendő ialakuliat 
felé. Terniészetes.en a sokszl()r hOISISzú v;asúti ufazást arra kel! 
felhaszná'lni, hogy ezalatt e1lenőrzési módszereit alaposian át
gondolja, ellenőrzését önmagá111a-k megszerV1ezze. Ez annyit je
lent, hogy az ellenőrzendő alakulattól eddig szerzett tapasztala
tait, 'benyomásait mérlegeli, rendszerbe foglalja és ennek alapjá11 
tervet készít magának arról, hogy hogyan fogj1a ,eHenőri tény
kedését végezni. . Tudja, mi alakulatának legégető<bp problémáj.a, 
ennek megoldásához kezd leg,először, tudja mi ,a isz!mvitellel kap
csolatos gyeng;e oldala, tehát már előre eltervezi magának, mi 
az a számadási rész, amit az e11en5rzés során !különösebb figye
lemmel, nagyü1bb gonddal kell ,megnéznie, s mi az, amit akár 
csak kémpróbaszerűen ellenőrizhet. A fő az, hogy az aliakulatho,; 
megérkezve, legyw egy kész terv-e az ellenőrzés lefolytatására 
von a tlwzólaig. · · 

3. Az ellenőrzés végrehajtása: 
·11 pénztár leroyanicsolá1sa és a,z' alakulat parancsnokánál 

(htp. pk.) való jelentkezése és nyiltpiarnncsának bemutatása után 
céltudatosan kezdje meg eUenőrzési ténykedéseit. 

Legdőször is az ellenőrző magá, az alakul1at általa ismert 
nehézségeit, felterJesztésének lényegesebb elintézett, vagy elinté
zés aliatt -lévő ügyeit említse meg. Adjon azokra vonatkozóa11 ki
merítő határozott közliéseket, Ezz,el bizalmat és tekintélyt szeret 
magának. Az ellenőrzött rögtön megérzi, hogy nem valami régi 
típusú „szemlélő'' jött őt ledormgolni, hianem olyan bajtárs, aki 
ismeri problémáit, foglalkoz tk velük. Ismeri nehézsé[g,ert, - akitől 
felvilá,gosítást, útmutatást, segítséget kap. Érdeklődjék ezután. az 
ellenőr egyéb problémák, a mindennapi élet folyása Jmpcsán fel
merült egyéb szolgálattal össz-efüggő kérdések felől. Azokra is 
adjon határozott válaszoikat, útbaigaf'.ításokat, esetleg a helyszí
nen tegyen intézkedéseket. Ezzel nem állítj1a meg a csapat (ala
kuliat~ életét, hanem hozzá igazodva segíti, előre viszi azt. 

A következÖ'.· teendője /az el1enőrző bajtársnak, hogy el
kéri a périz- és anyagszámadással kapcsolatos összes elszámo- · 
lási segédleteket és hozzálát a számadótest mindennemű pénzre 
és a kijelölt anyagna vonatkozó számvitelének ellenőrzéséhez. 
Ellenőrzését a . pn. ellenőrzés,ével wezdje és a csfn. ,ellenőrzésével 
folytasS1a . Ehhez asztalára készíti az összes hitelnyilvántartáso
kat, a hiteleklből beszerzett, anyagok nyilvántartásait, a htik-t, ar; 
élelmiszer számadást, a takarmány- és anyagjárandósági szám~ 
adást, a fizetési · osztályba soroltak számla!könyvét, a változási 
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·kimutatásokat és egyéb etójeg-yzéseket, illetve számadási segéd
leteket. A pn-t és a csfn-t rész1etesen ellenőrizze le a csatolt ok
mányok alapján. Minden tételnél állapítsa meg, hogy a csatolt 
o:kmány számszerűleg helyes-e. Utána érdemileg !bírálja el, 
figyelje, hogy iaz oományok záradékai meg vannak-e és azok 
helyesek-e. A toválbibiiakban ellenőrizze, hogy minden ,kiadási 
tétel szerepel-e a természetének megfelelő hitel nyilvántartásá
ban, s hogy a kiadásba helyez,és ,a hitelfelhasználási terv szerint 
történt-e rendelteté:sszerűen. Egyúttal •ellenőrizze azt is; !hogy 
nincs-e hitelkeret túllépés és a helyi viszonyokhoz mérten a hite!
ker,et nincs-e túl nag-y összegben megállapítva. Ezután a kiladás
sal kapcsolatos esetleges ianya,gnyilvántartási-, takarmány-, vagy 
élelmiszerszámadási bevételezest ellenőrizze. 

Amennyiben az ellenőrzött tétel htk. ikezelé~sel ikapcsol11-
fos, úgy azt is azonnal ellenőrizze, hogy iaz ,előírás, illetv,e jóvá
írás valóban megtörtént-e .. A zsold és egyéb legénységi illetmé
nyekkel kapcsolatos tételeket azonnal hasonlítsa össze az élet
mezési ruapló hátlapján kimutatott „mérleg" tételeivel. 

A fizdési osztálylba soroltak illetményeit azonnal ellen
őrizze le, hogy azok 1a változási kimutatáson és a számlaikönyvö!'I 
helyesen vannak-e :keresztülvezetve és hogy a felszámítás a csa
tolt i.gazoló bizonyítványok és állományparancs kivonatok alapján 
történt-e. A pn. illetve csfn. tételenkénti ,ellenőrzés,e során hiajtsa 
végre az ellenszámlázásokat is. Ugyanis, ha egy tétel más ·szám
adótesttel viszonylagos kezelést kíván, rögtön ellenőrizze ,a ma
gával hozott ellenszámlázási jegyzékek alapján, hogy az he.
lyes-e. Ha pedig az ellenszámlázást neki foell kezdeményeznie, 
rögtön készítse el az ellenszámlázási jegyzéket. Minden egye1. 
tétiel ellenőrzése során al okmányokat azonnal lássa el ellen
őrzési zánadékkal, a számadási segédletekben pedig. az ellenőrzött 
összegeket kézjeggyel lássa el. A pn. és csfn. tételenkénti ellen
őrzése során ,azokat zárja le és állapítsa meg, hogy a maradvány 
összege valóban egyezik-e pénztár rovancsolása · aLkalmával a 
pénztárban eJőtalált pénzösszeggel, illetve a legutolsó számlia
kivonat végösszegével. Ezután ellenőrizze hasonló részletezéssel 
az élelmezési napló, az 'é1elmiszer, a takarmány és ,anyagjáran
dósági számadást és a számadás ,egyéb részeit a kirendelő nyilt
parancs részletes ut,asítása szerint. . 

Az így; va,gy ehhez hasonlóan •előkészített, megszervezett 
és megtartott tervszerinti ellenőrzés, ha ez az ellenőrnek már 
gyia1korlatává is vált, gyors, eredményes és célszerű lesz. Csak 
így, tervszerűen végrehajtott ellenőrzéssel szolgálhatjuk jól ezen 
beosztásunkban szocialista hazánk és néphadser;egünk építését. 
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