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Furka Zsigmond|

A Magyar Honvédség csapatainál, intézeteinél hosszú évek óta zajló
folyamatos átszervezések rendkívül sok problémát vetettek fel. A meg-
újuló, illetve átalakuló - általában csökkenő létszámú - szervezeti elemek
sok esetben nem képesek megfelelni az új helyzetből adódó elvárások-
nak, amely az adott terület tevékenységének fokozatos romlásához ve-
zet. Ezek ajelenségek kiemelten érvényesek az anyagi-technikni 526|9{-
latokra, ahol - elsósorban az intézeteknél -jelentős létszámcsökkentések
azt eíedményezíék, hogy egl személy kat-három, nem itlain ennéI is tóbb
beosztást lát el, végzettségétől és képzettségétől függetlenül.

Az egyik ellenőrzótt központi rendeltetésű katonai szervezetnél a
fenti helyzet több esetben volt tapasztalhatÓ, ami természetesen nem
jelenti törvényszerúen a hiányosságok, szabálytalanságok kialakulását.
Amennlben azonban a szerteágaző, sokrétű feladatok e§l kézben tör-
ténő összpontosulása leszabályozatlansággal, a vezetés nemtörődömsé-
gével párosul, röüd időn belül a problémák sokaságával szembesiillhe-
tünk.

Előfordul, hogy - állománytáblában nem neve§ített - szakágazatok
anyagnemfelelősi feladatai nincsenek személyhez, szervezeti elemhez köt-
ve, így a fe|adatok ellátására kijelölt személvek és osztályok anyagnem-
felelósi funkciójukat nem látják el, azt nem ismerik, és saját áltításuk sze-
rint erre a feladatra nincsenek is kijelölve. Az új szervezeti elemek meg-
jelenésével, az addig még jól működő ágazatoknál is komoly zavarok ke-
letkeztek.

A tárgyalt katonai szervezetnél az anyagi_technikai főnökség meg_
szűnt és új szervezeti elemként megalakult a gazdasági osztály, amely-
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nek megielenését nem követte a szakfeladatok részletes, elemekre bon-
tott leszabályozása. Ez " káosz-szerű" állapotokat eredményezett mind a
pénzügyi, mind pedig az anyagi terúleteken. Hozzájárult ehhez az anyagi-
és pénzeszközökkel való rendeltetésszerű és hatékony gazdálkodás min-
den szintű elknőnésének elmaradása- Yonatkozik ez az elöljárói szak-
mai- és szolgálati szewezetekre és a belső ellenőrzésre eg,yaránt. Rész-
ben ennek is köszönhető, hogy a jóváhagyott elóirányzatokat több tíz-,
illetve több százmillió forinttal lépték túl, amellyel megsértették az ál-
lamháztartásról szó|ó 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§. (1) bekezdését,
amely előírja, hogy a költségvetési szerv a meghatározott előirányzatokat
nem lépheti túl.

A vezetés " rátermetts é 8ét" bízonytja, hogy az előirányzatok szakága,
zatokra való kiadása sem történt meg, így a felelősség a szolgálati ágak
vezetőire nem hárítható át.

Az ágazalok vezetőinek azonban nemcsak információjuk nincs az
előirányzatokkal kapcsolatban, hanem előirányzat-nyilvántartásaik sem
minden esetben felelnek meg az előírásoknak. Nincsenek nyilvántartva,
hitelesítve, nem v ez,etik rá a jóváhawott összeget, nem göngyölítik a fel-
használást, nem egyeztetik a maradványokat a pénzügyi szolgálattal, nem
rendelkeznek okmánynaplóval, stb.

A sámüteli törvény elóírásait sem tartjrák be maradéktalanul. A szám-
ütelről szóló 1991,. é,ti XVI . törvény 24.§. előírja, hogy a főkönyv év-
végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez olyan leltárt kell összeállítani,
amely tétele§en, ellenőrizhetó módon tartalmazza a meglévő eszközöket
és forrásokat mennlségben és értékben. Amennyiben ez nem áll rendel-
kezésre, úgy az elszámolási idószakvégén a mérlegtételeket leltározással
kell alátámasztani.

Ezzel szemben - bár a Maryar Honvédségnél ez előírás - a katonai
szervezel több úgazatánál nem vezetik folyamatosan a számviteli nyilván,
tartásokat-

A parancsban elrendelt leltározást nem, vagy nem áz előirások sze-
rint hajtjákvégre. Aleltáríveket nem iudják bemutatni, a leltározást nem
követi anyagi, pénzügyí, fegJ/elmi, illetve nflvántartásbeli rendezés. Egyes
t€rületeken avásárolt anyagokat, tárryi eszközöket az analitikus nflván-
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tartásokon nem vezetik át. A számviteli analitikus nyilvántartások nem
hitelesek, nem pontosak.

Ennek egyik következmónyét mutatja az ellenőrzés során végrehaj-
tott, anyagok meglétére irányuló számbavétel. Ennek alka|mával az el-
lenőrzött kiképzési és kulturáIis nagértékű tárgri eszközök 48 %o-a, a
számíüísíechnikai nagyértékű árryi eszközök 30 Eo-a eqyezett a nyrl-
vántartássa|.

|lyen" anarchia" |özep€tte derült fény a varyonnal való gazdátkodás
elrettentő példájára, amely a katonai sz€rvez€t és a Centrál Mosodák
Részvénytársaság (továbbiakban CMRT) között kötött'Vállalkozási
Szerződés" nyomán alakllt ki.

Az eset gyökerei 1993. júniusára nyúlnak üssza. A katonai szervezet
1992. június 24-éílkötött' Vállalkozási szenődéS" -t a CMRT-vel ruházati
anyagainak mosatására, vegytisztítására, sterilizálására és szállítására.

A szolgáltatást a mosoda heti egyszeri alkalommal vállalta, amely a
megrendeló telephe\én - a ruházati szolgálat tisztacsere raktárában _ a
megbízottak jelenlétében az anyagok cikkenkénti, darabonkénti átadás-
átvételével valósult meg.

Az így kialakított rendszer - amely m€gfelelt az előírásoknak - egy
évig sikeresen múködött, 1993.júniusában azonban a katonai sz€rvezet
vezeíője, gazdasági igazgatója és a CMRT képviselője _ nem tudni mi_
lyen indíítanásból - megfogalmazott es/ "Kiegészítés"-t, anely az emli-
tett szerződést volt hivatott kiegészíteni, illetve módosítani. Itt érdemes
megjegyezni, hogy az eredeti szerződés két, és a " Kiegészítés" három alá-
írója öt különböző személyvolt. Ez azért is érdekes, m eít a" Kie4észítés" -t
a szerzódó felek vezetói, míg a vállalkozási szerzódést két beosztott sze-
mély írta alá.

A "Kiegészítés" első hibája, hogy sem nyilvántártási, sem hivatko_
zási számot nem ÁílAlrnaz, sőt még utalás §em esik benne arra vonat_
kozóan, hogy az az eredeti sz€rződést kívánja nódosítani vagl hatályon
kivül he|yezni, ezért annak érvényess€€jogi és formai §zempontMl m€g_
kérdőjelezhető.
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A'Kiegészítés" a fentieken kívül még számos olyan formai hibát, el-
lentmondási, hiányosságot tartalmaz, amely adott esetben jogi viták alap-
ja lehet. Az okmány első pontja kijelenti,hogy:"A ruházati anyagnyilván-
tartását a számviteli aloszály végzl" majd a következó bekezdésben hoz-
záteszi. "Az osztályon történő nyilvántartás az új mosatási rendszer belépé-
sével megszűnik"

Az idézett két mondatban az alábbi hibál<, illeue ellentmondisok fedez-
hetók fel:

- az első mondat alosztályt, a második osztályt említ, reltételezhetően
mindkét esetben a pénzügyi és számüteli osztályról van szó, ebben az
esetben pedig ezt pontosan meg kellett volna fogalmazni;

- amennyiben az osztály kifqezés az anyagokat használó szewezeti
elemeket takarja, akkor a késóbbiekben indokolatlanul, illetve az aláírt
megállapodással ellentétesen helyezték kiadásba a számüteli alosztály
által vezetett eg]rségszintű nyilvántartásból az anyagokat;

- a második mondat - az első bekezdés megfogalmazásából kiindulva
- azt sugallja, hogy valamennyi ruházati anyag nyilvántartása megszűnik,
holott csak a " Kegészítés" mellékletében felsorolt 40 féle anyagról van
szó;

- szintén a második bekezdés erósen félreérthető része"az új mosa,
tósi rendszef' be\épését sejteti, pedig az űgyirat elkés zítésével az anyagok
ki- és beszállítási rendjét, módját, a csereraktár megszűntetését, az alegy-
ségek és a mosoda közötti közvetlen kapcsolat kialakítását célozták meg.
Gyakorlatilag ugy anis a"Ke7észítés" életbe lépésével a tisztacsere raktár
megszúnt, a mosoda és a katonai szervezet közötti kapcsolatot aZ alegy-
ségek tartották fenn.

Az igyiat2. pontja szerint: "A katonai szervezet folyamatos textilru-
házati ellátása a nyilvántartósban szereplő keszletből az anyagok forgatá-
sával történik....stb."

Itt szintén felfedezhető egy ellentmondás, ugyanis az első pont 2.

bekezdése alapján az anyagok nyilvántarüísa megszűnik
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A"Kiegészítél' 4. pontja kimondja: "Hiány esetén a CMRT 50.000.-
Ft-ig vbszatértt az éwégi leltár után." Ez az összeg a "közösen használt"
textíliák értékének nem egészen 0,5 Vo-a, amely ismerve a szóban forgó
anyagok (lepedók, törölközők, asztalterítő, fehérnemű, stb.) elhasználó-
dásának fokát rendkívül alacsony összeg. A 4. pont azt i§ meghatározza
továbbá,hogy:" Ezt az összeget meghaladó hiány esetén az elöljáró ruházati
szolgáIata a hiány pótlására, a hiányasság okainak kivbsgálúsára bevo-
nandó."

T€kint€tte| arra, hory az előljáró katonai szervez€t 1994. márciu-
sában megszűn! felmerül a kérdés, hory az elmúlt csaknem 2 év §orán
ezt a feladatot, jogot kinek kellett volna e|látni, illetve ryakorolni. Ezen
a problémán egyébként könnyedén túlléptek, ugyanis 1993. június 04-e

és 1995. november 14-e közötti időszakban ezeket a ruházati anyagokat
eg.etl€n e§etben §em lelúározták te, í5l az előljáró katonai szervezet meg-
szűnése ebben a vonatkozásban nem jelentett túl nagy "gondot'.

A"Kiegészíté§' 6. pontja értelmében;"Az ellátáshoz a CMRT biztosít
10 db önjáró konténert és .... db zórt kiskonténert az intézet számára." A
kipontozott rész az"olcnányon" is ires maradt, így nem lehet tudni, hogy
a CMRT eleget tett-e kötelezettségének.

A szerzódés kiegészítést nyilvántartási sámmal nem látták el, a
módositani kívánt eredeti szerződés nyilvántartási §zámára nem hivat-
kozÁl9 a megfogalmazott hat pontból négy erősen kifogásolhaíó. Az
" okmány" számos hiányosságot és ellentmondást tartalmaz, amely meg-

kérdőjelezi annak szabályosságát énényessegét.

A " Kiegészíté§' aláirását követően az éri'ntett szolgálati ágak fe|é

senki nem intézkedett az anyagok átadás-átvéte|ének nódjára, a nyil-
vántartás további rendszerére, a CMRT részérő| az átvevő szervezetre
(személyre). A, " Kiegeszítél' sem tartalmaz ezzel kapcsolatos szabályo-
zásokat.

A szerződés módosításban pontosan meg ktllett volna határozni,
hogy melyik fél, milyen mértékben felelős az anyagok meg|étéért.Ezzel
szemben a rlházati főelóadó - elmondása szerint - véletlenúl szerzett
tudomást a megállapodás létrejöttéről. Aruházati szolgálat ezt követően
a mellékleten szereplő 40 féle anyagot utalvány alapján a raktári nyilván-
tartá§ból kiadásba helyezte, majd a számütelre feladott mozgásbizonyla-

211



tok alapján a pénzüglri és sámüteli osztály téűtésmentesen átadta a CMRT
részére.

A megrendelő a sokadik - és talán a legnaryobb _ hibát itt köv€tte
el, rnert az utalványor az átvételt senkivel sem iratta alá!

AZ áNétel nélkül kiadásba helyezett anyagok összértéke az akkori
árakat és az átadott mennyiséget fig,yelembe véve 10,2 mi|lió Ft volt. Az
azóta eltelt időszakban az anyagok mennyiségében bekövetkezett válto-
zások - beszerzés, selejtezés - miatt az anyagok értéke 8,3 millió íointra
cSökkent.

1995, október hónapban a katonai szÉrlezel vezÉíésében végbement
változásokat követően a megbízott parancsnok - érezvén a területen ta_

pasztalható rendezetlenséget - "a közösen használt" nlházati anyagok kö_
rében szúrópróbaszerű leltározást rendelt el, melynek során 40-ból 8 té-
tel ellenőrzósére került sor. A leltározás végrehajtására kijelólt bizottság
a számbavételnél nltókészletként a " Kiegészíté§' mellékletében felsorolt
mennyiségeket vette alapul.

A katonai szewezetnél használatban lévő anyagokat darabszámlá-
lással leltározták. A mosodánál lévő textí]iák mennyiségét nem ellenő-
rizték le - pedig a " Kiegészítés" errelehetőséget biztosított volna, - hanem
az ott található anyagok darabszámát FAX-on lekérték! Az így végre-
hajtott l€ltár eredményeként 2,1 millió Ft hiány került kimutatásra,
amely 56,8 Vo-a a nyolc ellenőrzött cikk összértékének.

Összességében megállapitható, ho§/ az ered€ti szerződés módosí-
tása nem volt indokolt 

^"Kieqészítés" 
nélkülöz mindenféle jrrgszerűsé-

get, számtalan formai hibát és ellentmondást tartalmaz, ugyanakkor
lényeges kérdésekkel (átadás-átvétel konkrét végrehajü,{sa, az anyagi
felelósség leszabályozása) nem fog|alkozik.

A szerzódés nódosítás megkötésekor a "közös€n használt" anyagok
tekintetében záró, illetve nltókészlet nem került megállapííásra, azt
követően dokumentrált le|tározás a katonai szervezetre és a mosodára
kiterjedő€n nem történt.

A továbbiakban is átádás_átvétel nélkül végrehajtott anyagmozgá-
sok útja ryakorlatilag követh€t€tl€n vol! pedig a zárbatő kontén€rek
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biztosíttísával adott volt a lehetőség a szolgáltatás szabályos bonyolítá_
sára, amennyiben az azokban elhely€zett anyagok (tiszta, szennyes) cik_
kenként és darabonként átszámlá|va, szabályosan kitöItött kisérő ok_
mánnyal ellátva é§ bizton§ágosan lezárva kerültek volna ki- és beszál_
Iitásra.

Következtetésként kimondható, hory a szerződés és elsősorban an-
nak későbbi kiegészítése n€m má§, mint egy anyagi felelő§ség tekinte-
tében elnagyolt szándéknyilatkozat amelyben a részletek felett nagtvo-
nalúan átlépnek. Ezt késóbb sem követi részletes szabályozás, íryennek
a felelőtlenségnek a jegében " kiv esznet" a katonai szervezet nyilváníar-
tásából 40 fóle ruházati anyagot, több mint 10 millió Ft értékben úgy,
hogy annak átadása senki részére nem történik m€g. Ez közel két évig
senkinek sem tűnik fet. Az így "senki földjére" kitett anyagok a további-
akban mozgásbizonylat nélkül nyitott konténer€kben, tételes átadás-
átvéte| nélkül utaznak a két fél telephelye között addig, amig rá nem
jönnek, hog5l a"közös kezelésben" lévő nagymennyiségű lepedóből már
alig jut az ágyakra.

Ennek a "nyilvántanási feglelemnek" a következményeként a közel
sem teljes körű leltározás több mint 2 ni||ió Ft hiányt eredményez€tt,
amelyért a"Kiegészítés" alapján a CMRT nem vonható felelősségre, így
_ a teljes körű leltározás alkalmával: vélhetően tovább gyarapodó hiány
összege teljes mértékben a megrendelő katonai sz€rvezet€t t€rheli.

Tekintettel arra, hogy a katonai szervezet anyagltechnikai szolgála-
tának ellenórzése során számos más területen is voltak anyagnyilvántar-
tással összefüggó szabálytalanságok, hiányosságok, célszerű felhivni a
vezetői állomány figyelmét az államháztartásról szóló 1992. évi X)O§[-
II. törvény már említett paragrafusainak betartására.

Érvényt kell szerezni a számvitelr ől szó!ó 199L . évi XW . törvény,
valamint az anyagnyilvántartási utasítás és a Magyar Honvédség leltáro-
zási szabályzata által előírtaknak.

Kiemelt figrclmet kell fordítani a belső ellenőnések maradélaalan vég-
rehajtására. Segítsé4et kell nyújtani a gazdálkodást kevésbé ismerő, a fel-
adatukat megbízás alapján ellátó beosztottakndk.
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