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'Azelláló lözponnál - a fetsősünttl (decentralizált) köItségvetés terhére

- a szánftásachnikaí ellátafrgúg íejle§ztése ériklrében az 1995,96. évben

994.300.- FT értékben munkadíjWttt szúmolrak el fejlesúésekct, mely öu,
szegről a polgói uállító vóllalút, a megrendeló óItaI igényelt számlát állított
ki. A vizsgólat megáIlapítottq hogl a szfunlálton fekiintetésré leriilt mun,
Ieadíj a valósógban srlmíügép allufiázelreí talur, dmelyek beépítésre ke,
rültek a már meg!évő - erlóIcsileg elavult , számítógépelóe, illetve új gépek

kerültek alkatrészekból ósszeszerelésre. A vizsgáIt időszakban tovőbbi
765.120.- Ft értékben szómítógép alkatrészeket is vásároltah mely szintén
az ellótó lózpont számítógép fej Ie szté sét biztosította."

A fenti megállapítást az MH Gazdasági Ellenőrzési Hiyatal ügyirata
taíta|mazza, melyet az MH eryik ellátó központjának ellenórzése nyo-
mán fogalmaztak meg. Az eset részletes kiüxgálása számos tanulságot
eredményezett. Ezeket a tapasztalatokat - tekintettel arra, hogy az ellen-
órzések több katonai szervezetnél is hasonló jellegú hiányosságokat ál-
lapítottak meg - érdemes szelesebb körben is elemezni.

'Történelmi " elözmények

Az elektronikni szakterületen az utóbbi években, évtizedekben a
számítástechnika robbaniásszerűen tört be a Magyar Honvédséghez is.
Ma már a munkavégzé§ számos területén nélkülözhetetlen a számítógép,
jelenléte a katonai szervezektól a kiilönboá szintű parancsnolaágokig
termé§zetes§é vált. A szakterület anyagnemfeleló-se ai IVíII ATFC§F-ség
Etektronikai Szotgálatfónökség (a továbbiakban MH ESZF-ség). A te-

t va.aa tÁzló í&ez.edas, MH ATFC§F-ég Ellen&zéíi6áé,t!9e"Aő
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vékenpég jellegénél fogva számos sajátossággal rendelkezik a haryomá-
nyos híradótechnikai szakanyagokkal szemben, ennek megfelelóen az
MH ESZF-ség is külön intézkedésben szabályozza a számítástechnikai
eszközö}íe és anyagoka vonatkoá MH szintú gazdálkodást, A katonai
§zervezetek állománytábláiban azonban nem következeti b€ m€feleló
módo§ítás, azok csak töredékét tartatmazák az alkalmazott sánító-
gópeknek. A számítá§technika csapatszintű anyagnemfelelősi teendőit -
még az első geneíációs irodatechnikai eszközclk idejéból származó tör-
ténelrni hagrcmányok szerint - a ruházati szolgólatok látják el. Nem ige-
nyel ktilönösebb magyarázatot, hog5l a ruhrázati & számítá§te€hnikai szak-
területek egyes területeken milyen messze állnak egymá§tól. Ez indokol-
ta, hogr egtes katonai szervezeteknél a parancsnokok az anyagnernfe-
lelő§i te€ndóket az MH szintű sz.abályoás ellenére a nrházati szolgá-
latok helyett §ámítástechnikai szervezeti elemekre ruházták át. Ezek
a számítástechnikai szewezeti elemek, osaályok, alosztályok, részlegek,
stb. Azonban elsósorban rendszerszervezési, programozási, esetleg tech-
nikai kiszolgálási feladatokía lettek létrehozva és felkészítve. Ennélfog-
va nem rendelkeztek azokkal az alapvető általános és anyagi+echnikai
gazdálkodási ismeretekkel, amelyek képessé tették volna ezeket a szer-
vezeti elemeket az eglségszintú anyagnemfelelősi teendők ellátására.

llyen"történelmi" elózmények után került sor első ízben 199ó. évben
egyes katonai szervezeteknél az elektronikai szakbeosztások rend-
szeresítésére. Ezek a szakbeosztások azonban csak a katonai szervezetek
egy töredékénél jöttek létre és ezeknél is csak az indokoltnál jóval ké-
sőbb. Mára "elárasztották" a Magyar Honvédséget a parancsnoki hatrás-

körben szaMlytalanul, koncepció nélkül beszerzett §zámítástechnikai
eszközök, melyeket a munkarendbe való nélküöáetetlen beépülés, va-
lamint az MH szintú felúryelet és ellátás hiányrának kettőssége jellemez.

A gazdálkodási folyamaí

"Az ellátó kiizpont a szánítástechnika fejlesztéséhez a vizsgált idó-
szakban kiadási elóirányzattal nem rendelkezett.n

A központi költségvetés rendjét az Országgyúlés töruényekben sza-
báIyozza. A változásokat évente a költségvetési törvény tartalmazza. Fel-
építésénél fogva a költségvetés fejeetekre (például Honvédelmi Minisz-
térium), cimekre (például HM, MH, tanintézetek, eű.intézetelq stb,) és

23o



aldmeltre tagoádik Ehhez a tagozódáshoz meghatrározott jogköó§ ha-
trásköók tartoznak Iry peldául az átcsoporlosítiás a működési elóirányzat
10 Vo-áigaíejezeti szerv hatrásköre. Ennélfogva nagrjelentósége van annd
hory a katonai szewezet csak a száínáía biaosított kiadási előirányzatnak
megfeleló beszerzés eketvégeuea, mert ellenkezó esetben törvények, ren-
deletelq intézkedések egész sorát sértheti meg. Ez történt a tár§lalt ellátó
központ esetében, még akkor is, ha a beszerzett eszközöket és anyagokat
az MH érdekében használták is íel, Fejlesztéi kiadásokat szómoltak el
munkadíj ként, ennek eszközéül a szolgá ltató v állalatot számlahami§tásra
bírtdk ró. Súlyosbítja a helyzetet,bog az ellátó központnál kialakult g5ra-

korlat volt, hogt a szaktevékenpéghez szúlrségesnek ítélt dologi kiadá_
sokat, fúggetlenúl a felmerülési jogcímtől a központi költ§égvetés de-
centralizált szakmai kiadási előirányzataiból fedezik és ebbe a ryakorlat-
ba" bekfénell' aszükségesnek ítélt számítástechnikai fejlesztések is. Ezek
szabályos végrehajtásához szükséges engedélyeket és elóirányzat módo-
§ítiásokat azonban - ismerethiány miatt é§ feltehetően kényelrni okokból -

nem kértek.

'A tárgri eszközök vásárlásához nem igényeltek és nem kaptak az
MH elektmnikai szolgálatfőnöktől engedélyt,"

Az MH eszközeinek beszerzése kiilönböá jogosíWáqlokhoz van köt-
ve, például vannak úg5mevezett "W nomenHafi7rós" eszközök, melyek
bqzntúsét az MH vezérkari főnöke engedélyezi. A nem "Wnomenk-
Ianirás" anyagokbazeru&ét, az ehtlez tartozó hatá§köröket a felsőszintű
gazdálkodó sierv ventője szabályoua. Íry például az állománytáblas sá-
mítástechnikai e§zközök biztosítrása az MH ESZF-ség feladata. Ha ery
katonai szervezet ezen felüli számítógép alkalmazását látja szükéges_
nek, akkor az MH elektronikai szolgálatfónöktól (a továbbiakban MH
ESZF) kéri annak központi készletból történó biztosítását. Ha az MH
ESZF az e|látás szükégességével eryetért és a központi költségvetése
erre lehetőséget nyijt, akkor a körülmények mérlegelese után dönt, hory
engedélyezi-e a katonai §zervezet ré§zéte az eszkőz megvrásárlrását vag5l
sem. Ez a mozzanat a felsőszintú gazdálkodrás lényeges, elharyhatatlan
eleme. Az engedélyeás során az MH ESZF figyelembe veszi, hogr az
eszköz jellegénél fogva illeszkedik-e az MH kialakult eszközparkjához,
illetve a távlati fejlesztési koncepcióhoz. Etnek elmaradósa oda vezet,
hory a központi felügyelet nélkül vrásárolt eszkóák típusainak olyan so-
kasága alakul ki, amely MH szinten ellátrás, technikai kiszolgálrás, szak-
embergárda, szoftverbiztosítás, stb. szempontjából kezelhetetlenné vá-
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lik. A másik jeleatősége az engedélyezési eljárásnak abban rejlik, hogy
ennek során az ,MH ESZF rö gzíti, hogy az engedély megadása mellett
vállalja_e az eszköz MH szintű fenntaítását űavítás, szerviielés, anyagel-
látás, stb.) vary sem. Az eljárá§t akkor is végre kell hajtani, ha az utóbbi
években az MH költségvetési lehetőségeinek korlátozása miatt nem vált
gyakorlattá a katonai szervezetek egyedi számítógépes igényeinek köz_
ponti biztosítá§a, illeWe a katonai s zervezrtek által egyedileg beszerzett
eszközök központi fenntartásának felvállalása (1995. évben a benyújtott
tények 50 Vo-át központi költségvetési elóirányzatból elégítették ki).
Ezek a felsorolt teendők nem csak az MH ESZF-ségre, hanem minden
anyagi_teihnikai szakterületre érvényesek és a felsőizintű gazdálkodás
lényeges elemei. Betartása minden katonai szervezetre nézve kötelezó,
függetlenül attól, hogy a beszerzés milyen forrásból lett finanszírozva.

"A beszerzésrt kerúlt és összeszerel! illetve a felfejlesztett sÁmi-
tógépeket az MH E A,TEK felé nem jetentettté\ í5l azok az MH központi
nyilváníartá§ában nem szerepelnek "

A felsőszintú gazdálkodó eryik legigényesebb feladata az úg5meve-
zett MH szintú nyilvántartás vezetése. Ahhoz, hogy ery szakágazat esz-
közeinek gazdálkodását MH szinten irányítani tudjuk, azokról bizonyos
mennlségű és mélységű adatokkal ke|l rendelkezni. Az MH szintű nyil-
vántartásba felvett eszközök körének meghatározása az MH szintű szol-
gálatfónök hatásköre. Nekl kell leszabályozni, hog mely eszlózök azolc,
amelyekről kózpontilag kell információval rendelkezni, hártnely katonai
szeruezetnél is vankak Az MH szintű szolgálatfőnök határozza meg a nfl-
vántartás vezetés§nek rendjét (mozgásbizony|atok alapján való vezetés,
azok egy példányának bekérése útján, stb.), azok mélységét (egyedi azo-
nosító, technikai és gazdasági paraméterek, stb.), a nllvántartás vezeté-
séért felelős szervezetet (szolgálati főnötség, ellátó központ, stb.). Aszá-
mítá§technikai eszkózök MH szintű nyilvántartásának vezetésével az
MH EATEK van megbíwa, mégpedig minden eszközre kiterjedóen. A
katonai szervezetek tehát minden számítás-, üryvitel_ és nyomdatechni-
kai (továbbiakban sZÜN9 eszköz beszerzését kötelesei jelenteni az
MH EATEK számítástechnikai javító és ellátó raktára (továbbiakban
SZJER) felé. Ennek elmulasztásával megsértik az érvényben levő MH
ESZF-i intézkedést és elvesztik az esélyt arra, hory az MH szintű fenn-
tartási rendbe,valaha is ezek az eszközök bekerüljelek Az előzőelrhez
hasonlóan az MH szintű nflvántartással kapcsolatban elmondottak min-
den anyagi-technikai §zakterületre éwényesek és a felsőszintű gazdálko-
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dás lényeges elemei. Betartásukkal, az MH szintú nyilvántartás megkö-
vetelésével és pontos vezetésével megelózhetók az o|yan esetek, amelyre
e§ másik ellenőrzés során került sor. Itt a katonai szewezetlélkét"Zsi-
guli" motorral ellátott, megfelelőel "ledarabolt", nyilvántartásban nem
szerepló motoros szivatqni utánfutót rejtegettek az ellenőrzés elól. Az
előtalált eszközók eredetét az MH sántű nllvántartás hirányossága (hi-
ánya) miatt nem lehetett kidedteni.

-Az ellátó központ sámviteü nyilvlintartásában a minóségi és ér-
tékváltoásokat nem vezették átn

Az eddig tárryaltak azokat a hiányosságokat elemezték, melyek a
felsószintű gazdálkodó megkerüléséból adódva a központi gazdálkodás-
ban keletkeztek. Ezen túl a csapatgazdálkodásban még további szabály-
talanságokat és hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, illetve az azt követö
kivizsgálás.

Minden eszköz és anyag amely a katonai uervezethez bekrü| illeoe
onnan leikerül, az csak kbórólag a kijelölt atryagnem felelősön kreszti]l
történhet. A mozgásbizonylat és a számla a külsó szervtől a katonai szer-
vezet anyagnemfelelóséhez kell, hog5r keriiljön, akár a ruházati szolgálat,
akár valamely számítástechnikai szervezeti elem van erre a feladatra ki-
jelólve. Ez azert szűl§ége§, mert az anyagnemfelelós felel az anyag szak-
szerű mennfségi és minóségi áFléte|éérí (átadásáért), az eszközök és
anyagok egységszintű nllvántartásba való bevételezéséétt és "aleglsét'
reszére való kiadásáért, illewe saját elóirrányzatából való beszerzés ese-
tén neki kell a számlál abqzerué:s jogosságát igazolni. Ez akkor is igaz,
ha a finanszírozás miás forriásokból történt, esetleg tédtés mentesen kap-
ta meg az eszközt a katonai §zervezet. Helytelen például az a több ízben
elófordu|t eset, hogy a katonai kórházban a góg5nrltan távoó hálrás be-
teg a gyóryító osztálynak a munkavégzés megkönnyítés &e számitógépet
adományoz, amelyet a §/ós/ító osztálynak közvetlenűl ad át, ahol aa
minden további nélkül alkalmazzák A helyes eljórás ilyenkor: a kórbáz
anyagnemfelelősének kell átadni az eszközt egy adományozásról sáló
feljeryzés kíséretében. Az anyagnemfelelős átveszi aá, kitölti a tárgyi
eszköz egyedi nyilvántartó lapot, mozgrásbizonylatot álüt ki az eszköz be-
vételezésére, illewe a gyóryító osztá|yhoz, milt" alegséghez" való kiadás-
ra. Az íry bevételezÉtt eszkőzí 30 napon belül az adományozási okirat
rnásolatának megküldéséveleg5rütt központi, MH szintú nyilvántartrásba
vétel éljából be kell jelenteni az MH EATEK SZIER felé. A fenti minta

233



alapján,,ha bármely nem elektronikai szolgálati ág számító gépet szcrez
be, - az érvényes szabályoz^ szerint az MH ESZF elózetes írrásbeli en-
gedélye alapján - az csak az elektronikai anyagnemfelelős útján kerülhet
a katonai szeívezethez. Függetlenül attól, hog5l melyik szolgálali ágvá-
sárolta meg a számítástechnikai eszköztyagy anyagot, azt csak az elekt-
ronikai anyagnemkódon (31) lehet elszámolni és nfilvántartani. Minden
más esetben megsértik a költségvetési elóirányzat gazdálkodást, valamint
a gazdálkodási fieryelmel Ertelemszerűen bármely miás szolgálati ág szak-
anyagának vásárlrása esetén hasonlóan kell eljárni, függetlenül attól, hory
a vásárliást melyik szolgálati ág hajtotta végre.

Az esettanulmányban §zeí€pló ellátó központná| a sámítástechni_
kai eszközöket belytelenűl sámolták el és tartotíák nyilván. Ezen kívül
problémaként merült fel, hog5l a vásárolt alkatrélszeknek és tartozékok-
nak a számviteli nllvántartáiba vétele, valamint azok számítógépbe való
beépítése után az anyagok útja számvitelileg nem követhető nyomon. Itt
több probléma is felmerült. A beépítések után a számítógépek bruttó
értéke növekszik, ezt az értéknövekedést a nflvántartáson nem vezették
át, íg azan végén az a vagtonmérlegben nem §zerepel, ezáltal megsértik
a számütelről szóló többszór módosított 1991. évi XV[I. tv-t. A üzsgált
e§etben tehát a beszerzett anyagok felhasználása számütelileg két okból
nyomonkövethetet|en Ennek oka eg/részt a beszerzések elszómoásának
a módja (munkadíj), másrészt az énélatövelő alkatrész-beépftések szám-
viteli techniháj áv al kapcsolatos bmeretek hiihya.

A vizsgálat során nfMnva|óvá vált, hogy a beszerzett, az e||átóköz-
pomnál előtalált eszköajk és anyagok nem ]<öthetők egzakt módon a
rendelkezésre álló számlákhoz. Iry annak megállapítása, hory a szabály-
talanságok elkövetése mellett törtéDt- e anyagi termé§zetű visszaélés, csak
az előtalált anyagok értékének becs|ésével volt lehetséges. Az elő+alált
plusz anyagok és eszköák értéke jó közelítéssel mege gyezett a számlák
értékével, így - bár az anyagi vi§§zaélés lehetósége az adott körülrnények
közdtt fennállt - anyagi visszaélés feltehetően nem töítént.

Az eset lopcsón má§ katonai §zervezetek ellenóIzése során íelme-
rülf szabálysértéseket is meg kell említeni. Elrettentő példa az a válto-
zat, amikor a megvásárolt (nem bruttó értéket növeló) alkatrészeket nem
vételezik be a számviteli nyilv.ántartá§ba. A §ámlát az anyagnemfelelós
záradéka alapján kifizetik, az alkatíé§z útja ettől kezdve megszűnik. Az
anyagnemfelelós elmondrása alapján azt bépíteüék a hibás alkatrész he-
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lyébe, ennek azonban írásos nyoma nincs. Ennek a szabálytalan eljárás-
nak "finomított" változata, de "rokona" az az eset, amikor az alkatrészt
bevétlezik a számüteü nyilvántartásba, mivel a pénzüryi- és számviteli
szolgálat jól látja el a feladatát és bevételezés nélkül nem fizeti ki a szám-
lát. Ebben az esetben is (e|mondás alapján) beépítették az alkatrészt ja-

vítás céljából, azonban írásos nyoma itt sincs a gazdasági műveletnek.
Ennek kijvetkeztében az eglséges szinfii szórfiviteli analítikus nyilvántartál
több tucat javítóanyaTot tart nyilván eglség ral<táron, amelyel<kel azonban
természetesen elszámolninetn tudnak Ezek az esetek a szakértelem teljes

hiányáról tanúskodnak, és csak a részletes kivizsgálás alapján lehetett
megállapítani, hory üsszaélés nem történt,

A SZÜI{Y eszközök üzemképességének fenntartásáról a használó
katonai szervezetnek kell gondoskodnia. Ha a SZUNY szaktechnikai
eszkóz meghibásodilq rendelteté§sz,eíű ű?Éme nem tartható fenn, és a

hibát a kezelő állomány az üzemeltetési feladatok körében nem tudja

elhárítani, az illetékes elektronikai szolgálatfónók (ahol nincs elektroni-
kai szolgálatfónök, az anyagltechnikai fónók) intézkedjen a jaűtásra- A
számítástechnikaieszközök esetében a központi nyilvántartrásbabejelen-
tett IBM kompatibilis számítógépek és az MH-nál széleskörben alkalma-
zott alapvető nyomtató típu§ok javítiását a terüeti szímí!ástechnikai szer-

üzek végzik. A számítástechnikai eszközok garanciális idón belüli javítá-

sát, illewe a rendszeresített számítástechnikai eszközök ery meghatáro-
zott körénél a garanciális időn túli javítá§t i§ polgári égek végzilq köz-
pontilag kötótt j avítás-karbantartási s zerz,ődések alapján- Amennfben a

ienti körbe nem taítozó számítástechnikai eszköz jaűtását az utaltsági
rend alapján illetékes területi számítástechnikai szerviz valamilyen oknál
fogva (pt.: típus-idegen, elavult eszköz, anyaghiány, stb.) nem tudja vég-
reÉajtani, a használó katonai szervezet az adott eszközt saját költségére
a szeíviz.zel tőrténó egleztetés alapján polgári cégnél megiavíttathatja.

A számítústechnikli euközök folyamans fennurtása érdekében a te,

rüIai szómítástechnikai vetvizekt a számítóstechnikai eukihök üzembe-

helyezésétő! kczdve érte§teni, űjélaaani kell a múszaki óIlapotot befo-
Iyásoló ösues eseményő| mivel a gon és megbízható hibaelhórítás csak
íg biaosftható.

A megbibrásodott alkatrészek cserej ét a javítástvégó §zervezet (te-

ríiüeti vámítrástechnikai szerviz vagl a polgári ég) dokwrcntáúja. Amennl-
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ben az alkatrész cs ere az qzkőz értéknövekedésével jár, azt a számüteli
nyilvántartásokba is be kell vezetni.

A számítrástechnikai eszközök műszaki paramétereinek javítása cél-
jából történó alkatrész beépítések (bőűtések) uglancsak a terúleti szá-
mítástechnikai szervizek közreműködé§ével történhetnek. A csapatgaz-
dálkodás körében beszereáetó alkatrészek esetében az qzközthaszaá-
ló katonai szervezet parancsnokának döntése alapján, naryértékű alkat-
rész (pl. háttértároló, CD-meghajtó stb.) beépítése, illewe az adott kon_
figurációhoz taíto7Á íagyéítékű eszköz (pl. monitor, szkenner, stb.) az
MH ESZF írásbeli engedélye alapján.

Amennyiben a szenizzel történt egEztetés alapjón a ízómítástechnikai
eszkrizöket saját eróből javítja a katonai szervezet, aklar a számviteli nyil-
vóntanásba bevételezett javítóanyagot utalvónyon kel] kiadásba helyeni a
javításról nyilvántartósba vett munkalapot vagl munkanaplót kell felfek-
tetni, illetve a szalaltasftósban észletesen előírtak szeint kell eljómi.

Annak hangsúlyoziása mellett, hog5l a katonai szervezet a számítás-
technikai eszközök javítására nem jogosult, tudni kell, hogt amennfben
esl számítástechnikai eszköón fődarab cserét vagl beépítést hajtanak
végíe, ótépítési jegEókönyet kell felvenni. Hasonló módon, ha fődara-
bokból számítógépet építenek, összeépítési jeglzőlónyvet kell felvenni.
Ezek elmaradása esetén megszakad az anyagmozgásának okmányokkal
való igazolása, megteremtódnek az anyagi visszaélés feltételei.

Ezen példák is bizonyítják, hogy a SZUNY eszközökkel és anyagok-
kal való gazdálkodás speciális szabályait a Magyar Honvédségen belül
nem ismerik kelló mértékben, s ezek megsértéséból sok probléma keletke-
zik

"A Próbaszerűen ellenőrzött aleglségek sánítógépei e§letlen eset-
ben §em e§/eztek m€ e nyilyántsrtásban szereplő eszközökkel."

Az eszközök és anyagok felhasználóhozvaló eljutásának utolsó moz-
zanata a szeméIyhez kjtés. Ez,zsl az utolsó lépcsővel nem csak a számítás-
technikai eszköók, hanem más szakanyagok vonatkozásában is komoly
gondok vannak a z eg&zMaglat Honvédség viszonylatában. Erykorábbi
íázkbal sz6 esett az eszközök és anyagok egység szintű raktárba való
bevételezéséó| és "alegnéghcz" való k;.úás6lől. Azidézőjel ebben az qset-
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ben azt érzékelteti, hogy a számüteli nflviántartásban kez.elt "alegsét'
lehet valóságos, tehát katonai értelemben vett "a/e6rrál' is, de lehet bár-
milyen más szervezeti egység (osztály, részleg, esetleg ezek összevonása)
is, melyen belül a szakanyagok keze|ésére anya{elelós (vagy anyagfele-
lősök) van (vannak) kijelölve, (Viryázat, nem téve§ztendó ó§sze az anyag-
nemfelelőssel!) A kijelölt anyagfelelős van egyedül feljogosítva ana, hogy
az"alegtsé!' részére eszközt é§ anyagot az egységraktárból felvegyen, és

ó kóteles gondoskodni arról, hog5l ezek az e|őírtaknak megfelelően 'bze-

mélyhez leglenek kötve", tebát a szakágazat által előírt és megkövetelt
formában át legyenek adva, melyet az áNevő aláírásáva| igazol. Ennek
megfelelóen egy számítőgépet a katonai szpívezethezvaló bekerüléskor
az anyagnemfelelős (pl. ruházati szolgálatfőnök) az egység szintű rakár-
ba bevételezi, majd azt "áelró'' utalványon az "akglsét' (pl. e5nég törzs)
anyagfelelóse (pl. Kovács fhdgy.) az egységszintű raktárból aláírás elle_

nében, részegységek ellenőrzésével átveszi, majd azt a teljes konfiguráció
feltüntetésevel, az eryedi azonosítók rögzítésével eryütt, aláírás ellenében
átadja a használónak (pl. eglség parancsnoka), Ez a zárt lálwlatbizto,
sítékot nyújt az MH vagyonának megőrzésére, illewe az eszköz és anyag
eltünése e§etén a káreljárások szabályos lefolytatásának alapját képezi.
Ezen feladatlánc b árme|ytk" Iónc sz e mének" lttány a e g űttal adott esetben
a károkoó személyét is kijelöli. Ha az anyag elveszik, a felhasználó a

felelós. Ha részére nem lett mozgásbizonylaton átadva az anyag, akkor
az"aleglség" részére mozgásbizonylaton nem lett átadv a az anya5, az egy-

ség szintű raktár kezelőjét terheli a fe\elősség. Mindezen szabóIyok betar-

tásúnak és batartatásának szakmai felüpelője a lcatonai szanezel anwg
nemfelelőse, akit eruek megfelelően szintén anyagi felelósség terhel.

A helyes eljárás ismeretében értelemszerű, hogy mit jelent az N{H
Gazdasági Eüenórzái Hivatal je5zókörryvéból kiemelt idezet Ha az" alegl-
ség szómítógépei nem egleztek meg a nyilvóntartásban szerepló eszközök,
tel', akkor a személyhez kötés sem valósulhatott meg, így széles skálán
nyílott lehetóség a üsszaélésekre.

A fenti esettanulmány jól érzékeltette, hogy a Ma§/ar Honvódsegen
belül érvényben lévő általános és speciálisan szakígazati gaz&ílkodási
szabályok zárt láncolatának bármely ponton való megsértése mily mér-
tékben veszétyezteti az MH vágyonának megóvását. Sajnos a felelős pa-

rancsnoki és szakmai beosztást betöltők közdtt sokan vannak olyanok,
akik ezen alapvetó ismeretek hiányában nem ismerik föl ezeket a veszé-
tyeket. Tehát a szabályok megsértését nem lehet "bocsánatos hlnnek"
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tekinteni, arra való hivatkozással, hory az anyag megvan, nem lopták el.
Nem lehet, mert számtalan káreset á bűncselekmény bizonltja, hog5l a
gazdálkodási, nyilvántartási szabályok megsértése lehetőséget ad a lopá-
soka és egyéb üsszaélésekre. Amennyiben visszaélés nem történt, az
csak a szerencsének köszrinhető, ezenkívü az eset kivizsgálása, amely
nagy valószínűsé ggel tisztázhatja, hogy üsszaélés nem történt, §zakem-
berek sokaságának drága munkaid ejét "rabolja" el.

A tanulságok levonúsa mellett felhivom a Magnr Honvódség érin-
tett személyi állományának íigrclmét az érvényben lévó anyagi-technl-
kai gazdálkodási szabályzókalapo§abb isner€tére, elsaJáűtására, ezek
közül is kiemelten az MH elektmnikai szolgáilatfőnök 1711996. (MK
25.) szánú, a sámítrás-, üryvitel_ és nyomdatechnikai eszközök anyagi
és technilrai biztosításáról sóló intézkedésében rögzítetíek ismeretére,
ismertetésére, illetve azok negkövetelésérc,
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