
V ersen yfe lh ívá s  a z  a n y a g i s z o lg á la tb a n  
m ű k ö d ő  b a jtá r sa k h o z

A fordulat évével megindult népi hadseregünk korszerűsí
tésének folyamata is, ami szükségessé tette, hogy kialakuló új és 
erős népi hadseregünk — melytől a magyar dolgozó nép békéjének 
és függetlenségének megvédését várja, — anyagi szolgálata 
terén is korszerű legyen. Előtérbe került tehát a nagy kérdés: 
milyen szervezetű és rendszerű legyen korszerűen megszervezett 
és korszerű kiképzésben részesülő népi.'hadseregünk anyagi szol
gálata?

Mint mindig, amikor nagy kérdések és feladatok megol
dása előtt állottunk, úgy most is nagy szövetségesünk — a 
Szovjetúnió— sietett segítségünkre azzal, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a dicsőséges Szovjet Hadseregnek a II. világháború 
legnehezebb időszakaiban is helytállni tudó anyagi szolgálata 
szervezetének és rendszerének legfőbb, alapelveit azzal, hogy 
azokat a mii sajátos viszonyainkra alkalmazva, hadseregünket 
az anyagi szolgálat terén is tegyük korszerűbbé és ütőképesebbé.

A Szovjetúniónak ez a nagylelkűsége és jóindulata arra 
kötelez bennünket, hogy minél rövidebb idő alatt ültessük át a 
sok nehézséget és megpróbáltatást győzedelmesen kiállt szovjet 
anyagi szolgálati elveket a mi viszonyainkra, vagyis mindent 
kövessünk el, hogy népi hadseregünk anyagi szolgálata minél 
előbb a legkorszerűbben működjön.

Honvédségünk felső vezetése ehhez megtette az első lépést 
azzal, hogy kiadta az új szervezetű és rendszerű anyagi szolgád 
lat ellátását szabályozó „Ideiglenes Segédlet”-et. ,

A Segédlet bevezető része közli, hogy: „Új szabályzatok ki
adására csak akkor kerül sor, ha az anyagi szolgálat új rendszeré
ről már gyakorlati tapasztalatok is rendelkezésre állanak.” Ezeket 
a gyakorlati tapasztalati adatokat a felső vezetés az anyagi végre
hajtó szolgálatban, működő bajtársiaktól várja, alkalmazva azt ia 
sztálini tanítást, hogy dolgozóink ne csak utasításaink végrehajtá

s a i t  ellenőrizzék a gyakorlat tüzében, de maguknak az utasítá
soknak helyességét is”. Ezért rendeli el a Segédlet bevezető 
része, hogy: „A szolgálat új rendjével kapcsolatos véleményes 
jelentést —• ágazatonként külön-külön .íven — minden alakulat 

, köteles 1950. évi január hó végéig felterjeszteni”.
E'. parancs másszóval azt jelenti, hogy a végrehajtó anyagi 

szolgálatban működő bajtársakna hárul az a feladat, hogy
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anyagi szolgálatunk korszerűsítése felé megtegyék a második 
igen fontos lépést, vagyis:

tanulják meg az anyagi szolgálat új szabályait, 
az anyagi szolgálatot alakulatukon belül az új szabályok

nak megfelelően működtessék,
kísérjék figyelemmel és jegyezzék fel a gyakorlati végre

hajtás során szerzett tapasztalatokat és
a megadott határidőre számoljanak be e tapasztalatokról, 

illetve tegyenek javaslatot arra nézve, hogy mely ágazatokban, 
mily területen, milyen lehetőségek vannak további egyszerűsíté
sekre és észszerűsítésekre.

Fentiekkel kapcsolatban a legsúlyosabb feladat az alaku
lat hadtápparancsnokára hárul. Az alakulaton belül elsősorban 
a hadtápparancsnok felelős azért, hogy a fentiek, valóban végre
hajtásra kerüljenek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak 
a hadtápparancsnoknak kell az anyagi szolgálat ellátására vonat
kozó új szabályokat megtanulni és csak neki kell a véleményes 
jelentést és a további korszerűsítéseket célzó javaslatokat meg
tenni. Nem Bajtársak! Minden ágazatvezetőnek és beosztottjának 
meg kell tanulnia az új szabályokat, minden ágazatvezető egyé
nileg is felelős azért, hogy a szolgálat az új szabályoknak meg
felelően működjön s a véleményes jelentést minden ágazatvezető
nek is meg kell szerkesztenie a saját ágazatára vonatkozóan.

A hadtápparancsnok legfontosabb kötelessége, hogy: 
tanulásban, fegyelmezettségben és pontosságban példa

mutatóul előljárjon,
beosztottjainak minden támogatást adjon meg és őket 

állandóan oktassa,
beosztottjait rendszeresen ellenőrizze abban, hogy az elő

írt anyagot valóban megtanulták-e, szolgálatukat az előírások
nak megfelelően látják-e el, tapasztalataikról vezetnek-e rend
szeres feljegyzést, foglal koznak-e a további korszerűsítési lehe
tőségek kérdésével.

A január hó végére esedékes véleményes jelentés megszer
kesztéséhez időben kell hozzáfogni. Nem szabad ezt az utolsó 
pillanatra hagyni.

A véleményes jelentés megszerkesztésében az anyagi szol
gálatban működő minden tisztnek és tiszthelyettesnek "közre kell 
működnie. Mindenkinek, akt észszel és nem gépiesen látja el 
szolgálatát, .kell, hogy tapasztalata legyen atekintetben, hogy 
melyek azok az előírások, melyek nehézkessé teszik a szolgála
tot s melyek volnának azok az eljárások, melyek alkalmazásával 
— a honvédségi érdekek megvédése mellett — a szolgálat egy-
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hajtható60’ 5 CŜ at érdekeít Íobban szolgáló módon volna végre'

f • i x1?  mrostf az aIkaíom Bajtársak, hogy ezen tapasztala^ 
•tamkat irasba. foglalva jelentsük a felső vezetésnek. Ezzel az 
alkalommal élni mindnyájunk kötelessége. Vegyünk példát az

d*0 í°  ̂ akik es y ^ s s a l  nemes versenyre kelve igye
keznek minél több újítással a szocializmust építeni. Nekünk Bai-

? r °  ^ességünk, hogy a honvédségi anyagi szolgálat
IhkuM N  1 mfMx-1*0 te^ekenyséf et- , Lépjenek honvédségünk 
rlnau' -u- ís adóversenybe egymással. Ajánljuk fel ezt mint 

.ndkivuli munkateljesítményt a dicsőséges Szovjetunió bölcs 

.-zereneK , * n^ ,  Bzláiinnak — 70. születésnapja alkalmából, 
l el tehat Rajtarsak a versenyre!

Jó hadtápszolgálattal a szocializmust építed. 
i____________
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