
A z  a n y a g e lle n ő r zé s  ta p a s z ta la ta i
„A munka tengelye a tényleges végrehajtás ellenőrzése”, 

njondoüa Lenin. Hogy ez mennyire így van, arra kívánok az 
alabbi sorokban rámutatni.

Az ellenőrzés célja nemcsak annak megállapítása, hogy 
az alakulatok (intézetek, szervek) a kiadott szabályzatokat, utá-' 
sitásokat, rendeleteket betartják-e, hanem az oktatás segítése is.

sogítés különösen most — az új hadtápszolgálatrá való 
áttéréskor — nagyjelentőségű. Az. alakulatok sok helyen nagy 
személyi hiányokkal'küzdenek, elhelyezési (férőhely), esetleg 
anyagi hiányaik vannak. A parancsnokok és végrehajtó szervek 
a nehézségekkel birkózva, az alakulatban benne élve, a hibákat 
sokszor nem is veszik észre. Jó, ha ilyenkor érkezik az ellenőrző 
osztály és tanácsaival, a helyszínen adott gyors intézkedéseivel 
segít a nehézségek legyűrésében. Kívülről nézve — előbb fel-' 
fedi a hibákat, rámutat azok kiküszöbölésének módjára és ezzel 
sokszor komoly, — később bekövetkezhető — károkat hárít el.
, , -^ddigi tapasztalataink szerint legtöbb alakulatnál örültek
érkezesünknek. Ez természetes is. A jó munka megkívánja az 
elíenőizést. Akinek tiszta a lelkiismerete, becsületesen dolgozik, 
ismeri^ szereti foglalkozását, magyarul: rendben van a szénája, 
az várja az ellenőrzést. Várja, hogy bemutathassa, mit végzett 
alakulatánál.

Persze, aki nem végzett ^becsületes munkát, nem ismeri 
teladatát, az fél az ellenőrzéstől,' de annak minden oka meg is 
van a félelemre.

Az alakulatok általában egyformán vannak megterhelve 
és egyformán hiányokkal küzdenek, mégis a hadtápszolgálatban 
e.ért eredményben sokszor igen nagy eltérések mutatkoznak. 
Ennek oka, hogy egyes parancsnokok, illetve hadtápszolgálatot 
ellátó személyek a nehézségek előtt megtoríDantak, ■ míg a 'bát
rabbak — az adott lehetőségekkel — igyekeztek azt leküzdeni. 
Rendszerint sikerrel, hisz a szerencse is a bátrakhoz szegődik.

Találkoztunk olyan parancsnokkal, aki — midőn a raktár- 
készletekre kértünk felvilágosítást — zavartan a raktárkezelő 
tiszthelyettesre tekintett, onnan várva segítséget. Ezt a régi had
seregből átvett szokást sürgősen le kell vetkőzni.

Bajtársak! A hadtápszolgálat ellátása ma már nem „le
alacsonyító’ munka. Egyenlő értékű és fontosságú a kikép
zéssel, vagy bármily más ténykedéssel. Az a parancsnok, aki 
nem törődik a rábízott anyaggal, jobban teszi, ha távozik a 
honvédségtől, mielőtt az ellenőrző osztály meglátogatná.
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Á Szolgálati Szabályzat kötelez minden honvédet, hogy 
„óvja fegyverét, valamint a honvédségi és népi vagyont”, eskü
jében pedig minden parancsnok megfogadja „A honvédségi és 
más népi vagyont megőrzőm és megőriztetem” Ez lebegjen 
minden hovéd és minden parancsnok szeme előtt. Aki a népi va
gyonnal könnyelműen gazdálkodik, a- nép ellen vétkezik. Sőt! 
Amint a Szovjctúnióban való viszony mutatja meg, ki jó ma
gyar ember, ki jó demokrata, úgy az anyagban való viszony 
mutatja meg a Szovjetunióhoz való viszonyunkat.

Bajtársak! Sürgősen és alaposan vizsgáljuk meg ezt a 
viszonyt. Amennyiben hiányosságokat, tapasztalunk, azokat 
haladéktalanul küszöböljük ki.

így teljesítsük a népünk által ránkbízott feladatot és így 
ünnepelhetjük nyugodt lelkiismrettel a világ haladó népei vezé
rének, népünk nagy barátjának, Sztálin generalisszimusznak 70, 
születésnapját.

Anyagi fegyelem, lelkiismeretes' gondoskodás biztosítja 
a jó anyagi ellátást.
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