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T a p a sz ta la to k  a z  a n y a g i h e ly ze tje le n té s s e l , 
a  r u h á z a t  —  fe ls ze r e lé s  és á g y -á g y n e m ű  
a n y a g g a l k a p c so la tb a n

, Az őszi anyagmozgatás elve az volt, hogy az új alakul a- 
ol< részére átadandó, mar használt ruházat-felszerelés és ágy

neműcikkek darabszámát,, a közpotti igazgatás határozza meg 
!azéit, hogy az új alakulatokhoz, az előd alakulatoktól beérkező 
anyagot, a központi készletből a kellalladékra — külön helvzet- 
jelentés bekérése nélkül — feltölthessük.'

Hogy az alakulatok helyzetét közvetlenül az anyagátadá- 
• sok előtt pontosan megismerhessük, 1949 szeptember 22-ére, 
anyagi helyzetjelentést követeltünk be. Az anyagátadások, illetve 
a kell áll adókra való feltöltések, ennek a helyzetjelentésnek az 
alapján történtek, kivéve azokat az alakulatokat, meivek figvei- 
r̂ n k/,yuI fagyva rendelkezést, helyzetjelentésüket az elren
delt Időié, vagy egyáltalán nem, vagy csak késve küldötték be. 
Ez utóbbiaknál az anyagmozgatás, a megfelelő anyagi helyzet- 
jelentés alapulvétele mellett történt.

Az anyagátadások, illetve a központi kiegészítések beérke
zése után, az alakulatok részéről igen sok panasz érkezett be. 
Ezeket a panaszokat kivétel nélkül kivizsgáltuk — és ahol erre 
feltétlenül szükség volt — azonnal intézkedtünk is, a bajok meg 
szüntetésére. ’ .to

A panaszok kivizsgálása során, az alábbi helyzetkép 
alakult ki:

1. Az alakulatoknál igen sok veszendőbe ment cikket az 
alakulat -  ̂ figyelmen kívül hagyva a G—54. Ut-ban elrendel- 
teket leltárából nem helyezte kiadásba, hanem mint meglevőt 
jelentette.

2. A helyzetjelentés megszerkesztésénél nagyon sok ala
kulat az időközben selejtessé vált anyagot is, mint használhatót 
jelentette, holott azt — a vonatkozó rendelkezések értelmében — 
csak külön lett volna szabad jelentenie.

3. Igen sok alakulatnál — különösen az ágy és ágynemű
ből — sok anyagot adtak ki hivatásos ti. és thtts. bajtársak 
részere használatra, melyet az átszervezés alkalmával nem tud
tak az idő rövidsége miatt bevonni.

4. Az alakulatoktól, az átszervezést közvetlenül meg
előzően  ̂több honvéd lett fegyvernemi iskolára, tanfolyamra 
stb. vezényelve, akiknek a ruházata az idő rövidsége — igen
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gyakran pedig csomagolóeszköz hiánya — miatt, az alakulatok
hoz nem érkezett vissza, az anyagátadás elrendelt időpontjára.

5. Az alakulatok helyzetjelentésében teltüntetett értékelés 
legtöbb esetben az értékelést végrehajtó közeg kellő szakérelme, 
illetve gyakorlati tapasztalata hiányában, nem fedte a valósá
gos helyzetet. Ennek az lett a következménye, hogy az átadó 
alakulatnál kimenő ruházatnak osztályozott cikkek, az átvevő 
alakulatnál már csak gyakorló készletként voltak megfelelők.

6. Volt olyan alakulat is, melynél még a tavaszi szervezés 
idejéből származó veszteségi ügyek és más hiányosságok is 
fennállottak, mert az alakulat, az anyagi szolgálatban álló sze
mélyek folytonos változása következtében, azokat képtelen volt 
feldolgozni.

Fentieket összefoglalva, megállapítható, hogy az anyagi 
téren mutatkozott hibák és akadályok, úgyszólván teljes egészük
ben, az alsóbb egységek anyagi szolgálatban álló személyeinek 
helytelen magatartásából (felületesség, nemtörődömség, mu
lasztások, hozzá nem értés, stb.) származtak.

Hogy jövőben a hasonló nehézségeket elkerülhessük, az 
alábbiakat kell betartani:

a) Az alosztályok szolgálatvezetőit 1—2 hetenként tar
tandó iskoláztatásokon kell a saját, esetleg más, hasonló beosz
tásban lévő bajtársak által elkövetett hibák alapján, — az 
anyaggazdálkodási szabályok fokozottabb betartására oktatni. 
Különösen a káresetek felvételével járó teendőikre, az előírt elő
jegyzések (pl. felszerelési jegyzék, anyagjavítások könyve, stb.) 
vezetésére és az anyaghasználat ellenőrzésével járó teendőkre 
gondolok itt.

b) Az alosztályparancsnokok sokkal több gondot fordít
sanak az anyag kímélésére és okszerű használatára, mert az 
anyaggazdálkodás az alosztály munkáján áll, va*™ bukik. Pl. elő
fordult a közelmúltban, hogy az egyik alakulatnál egy honvéd 
olyan csizmában járt, amelyiknek már sarka nem volt, de még 
a kérgét is eljárta. Egy másik alakulatnál egy bajtárs csizmájá
nak felhúzó-füle', a helytelen használat következtében kiszakadt, 
a baj tál s erre a csizmaszárát átfúrta és abba egy dróthurkot 
alkalmazott. Ennek további következménye az lett, 'hogy nem
csak a csizmaszára, de a bajtárs pantallója is elszakadt. Ha az 
előírt vizsgálatok (raj-, szakasz pk-i, szolgálatvezetői, szd, pk-í) 
az előírt időközökben meg lettek volna tartva, a dolgozó nép 
vagyona nem ment volna idő előtt tönkre.

c) A ruházati illetve egyéb anyagi szolgálatban állók, túl
ságosan gyorsan, „azonnali hatállyal” változnak. Az utód az
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elődjétől, legjobb esetben is csak papíron veheti át az anyagot, 
nincs idő arra, hogy azt tételről-tételre, darabrói-darabra 
vehetné át. Ennek következménye, hogy az utód tájékoztatás 
hiánya miatt az anyagot áttekinteni nem tudja és így anyagi 
fegyelmet tartani nem tud. Kívánatos, volna, hogy iaz anyagi szol
gálatban állók (pl. szolgálatvezetők) változtatását, csak elke
rülhetetlenül szükséges esetben rendeljék el.

•, Végűig még egyre kívánok rámutatni! Hiába bocsátják a 
honvédség részére a dolgozó milliók a szükséges anyagi fede
zetet, hiába szerzi be és adja a csapatok rendelkezésére a felső 
vezetés a legkiválóbb fegyverzetet, felszerelést és ruházatot, ha az 
alsóbb parancsnokok, a rajparancsnoktól kiindulva, nem terem
tik .meg az anyagi fegyelmet, a dolgozó nép által rendelke
zésre bocsátott összegek elfecsérlődnek. A dolgozó nép ellen
sége tehát minden parancsnok, aki eltűri — sőt hanyagságával 
előmozdítja — a kíméletlen anyaghasználatot!

Még nincs későn! Ha minden parancsnok most azonnal 
kézbe fogja alárendeltjeit, anyagi téren is, meg tudjuk szilárdí
tani azt az anyagi fegyelmet, mely nélkülözhetetlen a kiképzés 
helyes végrehajtásánál.

iVe feledd sohasem, hogy áriád nemzeti vagyon van rád bízva, —  
hogy ezzel vedd néped függetlenségét és szabadságát!
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