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VARGA ISTV AN alezredes 

' 
EJlcnőrzési tc,•vek elkészítése, 

. eUmiifrzések vég,;eliajtfisu 

A Szolgá'.ati Szabá'.yzat III. Rész 83. §-a szerint: ,,,Azt a ka
tonát, aikr alárendeltjét szo 1 gái a:i kö:e'.ess.égének telj esítésében 
keL,öen nem e]enőrzi, vagy a'.á,r,endel'.Jének köteless,égszegésével 
szemben nem teszi meg azt az intézkedést, amelynek megtétele 
kötelessége, ·el,ő:j árói mulasztás mia'.t egy ,évig terjedihető fog
házza '. , sú'.yos1esetben öt évig terjedhető fogházzal keJ.l büntetni.'" 

Mi az ellenőrzés célja: 
a) A csapatgazdálkodás menetérői. a csapat .ányagi helyze

téről közvetlen megtek:nt,és útján meggyőződést szerezni. 
b) A kiadott szabályzatok, rende:etek · mikénti· fe;fo,gását. 

egyöntetű a!ka'.rnazásá,t, azok végrehaj:ását ;,l'.enörizni. 
e) Téves fel fogá soikat, önkényesen bev.ett sozkásokat meg 

kell szünte'.ni. 
d) A szabályzatoktél va'.ó minden olyan •eltérést, amely a 

honvéds.ég érdekeit károsí:ja, idejekorán meg kell akadályozni. 
Az . ellenőrzés nemei: á:ta'.ánGs el'.•enőrzés, rész'.etes anyngi 

vizsgálat és kontro'.'.. · 
Általános ellenőrzésről beszélünk akkor, ha egy gazdú'.kodási 

egység (ezred, ö. z'.j., osz:.) helyzetéről általános megtekintés, H
ldve kémpróbaszerű rovancso'. ások útján győződünk meg. 

Részletes anyagi vizsgálat esetén a.z egység összes hadtáp · 
anyagát cikkenként (darabonként, stb.) megszámo'.juk, a nyi'.ván- · 
tartások okmányait pedi,g 1,egalább fé:évre vis.számenő'.eg téte1-
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-ről-tételre átvizsgáljuk. Ez a legalapa&abb és legeredményesebb 
ellenőrzés. 

· Kontrollnak nevezzük az ellenőrzés olyan formáját, amikor 
a felsorolt ,két ellenőrzés kapcsán J<i'adott parancsnak, rendele-
1ek végrehaj~ásáról akarunk meggyőződni. 

Az el!e·nőrzések elvileg váratlanok legyenek. Az ellenőrzés 
során észle'.t olyan hiányosságokat, amelyeket a osapat saját 
hatáskörben ki tud javítani, jegyzőkönyvbe foglaljuk. A jegyző
könyvben foglaltak 1tudomá,sulvét,elét a pk., pol. ti. és htp. pk. 
a jegyzőkönyvön a'!áírás.ával elismeri, A jegyzőkönyv ,egyi•k pél- · 
,<lánya az alakulatnál marad, a más,ik példányát a szemlélő 
magával viszi. 

Az olyan hiányosságokat, amelyeket a csapat nem tud el
intézni, fel,s,őbb hatósági· intézkedést igényelnek, a szemlélő 
-összeírja és jelern:ését illetékes helyre - javaslataival együtt -
f e:terj eszti. 

Belső ellenőrzésről beszélünk akkor, ha a felsorolt ellenőr
zési módok közül bármelyiket hajtják végre: 

a) · A csapntok parancsnokai (ezred, zászlóalj, szd. stb 
p-ok) az összes· anyagokr? kiterjedően. 

b) A hadtápparancsnokok: hadtápanyagokra kiterjedően. 

e) Szolgála1ti ág vezet,ők: szaJrnnyagukra kiterjedően. 

d) Alosztály szolgálat vezetők: az alosztály összes anya- . 
gára kiterjedően . 

Külső ellenőrzésről beszélünk akkor, ha az ismertetett 
€1lenőrzés közül bá:rmelyiket a Miniszter Baj,: ár,;, Hadtápszolgá
lat Főnöke Bajtárs személyesen, vagy az ellenőrző osztály út
ján, továbbá a H. M. szakosztálya( előljáró ma,gasabb pk-ok. 
h adtap pk-ok, ilietve szol.gálati ág veze:ők hajtják végre. 

Ellenőrzésre való útbaindulá<s előtt tudni kell: 
L Milyen ellenőrzést a.karok végrehajtani. ( általános anyagi 

5zemlét, részl,e:es. anyagi vi·zsgálatot, vagy kontrollt). 
2. Mennyi id.é5 áll rendelkezésre. 
3. Nem részletes anyagi vizsgálat esetén konkréten mit 

akarok ellenőrizni. 
4. Súlyt kell képezni· és alaposan fel kell készülni. 
5. A vonatkozó szabályzatokat át kell 1tanulmányozni. 
6. A legutóbbi s.z~mle óta ,kiutalt anyagmennyí,séget ki 

kell írni. (kint ellenőrizni'). 
7. Részletes ,sz,emlertervet ,kell készíteni 
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Szemteterv kétféle van: 

a) Általános ellenőrzési (szemle) terv. 
b) Részletes ,eUenőrzési ('szemle) terv. " 
Az ál tal ános ellenőrzési tervben például a hadosztály had

t ápparancsnoknak fel kell tüntei:ni, hogy melyi·k · ezrednél ki, 
mikor, milyen ellenőrzést fog végrehajtani. Ha kimutab'ios
-sz,erűen készíti el, tartalmaznia k,ell: az alakulat megnevezése, 
:az ellerifüzésit végrehajtó személy neve, szolgálati áliá,sa, az 
-ellenőrzés · i'dőpontj a, milyen ellenőrzést hajt végre ( általános. 
;részletes), n:etve · mit fog ellenőrizni, . megjegyzés. 

A részletes ellenőrzési terv nem más,' mint az ellenőrzés Le-
1folyta,:ásán ak pontosan kidolgozott terve. Például: ' 

Konyha ( értelemszerűen kantin, honvéd étkezde) ellenőr
z ési· terve: 

Általános tisztaság: szakácsok, konyha, kéziraktár, konyha
.eszközök tisztasága, rozsda, por, zsír. 

Szakácsok helyzete: 1kötelmeiket ismerik-e, orvosi - bacil,-
1usgazda vi·zs,gálaton voltak-e, előírt időközönként fürödnek-e? 

Heti étlap összeállításának ellenőrzése: kik állítják össze, 
b etartják-e, kalóriamennyiiség, pénzérték, váHozatosság, aláírá-
sok megvannak-e? · 

elemicikkek felvételezésének rendje: naponta háromszor 
'történik-e, a f,őszakács me gkapja-e az előírt (kiírt) mennyi·sé
get, a fel nem használt élelmicikkelmt visszaadják-e a raktárba, 
v agy á konyhán gyüjtik. 

· Honnan vásárolnak élelmicikkeket, awkat ki· vizsgálj a meg, 
ki veszi át súly, minőség szerint. · 

Etkezés elkészítése: ízletes•ség, mennyiség, nincs-e túlf űsze
r ezve. 

Etkezé'S kiosztása (kenyér, hús), adagolása elő:rt módon és 
megfe'.elő súlyban történik-e, az étkezést hol fogyasztja ,el a 
legénység. 

A mosogatás rendje, minős•ége, van-e meleg víz - biztosítva 
moi:=,ogatás céljára. 

Konyhahulladék (moslék, csont) gyüjtése hogyan történik, 
miképpen értékesítik azokat. Hulladékgyüjtéík környékének tisi
fasága, le vannak-·e fedve, stb. Nem túl sok-e a hui:adék. . 

,,Előjegyzés az élm. orvosi (laboratóri·umi) ellenőrzésről", 
t ovábbá az „Étkezés -elil enőrző könyv" fel van-,e f.ektetve, azokat 
vezetik-e. 

Az ételmintaszekrényt ki kezeli. (Orvosnak kell kezelni.) 
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Konyhaberendezési tárgyakról nyilvántartást vezetnek-e. 

azok mennyisége e'.egen dő-e. Nem túl sok-e a tányértörés (po
hántörés) ,. a kártérítési eljárá,sra intézkednek-e. 

Raktárak ellenőrzési terve: 

A raktárban tárolt anyagról nyilvántartás van-e, annak mi
lyen az állapota, ki vezeti ( a raktárkezelőnék kell vezetnie) . 
hogyan vezeti. Napon~a átvezeti-e a kiadási·-hevételi tételeket. 
Az utalványokat összesítőv,e'. adja-e vissza a szolgála:i ág veze
tőnek. Javítások, vakará,sok nincsenek-e a nyilvántartási· könyv
ben. Az ©kmánynap'.óba minden utalványt (okmány:) külön 
tétel·szám alatt kell bevezetnie, az anyagnyilvántartási könyvből 
azonban összesítővel is ki·adásba helyezh er'. i az anyagokat. 

- Tároló helyiség: űrtartalom, berendezés ( á: lványok, ászok
fák) megvannak-e, f ala,k nem nedv(?sek-e, tű zbiztonság meg
fielelő-e (lega:ább homok, víz legyen a raktárban). Rend, tiszta
ság van-e a raktárban. Nincsenek-e egerek, férgek, ha vannak. 
azok kiirtására / i•n:ézkedtek-e. 

Anyag tárolása: észszerűen történik-e, érték szerint van-e 
csoportosítva, élelmicikkeknél a „T" készlet a fogyókészlet :el 
nincs-e összekev-erve, mházstnál sapkák, kisebb felsz,er.e '.ési cik
kek 10-es, 25-ös kötegenként vannak-e tárolva. A falak n:_1ellett, 
á'.lványok közöi: t átjárók vannak-e. A táro lt cikkek ki vannak-e
j avítva és hogyan vannak konzerválva . Moly és egyéb kártevők 
ellen miként. vannak bi ztosítva. Allványcímkék megvannak-e. 
_ Ömlesztett anyagok (zab, tengeri, szén) tárolásán ál a raká-

sok magassága nem h::iladja-e túl a megengedett mértéket. (Be
fülés, öngyul'ladá,s következhet be.) A ,készleteknél az átrakás,. 
forgatás megtörténte, időpontja fel van-e jegyezve. 

Van-e a raktárhelyiség előtt kiadóhelytség ( t lőtér), hogy a: 
vételezőknek ne kelljen a raktárhelyisé'gbe belépniöl<. 

R,ahtárműveleti naplót vezetnek-e, mikor voltak utalj árai 
raktári munkálatok. 

Csomagolóeszhözök (ládák, zsáko1k, dobozok, stb.) _ nyil
vántartása, azok hol tárolnak. · 

A rahtárkezelő (raktár pk.) kötel meit, a G-55. Utasítá'it,. 
egyéb rende'.-eteket (anyag karbantartási utasításokat) i·smeri-e~ 
szakmai és politikai kiképzésen rendszeresen résztve<;z-e. 

Az anyaghiadás és vételezés rendje miként van szabáiyozva. 
Anyagok hémpróbaszerű ellenőrzése: 2-3 cikket megmérünk 

(leszámolunk) és az anyagnyi:vántartási könyv maradvány rova,
tával összehasonlítunk Ha hiány, vagy felesleg muta:kozik, cél-
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:szerű részletes rovancsolást eszközöíni. Minden esetben ellen
-őrizzük a mérlegeket: hogyan vannak beállítva, hiteles ítve van-
11ak-e, nem rozsdása.k-e. Sarkokban, állvánvok alatt .ni·ncsenek-e 
,eldu.e:ott, vagy saját holmik . 

Műhelyek ellenőrzése: 

Altalinos tisztaság éc; rend milyen. Munkaterv alapján dol
gozna,k-e (ezt az érintet: szoligáiati ág vezetőjének kell Jova
'.hagynia), munkarend ki van-e függesztve, norma megvan-e 
.állapítva (egész . műhely és egyes ember részére), azokat betart
ják-e, munkaversenyek meg vannak-e szervezve. Milyt:n a. vég-
zett javítások mi·nősége. Van-e j aví::ó és fogyó anyagok nyilván

·tartása. Javító anyagok ·vételezése, felhasználása hogyan törté
nik. Az anyagj avítások könyvét össze kell hasonWani az alosz
·tályok, illetve az ezredraktár anyagj avítási könyvév(;'!. Tisztek
nek, tiszthelyetteseknek i;iem javi:anak-e (vasalnak) jogtalanul. 

Milven a mesteremberek fellépése, fegyelme, elhelyezési kör-
1ete, politikai kiképzésben részesülnek-e. szakmai · továbbkéozP
:sen résztv,esznek-e. 

Szállító század (szakasz) ellenőrzési terve: 

. A beosztottak elhelyezést körlete milyen (szobarenrl). Szál
lítóeszközök állapota: Usztaság, zsírozás, kenés, tárolás, rendel
ietésszerű használat. Ninc~enek-e lötyögő, kikopo~t tengelyű ke
rekek, rozsdás zablák, kengyelvasak, összedrótozott, ápolatlan, 
kikszáradt szerszámz.at. Milyen az istái'.ó kötőfékek állapota. A 
használaton kívül ál!ó bőr-, . vas- es faanyagok tárnlási' módja 

·megfel,elö-e. Mozgókonyhák, járművek, taligák szabályszerűen 
·vannak-e tárolva. Rudak kivéve, kerekek felbakolva, időnként 
·90°-ban elfordHva. Készít-e . a szállító századp_arancsnok tervet 
a szállítóeszközök fe'.hasznáilására é~ azt be:artja-,e. Van-e nyil
vántartás a lovakról és szállítóes.zközökröl é_s a Szolgálati S.za-

. bályzaföan előírt létsiámkimutatást naponta vezetik-e. Isniéri-e 
a szá Eító száza d parancsnoka emberei~t és lovait. azok jó és 
rossz tulajdonságait. 

A beosztottak kötelmeikNel tisztába vannak-e. · A szakkikép
..zés éc:. harckiképzés megvan-e szervezve, azok lefoly'. atása biz
J osítva van-e. (Foglalkozási tervek, kiképzési· okmánvok meg-
vannak-e.) · 

Lovak e;őállapota, patkolása, etetés-itatása hogyan törté
sn ik. Lópfüenönapokat megtartják-e. Lóápolás hosszú szőrök, 
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paták ápolá,sa szakszerű-e, lóápolók kiválasztása lfelyesen tör-
. tént-e. Lóápolóeszközök megvannak-,e. A magvas és szálas ta
karmányt mennyi iclőre vételezi1k, hol' tárolják, ki vizsgálja meg 
minőség és mennyiség szempontjából. A · takarmányt (mag
vasat) osészéből, vagy földről etetik-e, hogyan adago1ják. Ló
ápo'.ók ismerik-e és betartják-e a lóápolás, az etetés-itatás sza
bályai•:. Beteg ló van-e, időben részesül-e áí]atorvosi kezelés
ben. Istállórend megvan-e, a Szolgálati Szabályzatban előírt 
előjegyzések ki vannak-e függesztve. Lóápolók hol vannak el
he'.yezve, hol étkeznek, politikai és szakmai továbbképzésük ho
gyan történik, általában az ellenőrzés miként van megszervP-zve. 

,Gépjármű szolgálat: 

A gépjárművel? megvannak-e, azok hol tárolnak. A gép
jármüszín belrendje, tűzbi'ztonsága, tisztasága é,c; belszolgálata 
megifel,elő-e. Gépjárrnűv,ek okmányai megvannak-e és e'.6.írás 
szerint vezetik-e azokat Utikönyvekből', az esetleges ,kilométer 
kiszabat túEépéseké meg kell ál'.apí:ani. Vezetnek-e meneüevé,l 
elő.jegyzé'>t és gjmüv,ek fongalrni naplóját. A gépjárműveket ren
del'.etésszerűen használják-e. · Karbantartási· hitel bő] beszerzett 
cikkeket ellenőrizni. Nem vásárolnak-e magánszektortól. Zárol t 
gépkocsik hogyan vanna:k tárolva, felbakolva, a negyedévi kar
bantartást hogyan végzik. Meg kell nézni az olajozást; a zs.ír
zá,st, az alváz rozsdamentesí,:ését, for,galombiztonsági· berende
zfaek állapotát és ·az elektromos berendezés műrködőképesiségét_ 
A fe:szerei,ési és ,pótfelsz,er,e'.ési jegyzék alapján el:enéírizzük a 
gépjárművek tartozékait, illetve szerszámzatát. .Gépkocsi csapat
javító műhely munkáját .és munkanaplót. . 

üzemanyag és üzemanyagedényzet nyilvántartását, állapo-
' tát, a menetlevelek alapján az üzemanyag fogyasztást ellen.

őri'zzük. Milyen az üzemanya,grnktár rendj,e, tűzbiztonsága > 
megvan-e a ,kh. készlet. ~ . 

Gépjárművezetők elhelyezési körlete, szolgálata, szakmai és 
pohti,kai továbbképzése. 

Laktanya. területe, épk. és elryelyezési szolgálat ellenőrzési terve: 

Altalános tisztaság, eü. követelmények megfele'.,ők-e. Az el
helyezési körletek nem túlzsúfoltak-e, a vízellátás, a világ:tás 
megfelei-e a követelményeknek. Helyi·ségek rendeltetésszerű 
használata, kihasználása. Laktanyában fakók lakbér- ,és vi11any
áramtérítése miként történik. A la-~tanya tűzbiztonsága, tűzoltó
osztag kiképzése, rt:íízoltóberendezések meglétének ellenőrzése. A 
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. tüzelőanyagot hol 1:árolj ák, a tüzelőanyagraktárak zárhatók-e,,_ 
tüz,előanyagot ki, mikor, hogyan adja ki'. Szel.J]ét. csatorna; ké
mény és emész·:őgödör tisztítás idejében megtörtént-e. Ablakok 
üvegezése, bútorok nyilvántartása, használata hogyan történik. 
Az -e,gyes helyiiségekben megvan-e az eléfüt kimutatás a beren
dezési· tárgyakról, A la,ktanya paranosnok hogyan és mennyiben 
támogatja az épületkezelőt szolgálatána.k ellátásában. 

Egészségügyi szolgálat ellenőrzési terve: 

Altalános tisztaság és hygiéne az alakulatnál. Eü. helyzet 
ismerete, járványok, ivóvíz, tájbeteg,ségek. Egészségügyi kikép
zés fo'.yik-e, eü. járőrök vannak-e beá:lítva. HetegségmegeJ: ,őző 
munka folyik-e: szűrővizsgálatok, i'dőszakos orvosi vizsgála:ok, 
védőoltások. Szakácsok, borbélyok, kan1:iti eJ!enőrzése. A legény
ség ismeri az elsősegélynyujtást, a nemibetegségek elleni véde
kezést, sebkötöző csomag haiszná'.atát. Milyen vi'ZsgáJatokat vé
geznek a gyengélkedő szobán. Gyengélkedők, kórházbautaHak 
száma, eü. szabadságok kérdése. A legénység_ á:talános erőbeni 
állapota, testsúlya, fer:őz,ő betegség: tbc., n~mibetegségek, gyo
morbajok, menetbetegségek, rheumás és jdegbete.gségek milyen 
gyakran fordulnak elő. 

Egész0égügyi anyagi hdyzet: eü. anyaggal való ellátottság„ 
az anyag nyilvántar-tá,sa, táro'.ása, fe:használása mi·ként törté
nik. Elkülönítő szoba, a gyengé'.kedőhöz tartozó fürdő nagy
sága, eü; személyzet létszáma, helyzete, képzettsége. E,gyüttmű
ködés a iparancsnokkal, tett-e az orvos javaslatokat és hogyan 
fogadta a pk. .azokat . 

Szolgálati ág vezetők nyilvántart~saina·k ellenőrzése: 

a) A kiírt utalványok ellenőrzése (ki írj a alá, nem radiroz
ható ceruzáva.1 töltötték-e ki, javításo,k, ,vakarások nincsenek-e az.· 
utalványon, ki, hol és hogyan őrzi' az u-:alványoJrnt). 

b) Összes bevételi és kiadási okmányok egyenként vannak-e 
bev,ezetve az okmánynaplóba. összesítő használata tilos. 

e) A nyilvántartási könyv Jeegyeztetése a rak:ár és az al-
osztályok nyilvántartási· könyveivel. ' 

d) A kiutalt anyagmennyiségek számszerűleg helyesen je
lentkeznek-e a szolgáfati · ág veze:ők nyilvántartási könyveiben. 

e) A ,kiállított uta'.ványokori szerepl,ő é'.elmi•szer mennyiség 
leegyeztetése a napi létszámkimutatásokkal és ? csapat tényle
ges állományána,k létszámával. (Legalább 10 napon.) 
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f) Élelmezési szolgálat vezetőnél a létszámvá!tozási napló . 
vezetése, a parancsnok ál:al jóváhá,gyott étlap megléte, utalvá
nyok kiállításána,k helyessége (létszám és norma a · apján). 

' g) Hitelkeretek nyi:vántaí:tása, esetleges túllépése, anyag
bevételezések, számi ák ki'fizetésfoek rendje. 

h) Számadási helyzet (számadások helyes megszerkesz-
~ése). . 
· · i) Ruházati- és vonatanyag szolgálati ág vezetőnél: havi 
javítási terv megléte, fürdetés, mosatás me,gszerv,ezése. (Melyik 
a losztály, mikor, hol, s·:b.) . . 

j) A szoJgálati' ágak vezetőinek írnokai kötelmeiket isme-
rik-e. · 

k) A szo,'..gálati ág vezetők ismerik-e anyagi helyzetü:ket, 
hogyan elíenőrzik saját szolgálati águlrnt, milyen feladatokat 
·Wztek ki· ma,guk és beosztottaik elé. 

I 

Kiképzés ellenőrzésének terve: 
' a) Ismeri-e a hadtáp személyi · állomány a ,kiképzési intéz-

kedéseket, kiképzési terveket (mi·kor, hol, milyen tárgyból, hány 
,órás Ö·sszevonást tartanak), tudják-e, hogy mi számukra aznap 
a legfontosabb kérdés. · 

b) Megvan-e a kiképzési terv (melyik hónapban, mit, mi'lyen 
sorendben fogna,k leadni). ' 

e) Van-e havi foglalkozási terv (órabesztás). Konkrétan 
i eltüntetve a ki·képzési kérdéseket. 

d) Segédleft.el, szabályzatokkal való ellátot:ság. 
e) I<iképzési okmányok vezetése (mindent vezetnek-e pon

t osan, stb.). 
f) , I<inek~ milyen ház;.i feladatot adtak önképzésre, azt ho-

gyan ellenőrzik. . . 
g) Ti'szti személyi- lapok megléte, fogla'.,kozást vezetők fel-

'készülése, van-e óravázlat, ki ellenőrzi azokat. · 
h) A hadtápparancsnok tart-e ,eligazítást a fogl-alkozást ve-

:zetőknek, mikor. · 
i) A leadott kiképzési anyag e lsajátításának elJenőrzése. 

Alosztály anyagának és nyilvántartásának ellenőrzése: 

a) Felszere!ési lapok vezetése: a ,szo1gálati ág veze:ő által 
legyen aláírva és lepecsételve, ne a jobbsarokban, hanem közé
pen számozva. A számokat alosztályonként a szolgálati ág ve
zető ha:ározza _meg. Az üres rovatokat egy víz,siin'. es rovattal 
kell áthúzni, nem összefirká!ni. A felszerelési lapokat kémpróba-
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·, 
. szerűen kell egyeztetni az embernél lévő vnvag-gal. Megvan-e' 

az anyagnyilvántartási könyv az alosztálynáL Nem · eszközöl-e 
beírá,sokat abba az alosztály szolgálatvezető. Van-e anyagjaví-
1ások könyve. Milyen az alosz'iáiynál lévő anyag tárolási, ,kar
bantartási· helyzete. Időben adják-e javításba, a ric,gP.'·P li raiszem
léket megtartják-e, a kic;javításokat (feslés, gombvarrás) az 
egyes emberek elvégzik-e. Hány rend ruha, fehérnemű van a 
honvédnél használatban. Nincs-e cserekészleten felüli anyag az 
alosztályraktárban. Naponta . a bevonulások ut.án van-e ruha
karbantar:ás és ki ellenőrzi azt. 

Ha az ismertetett módon hajtjuk végre ,el'. ·enőrzéseink,et, · el
lenőrzés közben oktatjuk, neveljük bajtársai·nkat, a hibákat mini
málisra csökken:hetjük. 

\ 

,/ 

23 

' 




