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„A hadtápszolgálat valamennyi tisztje és tiszthelyettese kiválóan 
sajátítsa el a hadtáp megszervezésének szakkérdéseit úgy a· béke 
idejére, mint a háború esetére. Ismerje az anyagnyilvántartás segéd
leteit és utasításait, valamint az ellátás normáit. Kiválóan ismerniök 
kell a hadianyag felhasználásának és tárolásának szabályait!" 

(Farkas Mihály) 

HODONSZHY HÁZMÉR alezredes 

Hadbi=tosi szolgálatunk döntő 

láncszenie 

A ~özponti ellenőrzés,ek azt tárták fel, hogy a honvédség 
'hadbiztosi anyagi vonalon · (élelmezés, rnházat és vonata;-iyag) 
még nem érte e: azt a példás rendet é& fegyelmet, amelyet dol
gozó népünk néphactser,egétől méltán e.Jvárhait. 

A honvédségnél még ma is vannak olyan alosztály és ·csapat
test raktárak, amelyeknek ruiházati és általános személyi felsze
relési, va'.amint vonafanyag álladéka ismeretlen még a raktár
l<ezel,ő előtt is. 

Ugyanez vonatkozik a csapattest élelmiszerraktárakra is. 

Az alosztályok hadbiztosi anyagáról sok alosztályparancs
.nok és szolgálaiiveze:ő nem tud elszámo'.ni. 

Az illetéktelen ruihahasználatnak se szeri, s,e száma. 

Csak ez a néhány példa világos bizonyítéka annak, hogy 
;a hadbiztosi anyagi vonalon rendünk, fegyelmünk hiányos. 

Ezeket a hiányosságokat a népi hadseregben feltétlénül fel 
kell számolni. 

Felmerül az a kérdés, !hogy a teljes fegyelmet anyagi vona
lon hogyan kdl előkészíteni és annak a'.apját megépíteni. 

A csapattiszt.eknek és a szolgálati ág veze:őknek a köv,etkie-
zőket tartom tudatosítani. · 

H adbizlosi anyagi szolgálatunk rendjének és fegyelmének 
- éppen úgy, miként a többi ágazatnak - döntő láncszeme a 
s?,ámadási l'end. 
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A számadás1i rend biztosítja a tiszta látást és a parancsnok 
elhatározásához meg tudja adni a szükséges számbe1i adatokat. 

Köztudomású · do'.og, hogy a számok - amikor viszonyba 
állítjuk azokat egymással - elkezdenek beszélni. De csak akkor 
beszélnek helyesen, ha reálisak. Bárhogy is beszélnek azonban. 
miridig meghatározzák a cselekvés szükséges5égét, vagy annak 

. irányait. Sokszor viszont arra figyelmezte:nek, hogy azonnal 
fordítsuk figyelmünket más <terü'.etre, mert minden rendben van. 
De mind,ezt csak akkor i:eszik, ha a számok reálisak. A szám
adási rend tehát harc a tiszta látásért. 

Ha a ki;nyvi maradványok a tényleges álladékof mutatják, . 
akkor a · napi forgalom kevés munkával átvezeföetövé válik. 
Az a111y.ag felelőse ráér foglalkozni az életadta azonnali fe:ada
tokka1. Bürokra:ák helyett az é'.eHel egyiitt haladó irányítókat 
és anya,g-felelősöket találunk majd a csapatnál. 

Miért fogjuk <;ízekei: a típusú embereket találni? - Azért, 
mert van idő nézni, megfigyelni, kiértékelni, nyugodtan gondol
kozni és cselekedni. 

A számadási rend tehát harc az időé;t és azon keresztül 
a nyugodt, átgondolt, ihelyes c<,e'.ekvésért. 

. Jelenti azonban a bürokratizmus elleni harcot is, amely épp 
ott dúl legjobban, ahol a számadási rend súlyát és ,értékét nem 
mérik fel. 

A csap atpk. bizonyos lekicsinylésse: :ekinti e papíron vég
zett munkát. Ennek az az oka, hogy á'talában nem szokfa a 
számadásokat rendben találni. - A számadásvezetőktől kapott 
adatok megbízhatatlanoknak bizonyuinak és így azokat nem is 
tekin1heti értéknek. 

, Néha-néha felmerül a· csapatpk. részéről a gondolat, hogy 
mi'.yen · jó . lcnrie, ha nyilv ántartása i rendben lennének, - de 
amikor maga előtt látja az ezzel járó nagy munkát, elfordul és 
még jobban elidegenedik tőle. 

Pedig ezt a munkát csak egyszer k·ell · elvégezni, - de jó 
munkát kell· végezni. 

Ennek a munkának pontos és jó tetj esHése időt, :átást, taka
rékossági lehetőséget és biztonságot ad mindenkinek, aki · az 
anyaggal kapcsolatban van és fe1e'.ős érte. · 

Tehát világos, hogy anyagi fegyelmünk alapját ebben kell 
látnunk. Anyagi fegyelmünf megteremtésének ez a sú'.yfe'.adata. 

Fel kell tárni. azonban azt is, hogy vannak szép számmal 
olyan csapatok is, ahol ezen a vonalon minden rendben van. E~ 
azt jel.enti, hogy - igenis - meg van a 1Ieihetősége a s2-ámadási 

25 



rend megteremtésének. Ez nem rendkívüli feladat. Megterem
tése és szürite'.en fenntartása egyszerűen követelmény. 

Ennek megteremtéséhez az alakulatok felé a következő szem
pontokat tartom . szükségesnek megjelölni: 

L. Az első felfektetést kollektív csapattestmunkával célszerű 
elvégezni. Ezzel kifejezésre jut a csapat:est azon he'.yes felfogása, 
hogy az •anyagért való fe~elősség nem egynéhány bajtársé a csa
paHesten belül, hanem kollektív ie',e:füség. A csapatnak ugyanis 
minden tagja a parancsnoktól kezdve a honvédig fele'.ös az anya
gért dolgozó népünk fel-é. 

2. Természetes dolog, ,hogy koHék:ív' munka esetén a hadtáp
parancsnoknak, vagy -el'.átószakasz parancsnoknak útmutatást kell 
adni azok részére, akik ebbe a munkába bele fognak .feküdni ,és 
lefekteti az anyagi fegye'.em a i apját. 

3. Ezután elő kell készíteni a rovancso1ási jegyzőkcnyveket. 
E rovancsolási jegyzőkönyvekben a cikkeket ugyanolyan sorrend
ben cé:szerű felsoro1i1i, miként azok a részl.etes jegyzékekben fel 
vannak sorolva. . 

Ez a rovancso'.ás eredményének gyors beveze:ését teszi lehe
tővé . az anyagnyi '. vántartási könyvekbe. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ahol ezt a siempontat mellőzik, ott az anyagnyilvántartási 
könyveknek az egyes cikkeknél va!ó sűrű lapozgatása erősen meg
hosszabb í·ja a kcnyvelés munkáját. .Sokszor áttekinthetetlen út
vesztőbe íui!ad a te'.jesített, de nem helyesen szervezett és vég-

- zett munka. · 
4. A rovancso1 ásnál ismét elfüérbe lép a kollektív munka 

·szüks,égessége. Miné: több bizottság vég-ezze - szin:e roham
munkaszerűen - ezt a munkát. Ezzel egyrész1 az á'.landóan 
mozgó , anyagot terrnésze:es mozgásában nem akadályozzuk -:---
ame'.y feltét1enül érezteti a csapatnál valamilyen irányban káros 
hatásá: -, másrészt a munkamegosztásban rejlő időmegtaka
rítást fe1té::enül megnyerjük. 

5. A rovancso'.ást az értékcsoportosítással együtt - ter- · 
rnésze:es - szocialista be,csület ' el kell végezni. Enéikül az egé~z 
munka nem ér s,emmit, ·mert számadási rendünket nem a:koHuk 
meg. Az egész tehát - ha nem becsülettel . végeznők - annyit 
je'.entene, mintha semmit sem tettünk voln.a. Munka cél és ered-
mény néikül. . · 

6. Elöljáróban kellett vo'.na említenem, - de azért hagytam 
a végére, hogy annál joq,ban megrögződjék a csapatnál minden
kiben: A számadási rend fe'.építésé: politikailag elő kell készí-
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teni és · szüntelenül támogatni is. kell. Ennek lelépítése komoly 
feladat, dCntö cél. A szociaiizmus építésében pedig az öntudatos 
harc hozza ki a kivá l,ó eredményeket. 

Végül már csak annyit, hogy ha számadási rendünket a 
hadbiztosi anyagainknál elét:ük, akkor az idetartozó ágazatok
ban rendünk és fegyelmünk 80 százalékos értékűvé vált. A még 
hiányzó 20 százalékot helyes okta'lással és öntudaiosítássaI 
j áts_zva elérhetjük. 

Törekedjék tehát minden alakulat rninél hamarább elérni 
ezt · a dön:ö fokot. 

• 
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