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A vonatanyag-szolgálat vezető 

és a fogatölt szállítószakasz-parancs~ 
nok feladatai 11, csapatgyakorlatoh --

után 

A nyári kihe'.yezések néphadseregünk 1949/50-es .e:méleti ki
képzésének gyakorlatba való átvitele; a csapatgyakorlatok pedig 
az egész évi kemény kiképzésnek é~ a kihelyezések.nek záróvizs
gái vo'.tak. 

A csapatgyakorlatok nélkül kiképzési évünkben elsajátíiott 
ismeretek nem képezhetnének szerves egészet. ' · 

A csapatgyakorlatok célja az vo'.t, hogy a harca.sokat, vez,e
töket, valamint az anyagi szolgá!atot e'.látó bajtársakat a liábo(
rús viszonyokat legjobban megközelítő helyzetekbe ál'.ítsák. Nép
hadseregünk valamennyi tagját büszke örömmel töltheti el az a 

. tudat, hogy kiképzési évünket ·m,ffóképpen ·fejezhettük be, 11 

a valóságot legjobban megköze'.ítö viszonyok között adhattunk 
számot arról, mit sajátítottunk el' a kiképzési év folyamán, ho
gyan hajtottuk végre a . Miniszter Bajtárs 1. számú parancs.át. 

Befojezödtek a csapatgyakorlatok. A'.akulataink a jól vég
zett munka érzésével helyörség,eikbe tértek vissza. U j kiképzési 
időszak kezdődik, új fe.Jadatok ál'.anak előttünk. Feladatun_k 
kettős : 



A) Az anyagi fegye!em meg:szilárdítása . 

B) -Kiképzési feladatok · 

Különböző katonai fo'.'yóirat~kban, de kü'.anösen a ,.Hadtáp-
szolgálat''-ban több cikk fog:a:kozott az anyagi fegye'.em kérdé
sével. Kétségte'.en, hogy ez a prnb'.éma - néphadseregünk 
anyagi fegye'.mének helyreál;ítása, az anyagi fegye'.em megszi
lárdítása - döntő fontosságga'. bír. 

A Szovjetunió Vörös Hadsereg,e I 945-ben fe'.'szabadította 
hazánkat és ,ezzel kezdetét vette új fejlődésünk korszaka. A ka-
pitalista á'.lamrend megdőlt és népünk a szocia'.ista fej:ődés út
jára lépett. Gyökeresen megvá'.tozott néphadseregünk összetétele 
is. · A dolgozó nép nem sajnál á'.dozatot hozni néphadserege fej 
;esztésére, mert tudja, hogy csak egy erős hadsereggel képes 
a Szovjetuniótól' ka,pott függetlenségét megő.rizni; békés termelő 
és épí.tőmunkáját fo'.ytatni. _ 

Honvédségünk anyagának igen j,e'.entős részét képezi a ló
felszerelés és vonatanyag. Ezek nyersanya?a pedig a népgazda- . 
sági szempontból is nagy fontossággal oíró fa -, fém - és fő'eg bőr
anyag. Társadalmi rendszerünk megvá:tozásával meg kell tehát 
vá'.toztatni néphadser,egünk mfnden egyes tagjának e nehezen 
pótolható anyagokhoz va!ó viszonyát is . Ennek az új, he'.yes 
viszonynak a kiifej'.ődése e'.sősorban öntudat kérdése. Honvédsé
günk he'.yes, öntudatos neve'.ése eo-yaránt fontos feladata minde1 
tiszt- és ti~the'.yettesnek, de e'.sőrendű köteJessége és. legfonto
sabb f,e;adata a parancsnokoknak és politikai tiszteknek. Köte'.es
ségük a va'.óban szocialista érzésből fakadó anyagkímélésre rá
nevelni néphadseregünk . valamennyi tagját. 

Kiképzési vonalory a fogato'.t .szá'. lítószolgá!at töké'.'etesftése 
lép e!őtérbe. _ · · . • 

Természetesen az anyagi fegyelem kérdése nem választ
ható el a k:ké,pz éstő'., mert szilárd anyagi fe,gye'.em né '.kül a fo , a-. 
to'.t szállítóe,gységek beosztottjainak szakkiképzése el sem kép: 
ze'.hető. A fogato lt szá'.! ítószo'.gálatot ellátó baj ' ársainkriak a 
szakszo'.gá'.at el'.átásához és a szakk:képzés végrehajtásához kor
szerű szabéí.:yzatok és segédletek nem álltak rende'.kezésre. Most; 
az új kiképzés.j év kezdetén már va'.amennyi bajtársunkat e'.lát-. 
juk az új szabá:yzatokka!, hog-y azok gondos áttanu '.mánJozásá
val, az új segéd'.etel< útmutatásai nyomán, va'.amint a csapat
gyako,r!atok kiértéke'.ésével az e'.következő kiképzési időszakban 
a. szakkiképzés1t elsőrendű font0c;s ágú fel.adatként kezelve, nép
hadseregünk ütőképességét emeljük. 
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Az alábbiakban csoportosítani kívánom a bajtársak feiada
tait. E feladatok mindegyike tulajdonképpen az eiőzőkben emlí
tett kéi nagy fe'.adatcsoport va:ame !yiké.be- tar:ozik, vagv Ieg-
alább is valamelyiknek szerves kiegészítő része; azonban így vi
!ágosabban, konkrétan fo!!e1hetők ki.i:ön kü!ön a vonatanya:z
szo;gálatvezető és a fogatolt szál'.ítószakasz-parancsnok awn fel
adatai, melyeket most, a csapatgyakor'.atok után kell elvégez
niök. 

· Feladatok: , 
Vonatanyafj,'-szolg;álatvezető: 

l. Lófe]szerelés és vonatanyag lerovancso'.ása . 
2. Anyage'.'lenörzés . . 
3. Javíttatások fokozott mértékben va'.ó végrehajtása. 
4. A csapatgyakorlatoko,n, a vonatanyag-szo'.gálat terén 

nyert tapasztalatok kiértékelése. 
Szállítószakasz-parancsnok: 
1. A szállítószakasz lófelszerelés és vonatanyagának ellen-

őrzése. • 
2. A csapatgyakorlatokon, a fogato~t szálLítószo'.gálat ellátá

sában nyert tapaszta'.atok kiértéke'.ése: 
3. Az őszi kiképzési időszak e:őkészítése. 
Most vegyük sorra az egyes feladatokat és azok végrnhaj

tását. 

l. A vonatanyag-szolgálatvezető feladatai. 

A vonatanyag-szoigálatvezető csak · akkor tudja töké'.e'.esen 
ellátni a fe'.adatát, ha benne él a csapatban; ha a csapat '.egap
róbb anyagi pwb'.émáit is eszrev,eszi és azonnal se,gítséget nyujt, 
egyszóval, ha nem az irodában, íróaszta'. me'.lő1 irány:tja a szak~ 
szo'.gálatot. , M:nél többet van az alárende'.t egységeiné'., annál 
hamarabb veszi észre a prob'.émákat; annál hamarabb tudia a 
helyeset felfedezni, a hibákat észrevenni, végeredményben pedig 
annál' tökéletesebben tudja szakfeladatát _el'.átni. 

1. A lóf elszerelés- és vonatanyag lerovancso[ása. 
A csapatgyakorlatok utáni 1dőszakban ez a '.egelső teendője . 

A lega,próbb részletebg ;inenően kell végrehajtania. A csapatgva
korlatok a:·att a vonatanyag a Jnozgások és hadműveleti fe'.ada
tok végrehajt.ása-so,rán sok es.etben r-Z a1:,2,kuiaton be'ül összekeve
redett. Fefadata. tehát most a rovancso:ás alka'mával megállapíc 
tani az eredeti egység vonaitany,ag 1<1ellál1Ladékát, meQ't !lapítani az 
anyag hollétét, visszaszármaztatni az eredeti eg·ységhez és csak 
ezek után tudja megállapítani a hiányt, vagy a fe'.esleget. 
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A rendszeresített készleten ie'.ül mutatkozó felesleget azon 
nal be kell jelentenie a H. M. il'.etékes osztá:yának, hogy az az 
illető szakanya,got esetleg más alaku:atnál mutatkozó hiány fel
töltésére kiuta'.hassa, vagy pedig- a központi tá rintézethez v;i 1ó 
beszállíttatására idejé'ben intézke<lhes ·en. A hiányokat azonnal é:
teljes mértékben pótolni kell: el ősorban az alakulat vonatanyag
karbantartási hite'.keretéből. 

2. Anya;·ellenőrzés. 

A vonatanyag-szo!gá'.atvezető ezen ie!adata tizorosan egybe
kapcsolódik az . e'.őzővel. Amennyiben a megállapított hiányok 
nem a természetes e'.haszná'.údás következtében jöttek létre, min
den esetben haladékta'.anul meg kell indítani a felelős szemé·yek 
ellen ·a vizsgálatot. A vonatanyag-szo'.gá'.atvezető. kö.teles az ese- • 
tenként mutatkozó apró hiányosságok pót'.ásáról azonnal ,gondos
kodni. Ha az anyage'.lenőrzés alka'.máva'. · megállapítást nyer, 
hogy a hiányok oly nagy számban fordulnak e:ő, hogy azok a 
havi karbantartási hite:keretből nem fedezh,etők; a hiányzó anya 
gok; pótlásá_ra a H. M. illetékes osztályától' felszámítási engedélyt 
kell kérni. · 

3. Fokozott anyag;karbantartás. 
El kell rende:nie . a vonatanyag-szolgálatvezetőjén'.ek, hogy 

mely napokon, me:y egységek tartsanak teljes karbantartást. 
Ez,eken a karbantartást napokon személyesen is meg kell jelen
nie, oktafoia és segítenie a bajtárs.akat, hogy ez a karban:artás 
valóban elérje a célját. A csapatgyakarlatok folyamán előfordult 
'-Ok esetben, hogy a karbantartásra szükséges idő egyéb felad.a
tok végrehajtás,a miatt nem á;Jott t,eljes egészében az egy.s.ég 
rendelkezésére. Az általános, őszi 1karbantartásnak tehát az a 
célja, hogy a fokozott mértékben igény bevett lófe\.szerelést és 
vona,tanya,got alaposan J.eápoljuk. A ">Zerszámzatot langyos, szap,
panos vízzel mossuk le és Után.a körkarbantartó zsiradékkal ke
zeltes.sük. A szerszámzat fémrészeit az esetlege"> rozsdáktól tisz- · 
títtassuk le és utána lehe:etszerűen olajoz:assuk be. Az országos 
járművek karbantartásánál e,lér~ezett az i'dő az öszi karbolineu
mozáshoz. ,A ker,ékagyak repedéseit tömíttessük, a va•">alkatré
szeket - miután a rozsdától ala,posan megtisztítottuk - vas
lakkal vékonyan kenessük be. Általában a vonatanyag-swlgálat
vezető az őszi karb.antaritá:st a G-56 Ufasításb;m meghatározott 
módon, annak ha:ározványait szem előtt tartva tartassa meg; 
'"lőzőleg azonban a ka,rbantartó anyagokról kel'.ő mennyi•ségben 
gondoskodjék! Végül helyezzen súlyt és szorgalmazza, hogy alá
rendelt egységeinek a karbantartás végrehajtásához meghatáro-



wtt na.,.i valóban renddl<ezés,re álljon és ez ,ar att az ídő , alatt 
anm1k az egységnek más fogla,lkoz,á,st ne ke1lljen végreha,jliania. 

4. Javítások végrehajtása. 

A csapa1gyakorlatok a,lka,lmával a lófelszerelés és vonat
anyagnak fokozott mértékben való ig'énybev.ételével együtt já1r 
természete'>en az i:s, hogy a:z anyagon az átlagosnál több javítást 
kell végrehajtafounk. . 

A vónaianyag·-szolgálatvezetőnek gondoskodnia ,kell· arról;, 
hogy kellő mennyiségű javítóanyag álljon az a,lakulat rendelke
zésére eme fokozot:abb mértékü j avíttatások elvégzéséhez. 
· Az anya1gellenőrzéssel egyidőben min dj árt jelölje ki a j,aví
tásra szoruló anyagot, ké.sizítsen egy beosztá;st, hogy melyik egy
ség mikor adja le javításba az anyagát (Javítási terv), a javító
műhelyek munkáját pedi•g szemé'.yesen, gyakran ellenőrizze. 
Ellenőrizze egvben a:zt is, hogy az egységek a javításba adott 
any,agot előzőleg karbantartották-e. Karbam.tartás néfkül, pisz
kos á:lapoföan lévö vonatanyagot javításba adni tilos! 

5. A · csapatgyakorlatok tapasztalatainak, -kiértékelése. 

A cs,apatgyakorlatok a vonatanyag-szolgálatvezetőnek .s,zá
moo:; t,a.pasztala:ot nyujtottak Helyte'.en lenne, ha akár a helyes 
megoldások, akár a hibák mellett észrevétel nélkül elhaladnánk. · 

. Szükséges tehát, hogy a vonatanya1g-szo]gálatvezetők a ta-
paszta'.,atoka.t helyesen kiértékeljék, a kiértékelt tapasztaLaiaikat 
oedig az új kiképzési idő·szakra már átvigyék. 

II. A szállítószakasz-parancsnok feladatai. 
Az őszi kiképzési i·dős.zakbari a szállítószakasz-parancsnok

nak ig,en komo'.y feladatokat kell végrehajtanlai. Fel1adatait he
lyesen csak úgy képes végrehajtani, ha egységét továbbra is kéz-
hen tar:j a. · 

A csapatgyakorlatok nagy próbáina tették nép!hadseregünk 
lófelszerelés-ét és vonatanyagát, a fog,atolt szállítószolgálatot 'és 
ezen keresztül vizsgázott az alakulat minden egyes fogatolt s.zál
l:í:óeigységbe beosztott honvédje, a fogatoít szállítóegység pa
r.nncsnoka, a vonatanyag-szolgálatvezetö. a hadtápparancsnok, de 
az alakulat parancsnoka és poliükai tisztje is. 

A gyakorlatok befejeztével számot kell vetnünk ,a f9gatolt 
szállítóegység gyakorlatok afatti működésével, ez vissza fogj a 
tükrözni _a fenti személyek ,anyagi fegyelmét, néph ,é!idseregünk 
vonatanyagához - és ezen keresztül a dolgozó néphez való vi
.s:wnyát. 
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1. Lófelszerelés és vonatanyag ellenőrzése, 

Az ellenőrzés végrehajtására vonatkozóan az elvek általában 
ugyan.azok, mint a vornatanyag-szo;gál atvezető ha1sonló tárgyú 
foladatánál. Szükséges azonban ezzel itt külön is foglalkoznunk, 
mert a követelmények a fogatolt .szállítószakasz vonatanyagára 
vonatkozóan szigorúbbak, mi'nt az alakulat egyéb egységeiné,L 
Laktanyai elhelyezésben az alakulat egységei általában egy he
lyen voltak, azonban a kihelye?'.éseken és a csapatszolgáiatokon 
az 'egyés egységek nagyobbrészt önáliló .s f,őleg különálló felada
tokat hajtottak végre. Laktanyai elhe;yezésbén, egy-két kivé::eltől 
eltekintve, úgyszólván mJndenütt az aLakulat összes - legalább. 
1s egy laktanyában ,elhelyezett '-- fogatolt járműy;eit a fogatoii 
szállítóparancsnok „gyámságia" a,lá helyezzék. A kihelyezési te
rü:.etre való e:voquláshoz az egységek még legnagyobb részt 
együttmaradtak, de a cs,apatgyakorlatok alatt, az alakulatok és 
egységek álliandó mozgása miatt a0 fog. szállitóegységek parancs
nokának már-nem volt módja a felügyelet gyakorlására. Igy ter
mészetesen má? követelményeket támasztunk a szállítószakasz 
vonatanyagával szemben, ahol tulajdonképpen a szakember tar
tózkodo:t.· 

Amennyiben a fogiatolt szá1lítószaka1szparancsnok szállító
.-eg·ységénél az anyagi f eg_yelmet megalapozta, állandóan 15zemé
lyes ellenőrzéssel megszilárdította, most a csap,atgya1korlatok után 
nem,okoz nehézséget az anya,g számbavétele. Ha azonban a ke:lő 
el 1 ,enőrzést a gyakorlatok folyamán elmula.szitotta, most igen nagy 
nehézségei lesznek. 

2. A csapatgyakorlatok tapasztalatainak kiértékelése. 
A tapasztaJ,a:ok kiértékelésénél igen jól teszi' a fogatolt szál

lítószakasz-parancsnoka, ha tapasztalatait az alábbi vonatko
zásokban áll:tj a össze: 

a) szeiné;yi, 
b) szállítástechnika1i és 
e) kiképzési. -
Személyi vonatkozásbp.n mi'Dősíteniie kell a,z összes beosztott

jait. Az egé<Sz kiképzési évben, de kü!önösen a kihelyezéseken és 
a cs.apafgyakorlatokon készített apró feljegyzései alapján tiszta 
képet kell alkotnia minden emberéről. A minősítés, i·;le:ve elbí 
r{tlás súlyát fermészetesen a -csapatgyakor1atok alatti magatartás 
-;zolgálta:ja; ezekben mutatkozott meg a bajtársak gyakorlati 
értéke. . 

Az iH elmondottak á.látámasztásár·a egy igen j,ellemzö példát 
említek meg. A Kossuth Akadémián az e,gyik .fogatolt kiképzésben · 
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1·észesülő ha'.lgaió a tanév elméletr idős,zakában ta11árai és szá
zadparancsnoka elbírálása '>ZeLint „gyenge közepes'' összered
ményt ért el. A gyakorlati időszak kezdetén · már felfigyeltek az 
-eddig „gyenge közepes" hallgatóra. A rábízott -feladatokat helyes 
gyakor'.ati érzékkel. oldot:a · meg. K:foepes elméleti tudását tovabb 
fejlesztette és azokait helyesen átvitte a gyakorlatba. Az . i'.lető 
-volt „gyenge közepes'' hallgató ma egyik legjobb fogato.Jt szál
líto<;z.akasz-parancsnoka néphadseregünknek. 

Szállítástechni·kai vonatkozásban · a fogatolt szállítószakasz
parancsnok akkor tudja helyesen kiértékelni a csapatgyakorlato
kat, ha az ~yes kapott fel adatokat ·a1, ezt követő végrehajtással 
ós'iz·ehasonl :tj a. Egyenként ki elemezi a végr,ehajtás mozzanatait, 

· s az igy nyert taipas.ztalatoka·t azután átviszi a következő kikép
zé.'ii évbe, ezzel: ,is elősegítve az 1950/51-es ki-képzési évünk 
sikerét, 

A kiképzési vonatkozásban 'végrehaj.tandó kiértékelés az 
előzö bekezdésben foglaltakkal szorosan összefügg. 

3. Az őszi kiképzési időszak előkészítése. 

Ez a fogatolt 'izállítószakasz-parancsnok legfontosabb fel
a data. Az őszi kiképzési· időszak gondos előkészftése a kulcsa 
~ döntő fontossággal bíró té'li kiképzésnek. Teh§t ne sajnálj a 
:a fáradságot a szállítószakasz-parancsnok, a ki:képzés gondos 
-Előkészítése és megnevezése megkönnyíti a végrehajtá'it. 

Első ténykedése az újoncbevonu'.ás e'.őkészítése legyen. Elő
készületeit be'izélje meg a Páriszervezettel és a politikai ti'szttel ; 
sok hasznos és jó tanácsot fog kapni. · Bár nem feladatom az 
újoncbevonulásról írni, mégis szeretnék néháriy tanácsot adni 
a bajtársaknak. Néphadseregünk legfiatalabb hajtár'i·ai, ami·kor 
laktanyáikba bevonu'.t,ak, büszke örömmeíteüek szent kötel::ssé
,güknek e'.eget. Az els.ő napokban még sok minden szokatlan szá
mukra. Szeretettel neveljük őket és szinte láthatatlanul 'iegítsük 
:át ·őket a kez,deti nehézfég,eken. Ezt úgy érhe:jü'k el, ha rhár e'.őre 
kiválasztjuk 2 politikailag legfejlettebb, szakmarlag legkiválóbb 
bajtársakat. ők lesznek a bevonu'.ó újonc bajtársak szobaparancs
nokai, raj parancsnokai, istállóparancsnokai, stb. 

A bevonult újoncokat azután csoportokban vezessük végig 
a Laktanyál),- magy1:1rázzunk, muta·ssunk meg nekik mrndent. Köz. 
ben magyarázzuk meg nekik, hogy mi is az a szál'.:tószo!gálat, 
melyet ők is te'.jesíteni fognak. Vigyük b"e őket az i<;tállókba, mu
tassuk meg a fogatolt szállítószakasz lovait, magyarázzuk meg, 
hogy ezek a mi harcos társai'nk; gondosan ápoljuk őket, mert a 
lóál'.omány is a dolgozó nép vagyona . Ismertessük meg a bajtár-
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s,akát a voniatanyággal, vHagítsuk meg előttük ·azok értékét és: 
fontosságát. Itt rögtön em!Hsük meg az anyagi ,fegyelem kérdé
sét; magyarázzuk meg, hogy miért van airra: szükség. 

1
Ha a szálliítósz_akaisz-paranc'>nokok ilyen módon készí.tik eló 

az ujoncok hevonu:ás,át és áts,egiíti,k őket a k,ezd,eti nehézsége
ken, a bevonult bajtársak bizalommal lesznek parancsnokukhoz;· 
bennük a róluk fer.tétlenül gondoskodó elöljárót látják. Ezzel 
már nagymértékben eJ.ősegHettük további munkánkat, a ki-
képzést. ' 

: Az eilőírt általános katon.ai kiképzéqt i-s ugyanolyan gondos-
ságg•a1 készítsük elö és hajtsuk végPe, minit a•z ezután köveskezo 
'>z:'a-kkiképzést. Sok helyen a szállítószakaszparancsnokok a '>e
gédoktatók hi'ányát említik fel.. Ne féljenek a bajtársiak és ha más 
megoldást nem találnak, ,a:z újonckilképzésben rész~vevők közüf 
emeljék ki a legügyesebbeket. Ez a módsze_r a segédoktatóknak, 
de a kiképzésben résztvevőknek is nagy önbizalmat ad; buzdításul 

· szolgál és önáJilóságra nevel. Ilyen esetekben természetesen nem 
nélkülözhP-tő a politikia1i önitua,atra VJaló építés sem! 

Mint láttuk, mind a vonatany_ag-szolgálatveze:őknek. mind: 
. a fogatolt szállító-szakaszpar.ancsnoikoknak a csapatgya,korlatok 
után _komoly feliadataik vannak. A fe!ada1: még egymagában nem. 
de a végrehajtás nagymértékben hozzájárul néphadseregünk fej
lesztéséhez és ütőképességének növelé'>éhez. 
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