
A szíjazati cikkek karbantar'.ásánál emlitett· bőrpaszták, 
ha jó minőségQek, igen eredményesen haszn.álhatók. A . hasz
nálati . utasí:ást .be ke:I tartani. 

Amennyiben tiszta (nem használt) ricinuso!aj, vagy Ce
rinol rende:kezésre áll, a rendszeresítétt karbantartó zsira-
dékot jól ne:yettesíli.. · 
· Az esetleges vendegbé:ést, a ka:rbaritarfás tartamára · el 

kell távolítani. 
Suba G~za hbs. őrnagy. 

Helyes ügykör elosztás a ga~dasági hivatalban 

A honvéd: gazdászati tisztikar, valamint a honvéd gaz
dasági hivatal?k részére kiadott szo!gálati utasítás határozot
tan elrendeli, hogy a gh. főnöknek a gazdasági · hivataJ szol
gálatát úgy ke:I szabályozni, hogy a csapat (intézet, hatóság 
stb.) minden -szükséglete, az illetmények kiméretében, ai esie0 

tl:ékesség időpontjában és a szükséglet he:yén minden körülm~
µyek között kielégítést ,nyerjen. A szabá:yzat holt betűinek 
):léma parancsán túl, ezt követe:i meg a bajtársiasság szel
leme is, me:yne.k: ·mmden honvédot át kell hatnia1 

Ez a szép és igen nehéz feladat vég'.reha:jtása kü:önösen 
nagy jelentőséggel bfr, most, amikor a Néphad~ereg honvédei
nek, a nép gyerniek-einek, · testvérünknek és vérünlknek · eUá
tásál kell biztosítani és lebonyolítani. 

A · gfiszti · és gtiszthelyettesi · kar · éppen · azért, mert · hí}
súlyban má•r a mu:tban is népi származású volt, mindig igye
k,eze:t a reábízott. feladatna1{ megfe:,elni. l\fost azonban, amikor 
végre, a hosszű keserves évek meJ:őzöttségéből f.elemelkedhet
tünk és most, amikor a becsü'.e'es, önzeGen, szorgalmas munka 
egy,enérlékűvé vált . bárki, hason:ó munkájával, még fokozottaibb 
1e:kesedéss,el aka;rjuk kötelességün~iet tel; iesíteni. 

· A nagy igyekezet, a jószándék és le:Irnsedés ellenére mé,gis 
zökkenőkkel és akadá:yolkkal találkozunk munkánk . közben. 
Az el:átásban · állók talán nem is veszik észre a hibákat, mert 
minden · gazdászati szakköz,eg, becsüJ,etbe:I. kötelességének is 
tartja m·unká',át; azt, hogy · az étkezés kifogástal~n legyen, a 
legénység. tiszthe}yettesek és tisztek,· az összes illetményeiket 
megkapják, az elhelysezés j,ó legy,en. Panaszra tehát okot nem 
szolgá:tatnak. A szakembeir, a gazd. közig, hatóságok · vezetői 
és előadói · azonban látják a hibákat, a nehézségeket, és lát ,ák 
a gyakorlat, vagy megfe:elő segéderő hiánya okozta nehé.zs~ 0 
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gtikel. Or~z~:gunk feleme:.k.edésének lmidülete kell, hogy min.:
ket is magával ragadjon és szeretném, ha pár s9ros , írásom a 
gyakorlatta~ rendelkező .bajtársaimat előre is lendíLené, hogy 
a még :gy9,rsabb foleme!.k,e,désért küzdők · élcsapatában még~ 
jobban, · még tökéletesebben Lássák el felada'.aikat. Az ered~ 
mény~ és j~ nnmka [). helyes munkamegosztáson és a ségétl
erők · megfeLe:ő beosztásán múlik. 

Szinte hal'..om olvasóim ellenvetését, miszer~nt a meg
felelő segéd:er,ők hiányára hivatkozva lehetet1ennek tartják a 
követelmények teljesítését. Ezzel szemben :bi,~tosa,n tudom, hogy 
.gh. főnök bajtársaim zöme ~ár megkapta .a szeTvewLsze,r(í 
beosztottjait, és ha IJJég mutatkozna is vafahol hiány, az cs1ruk 
egész <rövid ideig fog tartani, mert a központi vezetés a munka
erőszükség1etet már biztosította. 

Azt is l\}dom, hogy a belénIÚ1evelt örökös fllentnÍondás 
további nehézségeket fog keresni, azonban merem remélni, ' 
högy a felszabadu'.,ás óta· magunkba szívott és vérünlfké váU 
új, haladó sze2em e nehézségeket eltünJeti és zöfrkienőmentesen 
dolgozhatunk tovább. : 
. A ·gazdászati szakközegekkel sz·emben szabá!y zataink igcri 

nagy kö,,etelményeket támasztanak. A szabá!yzat mind a gaiz~ 
dászati tiszbet, mi~1d a tiszthelyetit,esl, az a:ábpi jellemtula~.d01i-
s~gokkal képze:i el: . . 

Alapos ismer:etekeu· ,nyugvó öná:lóság, kezdeményezőké
pesség, gyors ,elhatározás, szi:árd jellem, lelkiismel'lete,<;ség, be: 
csü1e'.esség, p~rtaean igazságszer,etet, tapin,tatos ml;l.gim~artás,, pon
tosság, megbízhatéság, ki~artás, hű kö.telességte1jesí1tés és; élénk 
szolgá'..ali buzgóság . 

. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, nekem az az ér
zé~em, hogy ennyi követelménynek ·egész,en ke,0es,en tudnak. 
teljes mértékben megfelelni. Ez azonban nem _jiele:nti azt, hogy 
kep,ességeink t9vábbfejlesztéséve1 el ;ne érjük egészejll . rövid idő 
alatt a 1000;0-os eredményt. 

Jó 'példával termész,etesen, a gh. főnölmék kell az éh;n 
járni, m~rt a személyes pé:daadás a leg:óbb neve.lő.es,q;köz. 
A gh. főnök,nek, azonban, ígen sokolda!ú szoigálatának mara
déktalan e:látás_ához fel'.étlenül szükséges, hogy a munkát szét
ossza a segéderők közölt. A szabályzat úgy intézkedik, hogy 
a . beosztott.aikat . a munkaágazatok szerint kelJ beosztami. Ezek 
a munkaágazatok: I. a pén:Ztárkelie1és és elszámolás. II. az 
éLe:m~zé_s és álJománykezelés, III. az (a1n);agkezelés· .és els.zá~ 
n10lás, IV. az eLhelyezés, la;ktanyabeil'en<iezés és ágyneműek 
kezelése. ' ' . e 



!Legfontosabb fol1a<lat lesz az egyes. mu,nkaágazalolmai, 31 
megf.ele:ő közegek kis'zemelésie és. bégya:kotlás:a. · · . · '· _· 
. A ,- pénzkezelés, a , gazdasági hivata:fő11ök · fo1adataJ. Ezt 

kizárólag · és egyedi!L csak · ő vég,eiheti és kell. . is, hogy · ő '. vé-·. 
gezz,e, Felmerül a kérdés, hogy miért_? · 

Az a gh. főnök, aki a pénzt m1ndlen s,egítség nélkül ld
zárólag egy,e<lül k,ezdii, tulajdonképpen kezében · tartja mind 
.az éle:mez,ést, mind az állománykez,elést is, és a továbbiak
ban már csa:k a másik két munkaágazat foiügyeleLe és irá-
nyítása liesz .a fe1aidata. · 

Miközben a gh._ főnök érvényesít, feltét1enül elJ.enőriznie 
kell a:z ,össz,es érvényesítési ~egédeszközöket, mert hiszen e:nél
kül TIJem tudja végrehajtaru az érvényesítéssel kapcsolatban :té- . 
s:zé:I'e előírottakrut. · · 

Az i,11etmény,ek · kifizetésénél, - ha ezt lelkiísmerete.siein 
végzi .a .gh. rőnök. - · feltét~enül ellenőriznie kell ,a hav1díja,~ · 
sók s:zárnlakönyvét, a : ki;ncs1tári tartozások lfonyvét, ' a Letil
tások és v.isszahagyások könyvét, a letétek könyvét. Ezzel biz
tósította, hogy az emJHett előjegyzések szabályosan vez,etV1e, 
a keeő időrie készen legyenek. De . ezen túlmenően ell~n,őrizte . 
azt is, hogy az össZJes beosztottakat milyen mérvű l.evonások 
terhelik. (Ez fontos, mert aho1 körinyelmű adósságcsinálás té
telezhető fe1, a parancsnolmak javaslatot ken · tennLe ~ meg-
fele:ő el1erurendszabályókra.) · 

A zsoldfizetésnéL ellenőrzi a gli. főn.ök az állománykeze- . 
lést és az é:elmezési naplót. Addig, míg az igényjogosultságot . 
mincl~n egyes honvédnél, vagy tisztesnél meg ne~11 áHapítjal' 
zsoldoL nem fiz;elhet. Ahhoz viszont, hogy ezt megá:lapíthas1s-a. 
mindkét említett eLőjegyzésit a zsoldfizetés ,napj.áig pontosan 
vezetnie · kel:étt. · · 

úti~ölt~égfférítésnéi:,. a gh. főnök ell®füz.i az uta~ásd hi-
te}kerd-e:őjegyzést és a menetl,evél..:ielő~1egyzést. · ' 

A · szaba'dságra. menő legénység é~elmezési adagváltságá
nak kifiz,elésénél · e~lenőrzi a szabadságelőjegyzést, ismét az ál- · 
lományLajstromot "és. az élelmezési naplót. · ' 

· Az e.gyes ' brsz~zésekből ·szár.m.azó száml.ák k~egyenlíté-· 
sénél . e:Jenőrililli kell. a , mindenkori megfeleLő hit,elkie.r-etelő- . 

. jegyzés,ek<:;t. ,. ' 
Csak páir pél<d:at soroUam f.el, ~e azt hisz;em, hogy· ei; 

is elegendő, ahhoz,· hogy bebizonyítsam a g\1. főnök részére biz
tosított szünétnélkü:i eUenőrzés,i lehetőségeket~ 'f,erinészietesen, 
hogy ezzel ·3: lehetőséggel és kötdességgel élni is l{Jl:JH mindm , 
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gh. főnöknek. Ezzel .a tevékenységével magával ra,gact:hatja1 összes 
beosztottjait. · · 

· · A . többi ága~atok mu'nkainegos_ztásáná1 JÓ, ha a gh. ffü~öl~ . 
az. egyes ágazatokat egymástól e:külötiíti, mert · sokkal 111egfel1e
lőbb, cé:,ravezetőbb, ha -az egyes munkaágazatokat egymáss1ail 
kapcsolju'k. Tanácsom a:átámasztásá:ra· az alább1aik:áit sz,eretném 
előadni. A gyakor'..ati életben nagyon bevált, ha · az élelmezési 
napló és az ·á]ományl,ajstrom vezetését . elkülönítettük az élel
mez~s,· iCetve közétkezés veze'.ésétő1. A közétfoezési bí.wttság 
kö'.elékében működő gazd. közig. szakközeg, Jegyen az élel
mező tiszt vagy tiszth~ly,ettes, szo'..gálaitát . képtelen ellátni és 
k:qlönöse!]. ·pontosan nerri tudja elvége.zni, ha az élelmez&ii : 
napló vez,~ lésében · _csa,k ~ )egkise.bb zökkenő; vagy_ hátralék . 
is mutatkozik. Ahhoz, hogy ő pontos létszánJ ~_.és.z~re tudjon 
főzni, szüks€ges.; hogy isrn~-rje az -é1e~mezési létszámot. Fel
adatának pontos ,elvégzése érdekében tehát .kényszeríteni fogja 
az éle:mezési naplót vezető szakközeget, annak pontos _és idejé- . 
ben történő veze'.ésé:re. Ha e két munkakör egy ké..:hen van, · 

· lehe'.őség van a könnye!műségre. Az éleimezési ,napló vezetése 
pedig az á[ománylajstrom vezetés,e nélkül lehe'.ellen, Lehát ni.ár 
két előjegyzés pontosságát sikerű:,t biztosítanL 

, Az említett pé~ából is láthatjuk, hogy a helyes 1p.unka
elos.ztásl akkor sdkerül biztosítanu-nk, ha az ·egy,es :nmnkaköröket · 
fogaskerék mintájára egymáshoz k_öt'.1ük, mert így, az egyik · 
felt,ét:enül tnozgásra. ké11yszerüi, a más.ilqi,t is. A.z anyagkezelésl, 
tehát az anyagátvételf, ral<.tár-ó:ást, szétósztás.t, az a1iyagcseréb 
és a;,; egyéb raklári n1unká!a'0ka,t végző- szaik.közeg semmiese,LFe 
se végezze az anyagclszámo:ást. Ily módon az anyagmozgás·
sal kényszeríti a számadásv-ezetőt a munkára és a számadás·
ve.zető kényszeríti a raktárkezelőt az anyagmozgatásra. . 

· Még fokozottabl;> mértékben_ kell. figyeinürik az · említett 
munkakörkapcsolásra a hile'.keretek felhas.ználá:sánál és elszá--· 
molásánál. Telj,esen lehetetlen, az anyagbes.zerzés akkor, ha 
a . -hitelfoeret -e,Ls'z,ámolásánál á legkisebb kés-edieliem is rnutat
kúzik, mert minden ·pü1anatban lúUépésscl kell s;z.ámolni, ami · 
jelentős anyagi fe!elősséggel j;á~. Az anyagbeszerzést, megren
delést és e:számolást végezze az egyik szakközeg, µiíg az átvé
telt re:téllenül másik beosztottra bízzuk. Ezzel nemcsak egymás 
serkenlését biztosítottuk, hanem egyúttal . eU~nőrző munkánk- -
hoz, is kaRtunk segéde-rőt. · · .. . · 

· Igen _ jelentős munkaág?:Zatfé_sz a gazd;i~ági: hivaf1ai:ban az 
ügyrnenetkez~lés_. :M1µd a _kt., _ m,ind ~a k6zön.sége$ iktatókönyv; 
lelkiismeretes és pontos ve:tetése biztosítja a hely:~ !igykeze-
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lést. A .Legmegfelelőbb számvivőt feltétlenül - 1riint főszám
vivőt - áEandó helyet'.e~nek kell kiképeznünk és begya:korol
tatnunk. · Ez a szám vivő vezesse: a,z ügyekből r~áháruló részt, 
vez~sse. az él~:m.ezést naplót, az ál1omán5"lajs,tromqt . és segécl:
k:ezz,en az érvényesílésnél. Eziel · biztosHotluk, hogy a ga1,:CJia- ~ 
sági )tlvatalu:q.kból, egy fő, mindermet tisztábaµ lesz.. Ismerui 
fogja .az érkezet.t és. _elkü!dött · ügydarabokat, ismerni főg;,a 
az összes felme'rü:ő és megoldásra váró problémákat, a gh. 
főnök tá';Ol:iétében mindenkor f~lvilágosílást tud nyujtan,i és 
át tudja hidalni a gh. főnök távo'.létébőJ .szárma'zó nehézsége
ket. Azzal, hogy a két legjelentősebb . elő ;,egvzést közvetlenül 
a gh. főnqk meI:.ett vez,e'.l, b:ztos támasza a i'é>.nöknek az érvé
nyesít~si munkánál, me:y, mint már előbb ·említettem~ Ju!,jtó
mólorja a · gazdasági hivatal egész munká iá,nak. 

Helyes munkaágazate'.osztáss.al, beosz'.ottja1nk szünetnél- · 
küli irányításáva! és ellenőrzés.éyel egész rövid idő al~tt, sik~
rülni fog rés.zben önmagunkat, részben beoszto'tjainkat a · jiel
lemtu:ajdons.ágoknak arra a magasLa,tárai eimefotl, melyet SJa
bályzataink a gazd. közig. szo:gálatot végzőktőJ megkív;ínn.ak. : 

Nagyon helyte:en le,nne, ha közülünk, gazd. közig. szol
gálatot e:látók közűl , . munkájára hivatkozva, bárki is [dvonná 
magát a pártmunka ' aló1. Ehben a munkában mindenkinek 
részt kell, vennie. A gh. főnök sz.emélyes pé1daadásával .:ve
zesse beosztotjair eibben a munkában is és a munka gyümöl~ 
csét a sz.akmunka során is élvezni fogja. Az ideo~ógiaila;g 
képzett, öntudatos sza1{közeg, más kép végzi el · munkáját, mert . 
tudja, érzi, hogy a munkához való viszonya, a~ap :,aiban meg- : 
változott. Az ilyen átnevelt, vagy már koráhban így nevelt . 
gazdászati tiszt, vagy tiszithelyettes csak töké:etesen végezheti . 
el munkáját és csak az ilyen szakközeg tud( a kivívni ember
t~rsainak . megbecsülés.é t. · 

Tudom, hogy munkám Lgen sok h.iányoss.ágol lartalmaz, 
dle merem remélni, hogy erre a k,ezderüényiezésre gazdászati 
tiszt és tiszthelyettes bajtársaim válas·zolni fognak és hbzzá
szólásaikkal, hasznos tanácsaikkal, tapasz'.a,' ataik lközldnéasé
tételé~el, · együ'.t,es,en el fogjuk érni a célt: a gazdászat közigaz
gatási végrehajtó s:zolgá':atunk szín.vonal.árni.k magasrai emelését. 

· · Marosi László g. alezredes 
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