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B E L E Z N A Y  IS T V Á N
vez é rő rn agy baj társ beszéde

a  h on véd  h a d tá p isk o la  m e g n y itó  ü n n epségén  

B a jtá r s a k  !
Emlékezetes ünnep ez a nap számunkra, mert néphadse

regünk minden tagjában, országunk minden dolgozójában két
ségtelen bizonyossággal tudatosítja azt a tényt, hogy hároméves 
tervünk sikeres befejezése és ötéves tervünk szilárd alapjai nép
hadseregünk újabb erőteljes fejlődését tették lehetővé:

a fegyvernemi tisztképző iskolákkal párhuzamosan ez év 
őszén megszerveztük' és megindítottuk a honvéd hadtápisko- 
iát is.

Első pillanatra talán .teljes értékében fel sem mérhető je
lentősége van Bajtársak a mi hadtápiskolánk felállításának!

Annyit jelent, hogy a mi nagy Pártunk, népköztársasá
gunk és néphadseregünk vezetői teljes mértékben átérzik és ér
tékelik a hadvezér Sztálin szavait:

„A hadműveletek kimenetele a csapatoknak lőszerrel, had
felszereléssel és élelemmel teljes mértékben és idejében való el
látásától függ.”

Tudjuk, hogy a korszerű honvédelem elengedhetetlen 
alapja, a háborúk sikeres megvívásának előfeltétele — a jól 
működő hadtápszervezet, a hadműveletek fejleményeibe rugak 
másán beépülő ellátási rendszer.

A mi néphadseregünk végérvényesen felszámolta és meg
szünteti a kapitalizmus osztályhadseregeinek és fegyvernemei
nek az anyagi szolgálathoz való egészségtelen viszonyát. A had- 
tápszolgálat ma már nem .a fegyvernemek igényeinek .puszta ki
szolgálója, tisztjei, tiszthelyettesei és katonái többé nem az elit 
fegyvernemek segédcsapatainak tagjai, hanem a hadműveletek 
megbecsült előkészítői, a győzelmek szívós építői, a csapatok 
és a seregtestek mindenütt jelenlévő,, az arcvonalban és az el
lenség hátéban egyforma lelkesedéssel dolgozó fegyvertársai.
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Ennek a széliemnek és a hadtápszolgálat megbecsülésé
nek megnyilvánulását látjuk abban az örvendetes tényben is, 
hogy a Honvédelmi Miniszter Bajtárs Helyettese, a Honvéd Ve
zérkar Főnöke és a Fegyvernemi Parancsnok Bajtársak, 
illetve képviselői is megtisztelték részvételükkel hadtápísko- 
íánk megnyitó ünnepségét,

A mi néphadseregünk végérvényesen szakított a műit 
személyi politikájával, mely az anyagi szolgálat területére a 
más beosztásban nem alkalmas, fáradt embereket irányította, 
— Ma a politikai érték, a hajlam és a képesség alapján válo
gatjuk ki hadtápszotgálatunk jövő tiszti generációját.

Ennek az új szellemnek és felfogásnak, a győzelmek vég
telen sorát építő szovjet hadtápszolgálat tapasztalatainak, s a 
szovjet hadtápszolgálat számtalan hősi fegyvertényének ter
méke ez az új iskola, amely véget vet az eddigi személyi után
pótlás rendszertelenségének, s a jól kiképzett, harcos szellemű, 
a népért tűzön-vízen 'át harcoló hadtáptfsztek százait fogja 
biztosítani néphadseregünk számára. .

Ebben az iskolában nevelkednek és fognak nevelkedni a 
munkás és paraszt ifjak ezrei, ahol kitűnő ellátottság mellett, 
a szovjet hadtáp'szervezet kipróbált rendszerében, évről-évre tö
kéletesedő kiképzési módszerekkel — hadtápszolgálatunk mo
torjaivá és lelkes élharcosaivá fognak válni.

Sorsdöntő dátum ez a nap hadtápszolgálatunk történe
tében, mert hadtápiskolánk megnyitása azt jelenti, hogy nép
hadseregünk áttért a legyőzhetetlen Vörös Hadsereg hadtap- 
szervezésí és ellátási rendszerére, amely egyik alapvető ténye
zője és biztosítéka volt a szovjet hadsereg világtörténelmi je
lentőségű győzelmeinek, a korszerű hadműveleti és harcászati 
elvek kiépítésének.

S itt fel kell vetnünk a kérdést Bajtársak, ■ hogy milyen 
helyet foglal el a hadtápiskola a mi új hadtápszervezetünkben?

Ez az iskola keli, hogy legyen a hadtápszolgálat szilárd' 
politikai meggyőződésének, következetes politikai vonalvezeté
sének, a néphez való törhetetlen hűségének kisugárzója;

ez az iskola kell, hogy legyen a katonai képzettség és a 
szakmai tudás biztos úton haladó, egyre fejlődő és korszerű
södő tanítómestere;

ez az iskola kell, hogy legyen az öntudatos vasfeg-yeletn 
megtestesítője;

az anyaggal való .takarékoskodás és a helyes anyagkeze
lés, vagyis az anyagi fegyelem, mintaképe;
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ez az iskola kell, hogy legyen a szellemi és technikai 
korszerűsítések, újítások és racionalizálások bázisa és megin
dítója; ,

egyszóval ez az iskola kell, hogy legyen az tij, korszerű
hadtápszellem legkövetkezetesebb letéteményese!

Dolgozó népünket, hivatott vezetőinket és önmagunkat 
tévesztenénk meg, ha ezen a napon és ezen a helyen a magyar 
néphadsereg kemény katonáihoz méltó őszinteséggel nem néz- • 
nénk szembe azokkal a főíeladatokkal, amelyeknek feltétel nél
küli teljesítése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy új 
szervezetünket új tartalommal, a. korszerű hadtápszellemmel 
tudjuk kitölteni.

Mindenekelőtt meg kell javítanunk hadtápszervezetünk 
személyi állományának-szociális összetételét. A hadtápszolgálat 
felső-, középső- és alsó parancsnoki.és vezetői beosztásaiban is 
a legrövidebb időn belül biztosítanunk kell a dolgozó magyar 
nép fiainak, a munkásosztály és a dolgozó parasztság tagjai
nak vezető szerepét. E feladatunkat részben szakmai átképző 
tanfolyamainkkal, gyökeresen és alapvetően pedig a hadtápisko-. 
Iánkban folyó rendszeres kiképzéssel'oldjuk meg, mert ebben az 
évben már tömegével indítjuk meg a munkás és paraszt ifjak 
hadtápkiképzését, akiknek szilárd politikai meggyőződése, törhe
tetlen hite és szívóssága biztosíték arra, hogy néphadseregünk 
hadtápszolgálatában is a parancsnoki és vezetői helyek túlnyomó 
része a legrövidebb időn belül az arra minden tekintetben ráter
mett, fejlődőképes, győzniakarással telített fiatal tisztekkel lesz- 
betöltve. Fejlődési folyamatunknak ez a közbeeső célkitűzése és 
eredménye újabb hatalmas lendületet és eleven energiát fog 
nyújtani korszerű hadtápszellemünk továbbépítésében. S itt ki 
kell térnem arra, hogy személyi utánpótlásunk és kiegészítési, 
rendszerünk politikái irányvonala és végrehajtása — miként ezt.-, 
az összes fegyvernemeik tisztikarának személyi összetételében is 
tapasztalhatjuk — természetesen nem a becsületesen' dolgozó,, 
népünkhöz hű, régi szakemberek ellen irányul. Nem Bajtársak! 
Meg kell értenünk, hogy a mi-évről-évre fejlődő hadtápszerveze- 
tünknek a becsületesen dolgozó jó szakemberek százaira és ez
reire van szüksége, a mi népi demokráciánk és fejlődő szocializ
musunk — a munkásosztály vezető szerepének, feltétlen biztosí
tása mellett — mindenkor és mindenütt megbecsüli és értékeli, 
a néphez hű, becsületesen dolgozó szakembereket, s a mi nép-, 
hadseregünk vezetői tisztjeink értékelésénél, a politikai megbíz-, 
hatóság, a szakmai, képzettség és a tudatos vasfegyelem elbírál 
lásánái nem tesznek ' különbséget régi és új tisztek között. De,



ugyanakkor meg kell értenünk azt is, hogy hadtápszolgálatunk 
csak akkor válhat  ̂ dolgozó magyar nép fegyveres erejének 
szerves alkotóelemévé, a néphadsereg igazi hadtápszolgálatává, 
ha irányításában és vezetésében döntő mértékben érvényesül né
pünk legértékesebb elemeinek vezető szerepe. Régi-szakembe
reinknek a nép iránti szeretetét, népi demokráciánkhoz való hű
ségét éppen  ̂az a körülmény méri le, hogy mily mértékben segí
tik elő hadtápszolgálatunk szervezetében új kádereink vezető sze
repének kialakítását, szakmai tudásuk és értékük fejlesztését.

így lássák és értékeljék a hadtápiskola vezetői és tanárai; 
a hallgatók erőfeszítését és annak eredményeit, s ebben a szel
lemben, ezzel a harcos célkitűzéssel dolgozzanak áz iskola hall
gat ói. Felelősségük és hivatásuk teljes átérzésével használjanak 
ki minden percet katonai tudásuk és szellemi felkészültségük 
megalapozására.

Szakmai vonatkozásban elsőrendű és legfontosabb felada- 
tunknak kell tekintenünk anyag- és* pénzgazdálkodásunk raciona
lizálását, a takarékoskodás és az anyagkímélés elvének követke
zetes és egyre fokozódó mérvű érvényesítését.

Meg kell végre értenünk és tisztán kell látnunk vala
mennyiünknek, hogyha mi nagy Pártunk, kormányzatunk és a. 
dolgozó magyar nép minden anyagot és pénzt' biztosít szá- 
munkra, ami' néphadseregünk korszerű kifejlesztéséhez és ki
képzéséhez szükséges!.

A mi legfőbb gondunkat pedig — a kapitalista osztályhad
seregek vezetőitől eltérően — nem az allamvezetéssel az egyre 
több és több anyagért, pénzért folytatott harc képezi, hanem a 
harc saját magunkkal, lelkiismeretűnkkel és értelmünkkel, hogy 
csak annyi pénzt és anyagot kérjünk a magyar néptől, ameny- 
nyi hadseregünknek a ̂ korszerű háború' sikeres megvívásához és 
az arra való felkészüléshez elengedhetetlenül szükséges. Mi meg 
akarjuk tanulni és meg fogjuk tanulni a szovjet hadsereg gaz_ 
dalko.dási rendszerét, amely maradéktalanul biztosít minden 
anyagot, ami  ̂békében a ^tökéletes kiképzéshez és háborúban a 
győzelem kivívásához szükséges, de könyörtelenül töröl minden 
igényt, ami felesleges, vagy nélkülözhető.

■ Mi szívünkbe véssük, hogy minden forint, amit feleslege
sen költünk hadseregünkre,- a dolgozó népet fosztja meg a to
vábbi iskoláktól és kórházaktól,'iparunkat és mezőgazdaságun
k é   ̂ _korszerű létesítményektől, tudósainkat á korszerű intéz
ményektől, $ ezeken a tényezőkön keresztül végső fokon magát 
a hadsereget a további; gyors fejlődés és korszerűsítés lehetősé
gétől.': ••••■•. . " ' .............  ' : ........
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De tisztában vagyunk azzal is, hogy az a csapat és az a 
hadsereg, amelyben a takarékos gazdálkodást a könnyelmű 
anyag- és pénzkezelés és a bőség váltja fel, törvényszerűen elő
segíti és előkészíti az ellenséges kémhálózatnak és a romboló 
irányzatú szervezeteknek a hadseregbe való beépülését.

E feladat megvalósítása céljából néphadseregünk parancs
nokaiban és csapataiban egyaránt vaskövetkezetességgel kell 
tudatosítanunk az észszerű -takarékoskodást, a hitelek és nor
mák alapos felülvizsgálatát, áz anyag kímélését és szakszerű 
karbantartását, s ezen célkitűzések és feladatok szakszerű alá
támasztására a legrövidebb időn belül meg kell honosítanunk a 
szovjet hadtápszolgálat tökéletes nyilvántartási, valamint anyag- 
és pénzgazdálkodási ellenőrzési rendszerét.

Ezzel kapcsolatosan végérvényesen fel keli számolnunk 
egyes hadtápszerveinknél és intézeteinknél még mindig burjánzó 
felelőtlenséget, amely felszerelésünket és hiteleinket még mindig 
„kincstári” anyagként kezeli, s azokban nem a mi dolgozó né
pünk szorgalmas, áldozatos munkájának eredményét becsüli. 
Tovább kell fejlesztenünk és meg kell követelnünk az egyéni fe
lelősség elvének messzemenő érvényesítését, s e téren hadtáp- 
parancsnokainkkal és hadtápszolgálatvezetőinkkel szemben igen 
magas követelményeket támasztunk.

Következő főfeiadatunk hadtápszolgálatunk tudató? vas- 
fegyelmének megalapozása, fenntartása és továbbfejlesztése, s 
ennek keretében a magas értékű anyagi fegyelem kiépítése, amely 
természetesen nem képezi a katonai fegyelemnek külön ága
zatát, csupán annak' szakmai megnyilvánulása. Végérvényesen 
szakítanunk kell a kapitalista hadseregek anyagi szolgálatának 
reakciós szellemével, amely az anyagi szolgálat katonáiban leg
jobb esetben bürokratákat látott, s a pongyola, katonátlan fel
lépést, a belső és külső fegyelmezetlenséget az anyagi szolgálat 
speciális adottságaként tudatosította. A korszerű néphadsereg
nek békében és háborúban egyaránt tudatos vasfegyelemmel te
lített, a külsőségekben is fegyelmezett, kemény fellépésű, küz
denitudó hadtáptisztekre és katonákra van szüksége, akik a kor
szerű háború adottságai közepette fegyverrel és' szuronnyal. a 
kézben is meg tudják védeni néphadseregünk anyagát.

Szándékosan hagytam utoljára kiképzési feladataink tár
gyalását, mint az eddig felsorolt három főfeladat megvalósítá
sának eszközét.' Rendkívüli nagy súlyt kell helyeznünk hadtáp- 
szerveketünk szakmai -és általános katonai kiképzésére, a kikép
zési színvonal emelésére, — de nem szabad szem elől téveszte-
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.nünk, hogy a kiképzés soha sem válhat öncélúvá. A kiképzésnek 
politikai, szakmai és általános katonai értékünk megalapozójá
nak és motorikus továbbfejlesztő eszközének keli lennie, Ebből 
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy gyökeresen szakíta
nunk kell âz anyagi -szolgálat tudományoskodó, tanáros-kodó ki- 

■ képzési módszerével és azt kell tanítanunk, amire a néphadsereg 
hadtápszolgálatának a korszerű háborúban szüksége van. E té
ren ̂ ís hatalmas segítséget nyújtott és nyújt nekünk a Szovjet
unió Vörös Hadseregének-, hadtápszolgálata, amely nemcsak a 
legkorszerűbb hadtápszervezés és ellátás rendszerét, hanem a leg
korszerűbb kiképzés gazdag háborús és béketapasztalatokon fel
épített elveit és módszereit is rendelkezésünkre bocsátotta.

Ezek a tényezők a legfontosabb összetevői a korszerű 
hadtápszellemnek, amelynek át kell hatnia a hadtápszervezetün- 
kef és ennek az iskolának minden tanárát és hallgatóját, amely
nek át kell csapnia ezeken a falakon, s céllal, értelemmel és ta r
talommal kell megtöltenie csapataink hadtápszervezetét, tiszt-- 

. jeit, tiszthelyetteseit és honvédéit, hogy egyenrangú küzdőtársai 
. legyünk néphadseregünk fegyvernemeinek, s példaképünk, a 

SzQvjetúnió Vörös Hadserege diadalmas hadtáp szervezetének.
S most engedjék meg Bajtársak, hogy ennek az ünne

pélynek keretében köszönthessem a hadtápiskola hallgatói között 
hadtápszolgálatunk legfiatalabb harcosait, akiket Pártunk köz
vetlenül a gyárak és üzemek felelős munkahelyeiről irányított 
sorainkba. Kérem ezeket a Bajtársakat, hogy büszke öntudattal 
folytassák a munkát új őrhelyükön, még több hittel és öntudat
tal nézzenek ezután is a jövőbe, Pártunkhoz és a dolgozó.nép
hez, annak nagy vezéréhez Rákosi Mátyáshoz való hűségüket 
megőrizve kemény küzdeni tudással törjenek előre a vállalt cél
kitűzések felé, hogy a legrövidebb időn belül hadtápszolgálatunk 
büszkeségei, bajtársaik mintaképei lehessenek. Vezérelje Önöket 
dolgozó népünk szeretete, a jövőnkbe vetett törhetetlen hit, s 
honvédeskünk magasztos szelleme.

^Befejezésül mélyen átérzett hálával lelkűnkben köszönjük 
meg új hadtápiskolánkat, új hadtápszervezetünket, és anyagi 
ellátásunk egyre tökéletesedő fejlesztését a dolgozó magyar nép
nek, s fogadjuk meg, hogy soha célt nem tévesztve, soha meg 
nem torpanva, örökre dolgozó népünket "szolgálva fejlesztjük és 
tökéletesítjük néphadseregünk hadtápszolgálatát, s méltók le
szünk — békében és háborúban egyaránt — arra a bizalomra, 
amely kezünkbe adta a fegyvert s gondozásunkra bízta népünk* 
munkájának eredményét, néphadseregünk hatalmas értékű 
anyagát. ,
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L O S O N C Z I  B É L A  f ő h a d n a g y

A m i versen yü n k
Valamilyen formában a verseny minden emberi közösség

ben jelen van, de a lét alaptörvényévé, az adott társadalmi rend 
elválaszthatatlan részévé, — csak a felszabadulás után lett. „A 
verseny a legtökéletesebb kifejezője a polgári'társadalomban 
dúló harcnak” — írja Engels. A kapitalista társadalomban a tő
kés szembefordul a tőkéssel, a földbirtokos a földbirtókpssal, min
denki mindenki ellen! Itt a verseny életre-halálra folyik és eb
ben a harcban csak az erősebb győzhet. Ez az életre-halálra 
szóló verseny legveszedelmesebb a munkásság számára, mert ez 
a verseny a legélesebb fegyver a burzsoázia kezében a munkás- 
osztály éllen.

A kapitalizmus védelmezői ezt a pusztító versenyt, mint 
az emberi természet velejáróját, a fejlődés nélkülözhetetlen mo
torját tüntetik fel. Erről Lenin így ír: „A valóság azonban az 
ilyen versenyben korántsem az, hogy az összlakosság méreteiben 
nyílik lehetőség a vállalkozó szellem, a verseny, a* merész kezde
ményezés számára, — ellenkezőleg, éppen a kapitalista verseny 
is ezzel a kapitalista gazdasági rend megszüntetése az előfeltétele 
annak, hogy az igazi verseny valóban tömegméretekben kifej
lődjék.”

32 esztendővel ezelőtt a világ egyhatodán, Oroszország- • 
bán, a Kommunista Párt vezetése mellett megdöntötték a kapi
talizmust. Hosszú és szívós küzdelem után megszüntették a 
harcot a munkásosztály sorain belül és lerakták a szocializmus 
új világának alapjait. Ma világméretekben, országok sorában 
válik ugyanez a folyamat valósággá. Az új népi demokráciák 
között hazánk is átlépte á kapitalista fejlődés határát és ma már 
a szocializmus építésének útját járjuk. Az ország_ ^gazdasági 
szerkezetében beállott alapvető változás mellett a fejlődés döntő 
állomása volt nálunk a két munkáspárt egyesülése, a két mun
káspárt közti .versengés megszűnése.

Az új világ versenye a munkaverseny. A munkaverseny 
lényegéből folyik, hogy kapitalista társadalmi rendben soha nem 
jelenik meg, hogy kizárólag olyan társadalomban találkozunk 
vele, amelyben nem maroknyi kizsákmányoló, hanem a dolgozó 
nép többségének érdeke az irányadó.

Magyarországon a felszabadulás óta már voltak mun
kaversenyek, Az első májusi munkaversenyben a magyar ^dolgo
zók éhség és nélkülözés közepette tanújelét adták lelkes és oda
adó munkájuknak. A hídversenyek a szédítő infláció és spekulá
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forgatagában emelték magasra az áldozatos munka zászla- 
jat.̂  Ezek a munkaversenyek azonban természetes módon csak *a 
legjobbak, legöntudatosabbak körere terjedtek ki és nem váltak, 
de nem fa válhattak az egész nép, a dolgozó tömegek túlnyomó 
többségének mozgalmává. A népi demokrácia előrehaladása 

az afop°^ ahhoz, hogy az 1948. március 15-én elin
dult uj munkaverseny országos méretűvé szélesedett.

' A márciusi munkaverseny óta eltelt idő alatt a magyar 
dolgozók ^bebizonyították eredményeikkel öntudatuk állandó 
emelkedését. Ez annak tulajdonítható, hogy felismerték a mun
kához való megváltozott viszonyukat, felismerték, hogy nem elég 
arról beszélniök, hogy ők a hatalom birtokosai, hanem ezt a ha
talmat gyakorolni kell. A proletárdiktatúra gyakorlásának ered
ménye meglátszik az állam minden területén. Feltétlenül foglal
koznunk kell a proletárdiktatúra szerepével néphadseregünkben 
is. A Párt,_ a munkásosztály legjobbjait küldte a néphadseregbe, 
hogy az újtípusú tisztikarral felfrissítve a néphadsereg valóban 
be tudja tölteni szocialista hivatását.

A munkáskáderek bejövetelével a honvédségen belül is 
megindultak a munkaversenyek, melyeknél azonban általában 
központi hiba volt a túlméretezett, agyonbürokratizált nyilván
tartás es ezért ezeket a versenyeket nehéz volt, vagy egyáltalán’ 
nem lehetett kiértékelni.

... A ? éves terv befejezése előtt megindult hatalmas tem-1 
poju munkaversenyekhez, — melyekben már a Szovjetunió szta
hanovista módszereit is alkalmazzák — néphadseregünk tagjai 
is csatlakoztak. Komoly felajánlások és munkamódszerjavítások 
történték és történnek Sztálin elvtárs születésnapjára.

Ezt a születésnapot mi ts megünnepeljük! 
i j.. fooohayersenyünk már 'konkrétan tartalmazza szolgá' 
lati munkánk hiányosságait és a verseny ezeknek a hibáknak a 
felszámolásáért indult meg. Nem lényegtelen számunkra, hocy 
munkánkat e o vaíóságnak, vagy pedig egyszerű aktának néz- 

A különböző ügyiratok elintézésénél mindig azt kell szem 
előtt tartani, hogy jól szolgáljunk vele néphadseregünk feilődé- 
senek es hogy ezen belül a dolgozó nép vagyonával reálisan 
gazdálkodjunk. ' .

. Minél magasabbra emeljük politikai és szakmai tudásun- 
kat, annal jobban tudjuk fokozni az anyagi megtakarítás elvét 
is. Donto kérdés számunkra, hogy miképpen gazdálkodunk a 
honvédség fejlesztesere fordított összegekkel. Jó munkánkkal 
immoly milliókat tudunk megtakarítani, melyekkel a hadsereg 
fejlesztései még jobban tudjuk fokozni. ' s
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Sztálin elvtárs 70. születésnapjára megindult munkaver
senyünk középpontjául a helyes hitelgazdálkodást, a politikai és 
szakmai továbbképzést vettük alapul és a verseny megindulása 
óta ezen a téren komoly javulások történtek. Ha a munkaver
sennyel kapcsolatos vállalásokat 100%-osan végrehajtjuk, ha jó 
munkamódszereinket átadjuk baj társainknak és közkinccsé tesz- 
szük néphadseregünkben, akkor elmondhatjuk, hogy jó munkát 
-végeztünk. ,

A, „munkaverseny Sztálinért” valójában a szocializmus 
felépítésének kommunista módszere, mely dolgozóink tömegei
nek lehető legnagyobbfokú aktivitásán alapul. Ez ' a verseny 
valójában az a kar, melynek segítségével a munkásosztály hi
vatva van arra, hogy hazánkban az egész gazdasági és kulturá
lis életet a szocializmus alapjára állítsa át.

Dolgozóink gondtalan és nyugodt munkájának védelmét 
néphadseregünk ma már ^valóban'"tudja biztosítani. A békefront 
ránk eső szakaszán szilárdan a Szovjetúnióra támaszkodva 
védjük békénket és függetlenségünket az imperialisták és külön
böző zsoldosaik ellen.

A Párt, Rákosi és Farkas elvtársak, a Szovjetunió és an
nak nagy vezére, Sztálin iránt érzett hűségünket akkor bizo
nyítjuk be, ha vállalásainkat maradéktalanul végrehajtjuk, és 
néphadseregünk szocialista fejlesztésével a ' népi demokráciák 
frontjának ránk eső szakaszán a külső és belső ellenség minden 
ármánykodását és támadását széjjelzúzzuk.
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É vfo rd u ló ra !
Harminckét esztendeje, hogy a hős orosz proletariátus 

fegyveres forradalommal magához ragadta a hatalmat, megala
pította a világ első szocialista államát és ezzel a világon elő
ször törte át az imperializmus frontját.

Az egész világ dolgozóiban a Szovjetunió táplálta a 
szocialista társadalmi rend elterjedésének, az ember ember által 
történő kizsákmányolás megszüntetésének reményét.

A Szovjetunió puszta létezése állandó fenyegetést jelen
tett és jelent a világ kapitalistái felé, mert zavarja őket kizsák
mányoló, népnyúzó, hódító terveikben. A világ minden dolgo
zója, haladó értelmisége, mérnöke, tudósa és. híres művésze lé
legzetfojtva figyelte a nagy kísérletet, a világ legelső szocialista 
államának felépítését.

Az orosz proletariátus a hatalom megszerzéséért, meg
tartásáért, a szocialista állam felépítéséért és megvédéséért foly
tatott harcában a hadifegyvereken kívül minden elnyomott osz
tály leghatásosabb politikai fegyverét, a marxista-leninista ideoló
giát alkalmazta.

Szocialista államot felépíteni hatalmas feladat, különös
képen nehéz feladat volt a Szovjetúnió esetében, amely az 
1917-es Nagy Októberi Forradalom ideje alatt és után egyedül 
állt az imperialista, kapitalista környezetben. A cár által veze
tett 1914-es rabló háborúban az ország gazdaságilag teljesen 
tönkrement és bár Oroszország nagy gazdasági, anyagi és ter
mészeti kincsekkel rendelkezett, mégis nagy hiányok voltak 
élelmiszerekben, ipari nyersanyagokban és iparcikkekben. Ez volt 
az orosz proletariátus hőskora.

Ekkor az orosz nép egyik kezében a fegyver, másik kezé
ben a kasza, illetve a kalapács volt. Tizennégy állam burzsoá 
hadseregét így verte vissza fiatal proletár hadseregével, a „Vö
rös Hadsereg”-gél. A gyülevész fehér csapatokat, melyeket a 
feudális cári tisztikar vezetett, csúfosan megverték és kizavarták 
a szocializmus földjéről. Csapást csapás után mértek a beavat
kozókra, felszabadították hazájukat, hogy égig érő fáklyaként 
hirdessék a világ dolgozóinak a szocializmus eljöttét.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után huszonöt 
évvel, a szovjet nép a Nagy Honvédő Háborúban az elnyomott 
országok egész sorát szabadította meg a fasiszta zsarnokság 
béklyóitól és ezzel szétzúzta az imperializmus láncait, — jogos

P I N - T É R  F E R E N C  e z r e d e s

12



reményt ébresztve, hogy e harcot folytatják a világ valamennyi 
elnyomott dolgozó népének végső felszabadulásáig.

Csalódnánk, ha azt hinnénk, hogy e gigászi feladat elvég
zéséhez hatalmas hadsereg és óriási anyagi erőforrások álltak 
a fiatal proletárállam rendelkezésére. Nem! A proletariátus meg
értette, hogy nem a cárok nagyhercegek, földbirtokosok, kuiá- 
kok országát, hanem saját szocialista országát, s ami a legjelen
tősebb az egész világ dolgozói szempontjából, — a „szocializ
mus bölcsőjét” védi a világ minden dolgozója számára.

Az ellenforradalmi fehér csapatok, de a többi intervenciós 
sereg is amerikai, angol anyaggal, felszereléssel, ruházattal és 
fegyverzettel voltak ellátva. A fiatal Vörös H ad sereg  pedig selej-' 
tes és a háborúból megmaradt fegyverekkel és rongyos ruhával, 
nemritkán éhesen került szembe a rablásra éhes intervenciós 
sereggel. Mégis a fiatal Vörös Hadsereg győzött, lángeszű szer
vezője, a szocialista haditudomány megalapítója, Sztálin elv
társ vezetése alatt. • ,

A világ-dolgozóinak, a világ minden békeszerető emberé
nek tekintete ezekben a történelmi napokban meleg szeretettel 
Sztálin elvtárs felé fordul, akinek hetvenedik születésnapját ez 
év december 21-én ünnepeljük.

Mi, a magyar néphadsereg katonái különösen nagy szere
tettel várjuk és ünnepeljük Sztálin eívtárs születésnapját, mert 
nekünk nemcsak szabadságot adott, hanem megajándékozott az
zal a sztálini haditudománnyal, amellyel az intervenciós csapa
tok, majd a fasiszták felett a történelem egyik legnagyobb és leg- 
dicsőbb diadalát aratta.

Mi, a néphadsereg katonái tudjuk, hogy miért dolgozunk 
és ha a szükség úgy kívánja, tudjuk, hogy miért fogunk har
colni; a magyar dolgozók jövőjéért, szabadságáért és országunk 
függetlenségéért.

A Hadtápszolgálathoz beosztott katonák most tanuljuk a 
dicső Vörös Hadsereg hadtápszolgálatát. Ez a szolgálat a sztá
lini győzelmekben kipróbált és jó! bevált rendszer.

Ügy érzem, hogy nem ünnepelhetjük méltóbban Sztálin elv- 
társ születésnapját, mint azzal, hogy tiszteletteljesen őszinte jó
kívánságainkat küldjük a nagy proletár hadvezérnek, — foga
dalmat teszünk, hogy fáradságot és időt nem kímélve mielőbb és 
teljes egészében elsajátítjuk a dicső szovjet hadsereg hadtápszol- 
gálatát. Az Ö magasztos példáját követve a népek szabadsá
gáért, függetlenségéért és a proletár nemzetköziségért vívott 
harcban, e szolgálat útmutatásainak "követése lesz legerősebb és 
legyőzhetetlen fegyverünk.
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B ODROSSY ER IK hha. ezredes

P á r ts z e r űsé g  a  h a d tá p k ik é p z ésben

J4

A H a d t á p s z o l g á l a t  F ő n ö k é n e k  a z  1 9 4 9 /5 0 . é v r e  k i a d o t t  
k ik é p z é s i  m te z k e d e s e i  g y ö k e re s  f o r d u la to t ,  minőségi változást 
je le n te n e k :  á t t é r é s t  a  d ic s ő s é g e s  S z o v je t  H a d s e r e g  jó l  b e v á l t  
k ik é p z é s i  r e n d s z e r é r e .  A r r a  a  r e n d s z e r r e ,  a m e ly  a  N a g y  H o n v é d ő  

f ö l ín y é t  g y 0 z e  m e s  h a d m ű v e le te ib e n  ig a z o l t a  b e  m in ő s é g i

, Ahh°z azonban, hogy ezt a gyökeres fordulatot sikeresen 
végrehajthassuk, teljes mértékben biztosítanunk kell a marxistá
k é b a n  pártsz8rűség érvényesülését kiképző- és nevelőmun-

, A  p o lg á r i  „objektívizmus m in d e n  té r e n ,  íg y  a  k ik é p z é s  é s  
n e v e le s  te r é n  is  k é p m u ta tó  m ó d o n  a  „ p á r t a t l a n s á g ” j e l s z a v á v a l  
a i c a z z a  a  b u r z s o á  o s z t á ly á l l á s p o n t  é r v é n y e s í té s é t .

Osztálytársadalomban és imperialista környezetben épülő 
szocialista  ̂ társadalomban nincs és nem is lehet' „osztályok- 
feletti , „pártatlan” kiképzés és nevelés.
t -i - ~  p o lg á r i  t á r s a d a lo m  n e v e lő i ,  s  a b u r z s o á  o s z t á ly h a d s e r e g  
k ik é p z ő i  t a g a d j a k - t e v é k e n y s é g ü k  o s z tá ly -  é s  p á r t j e l l e g é t .  E z z e l  
a z o n b a n ^  c s a k  p a l á s to ln i  ig y e k e z n e k  s z ű k , o s z tá lv je l l e g ű ,  k a p z s i ,  
k iz s a k m a n y o lo  c é lk i tű z é s e ik é t .  „ O b je k t iv iz m u s s a l” k ís é r l ik  m e g

e l I e n ím o n h á s a i t  é s  á t h i d a l h a t a t l a n  
o s z ta íy e i l e n te te t .  O b je k t iv iz m u s u k  t e h á t  le p le z e t t ,  d e  v a ló já b a n

reíd«7p r í í  T S° 0?zt^ / szubiektivizmus, mely a kizsákmányoló 
t á s í  cflozzaenn aF aSat eS imPeriaIisía célkitűzéseik megvalósí-

lez b J n S t o g y nMSta‘ kommun pártszerűség arra köte-
a )  y p 3 " ’. e g y e n e s e n ,  ő s z in té n  é s  ö n tu d a to s a n  a  proteta- 

na tus osztály álláspont fára h e ly e z k e d jü n k
, + ■ b ) m iric^ n  té n y k e d é s ü n k e t ,  íg y  k ik é p z ő  é s  n e v e lő m u n k á n -  

1S, a  burzsoázia elleni osztályharc, a kizsákmányolástól való 
felszabaditas szolgálatúba á l l í t s u k ,  s  e n n e k  f e g y v e r e k é n t  k e z e l jü k  
. . 9 *  bur f s o a  n a c io n a l i z m u s  é s  k o z m o p o i i t iz m u s  a l j a s
. im p e n a h s t a  e s z k ö z e iv e l  s z e m b e n  f e j le s s z ü k  k i a  szocialista haza- 
fiassag es proletárnemzetköziség eszményét és ezen keresztül 
nyújtsunk világos perspektívát, rendíthetetlen meggyőzödéit 
^ k a r c o s  elszántságot a proletariátus világméretekben folyó 
m ű k ö c rT *  6S ü szocializmus építé való eredményes közre-



Köteteket lehetne írni arról, hogy a marxista-leninista 
pártszerűség elvét hogyan lehet és kell érvényesítenünk a had- 
tápkiképzésben és nevelésben. Itt azonban csupán néhány főszem
pontot vázolhatunk.

Világnézetünk elméleti alapja a materializmus, melynek 
segítségével a természet jelenségeit megértjük és megmagya
rázzuk.

A materializmus hadtápkiképzésünk pártszerűségének 
egyik pillére, mert mint Lenin írja: „A materializmus magában 
foglalja a pártszerűséget, amikor bármely esemény értékelésénél 
arra kötelez, hogy egyenesen és nyíltan fogadjuk el egy meg- ‘ 
határozott társadalmi csoport szempontjait.”' Mivel pedig a pro
letariátusnak éppen az az érdeke, hogy az imperialista szaka
szába lépett kapitalizmus ellentmondásait, áthidalhatatlan osz- 
fáiyellentétét, élősködő, rothadó és haldokló jellegét, tehát az 
objektív, reális valóságot kimutassa és feltárja, — a proletár 
pártszerűség egyben a legtárgyilagosabb valóság' érvényesítését 
is jelenti. Mint Engels írja: „A materialista világnézet egysze
rűen azt jelenti, hogy a természetet olyannak vesszük, amilyen 
csakugyan'.'.

A hadtápkiképzésben a materialista világnézet:
a) biztosítja az elmélet és a gyakorlat egymást feltételező,

kiegészítő és fejlesztő, dialektikus egységét, mert a materialista 
számára az elmélet általánosított és a gyakorlat által ellenőrzött 
tapasztalat (materialista hadtápkiképző tehát csak olyat oktat, 
amit a mindennapi gyakorlat igazol és nem teszi munkáját 
kétesértékűvé a gyakorlattól idegen elképzelésekkel, feltételezé
sekkel stb.), ..........

b) kiküszöböli az üres formalizmust, .tudálékosságot és. 
bürokratizmust .

A dialektika nézőpontunk, melyből, a természet jelenségeit 
vizsgáljuk . és módszerünk, mellyel azokat tanulmányozzuk és-, 
megismerjük és amely hadtápkiképzésünk pártszerűségének másik;, 
pillére, .eredményességének legfőbb biztosítéka. ■

Alkalmazása a következő alapelvekben nyilvánul meg:
l.A  világ proletariátusa osztályharcának keretébe állítjuk 

az osztályharc honvédelmi szervezetét. Ennek részeként tárgyal
juk a magyar arcvonalszakasz erős bástyává való kiépítését.. 
Ebbé a távlatképbe állítjuk be a harc és győzelem anyagi meg
alapozását: a hadtápszolgálatot. Mindezeket tehát-szervesen ösz- 
szefüggő egységes egészként kezeljük, amelyben a különböző 
tevékenységek szervesen kapcsolódnak egymásba, függnek egy-.
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mástól és feltételezik egymást, A Szovjetúnió vezette nyolcszáz
milliós, hatalmas béketáboron belül, a magyar arcvonalszakasz 
erős bástyává való kiépítése éppen, úgy összefügg a nagy kínai 
nép sikeres  ̂ felszabadító harcával, mint pld. a Német Demokra
tikus Köztársaság kiépítésével. A hadtápszolgálat összes tény
kedései es jelenségei könnyen érthetőkké válnak akkor, ha azokat 
nem metafizikusán, szétbontva, megmerevítve, s egymástól füg
getlenül, hanem dialektikusán, szerves összefüggéseikben és élő 
folyamatukban táigyaljuk. Az egészből, az osztáiyharc nemzet
közi perspektívájából kiindulva kell a rész, a hadtápszolgálat 
Külső és belső összefüggéseit tudatosítani és oktatni.

A hadtápszolgálat élő, részeiben haladó, részeiben újjá
születő, egészében pedig jelenleg erősen fejlődő folyamat. Ennek 
megfelelően ne akadjunk meg azon, hogy amit ma tanítunk, hol
nap már elavult. A reánk bízott bajtársakat pedig neveljük rá 
arra, hogy ezt a természetes és törvényszerű fejlődési folyamatot 
kezdeményező és újító tevékenységükkel a legmesszebbmenően 
támogassák. A hadtáp-újítómozgalom távlatát szervesen illesz- 
szük bele^ a szocializmus-kommunizmus építésének nagyszerű 
perspektívájába. Ezzel oly energiát nyerünk, amely a kívánt 
minőségi változást biztosítja.

3. Azt^a fejlődési folyamatot, amely társadalmunkban és 
ennek kapcsán a hadtápszoígálatban is végbemegy, ne úgy 
tekintsük, mint egyszerű növekedési folyamatot, amelyben csak 
mennyiségi változások mehetnek végbe, hanem mint olyan folya
matot, amelyben a jelentéktelen és rejtett mennyiségi változások 
felhalmozódása nyilt, gyökeres, minőségi változásokat eredmé- ■ 
nyezhet. A természet és a társadalom számtalan példával iga
zolja^ ezt a dialektikus törvényszerűséget (pl. jég hőfokának 
emelése a fagypontig, víz hevítése pedig a forrpontig nem “vál
toztat a halmazállapoton, e pontok átlépése pedig egyszerre hal
mazállapotváltozást eredményez; az élőlényeknél pl. az ivar- 
érettséggel bekövetkező megtermékenyülés, a születés és a halál 
ilyen mennyiségi változások felhalmozódásából keletkező gyö
keres minőségi változások).

A kiképzés és nevelés során egyrészt tudatosítsuk a fej
lődésnek ezt a törvényszerűségét,, másrészt ne elégedjünk meg- 
mennyiségi változásokkal, hanem hajthatatlanul törekedjünk mi- 
nosegi változások elérésére. így pl. az'anyaggazdálkodás terén 
sokhelyütt meg észlelhető nemtörődömség leküzdése terén ne 
elégedjünk meg részleges eredményekkel (mennyiségi változások" 
kai), hanem állandó ellenőrzéssel, folyamatos neveléssel és szi-
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gorú fenyítéssel érjük el a minőségi változást: nemtörődömség- 
bői a lelkiismeretes kötelességteljesítésbe való átváltozást.

4. „A fejlődés az ellentétek harca” — írja Lenin. A dia
lektika abból a tényből indul ki, hogy a természet tárgyainak 
és jelenségeinek megvannak a maguk belső ellentmondásai. 
Ezeknek a belső ellentmondásoknak, az új és régi, a születő és 
elhaló, a fejlődő és halódó el,emek „harca” a belső tartalma a ‘ 
fejlődési folyamat dialektikájának, a mennyiségi változások 
minőségiekké válásának. így pl. az u. n. ipari forradalomban, 
amikor a gőzgép, a szövőszék és egyéb gépek feltalálása éŝ  a 
technikai munkamegosztásra alapozott nagy üzemek létesítése 
következtében .a termelés társadalmivá vált, a termelőmódnak 
ezt a változását nem követte mindjárt a termelőviszonyok vál
tozása. A társadalmivá vált termelőeszközök (gyárak) még az 
emberek maroknyi csoportjának magántulajdonában maradtak, 
s ennek megfelelően a kisajátítás módja is még sokáig válto
zatlan maradt, A társadalmi termelés és a magánformájú 
(tőkés) kisajátítás a tőkés termelőmód alapvető ellentmondásává 
vált. Következmény: áthidalhatatlan ellentét, egyre-mélyülő sza
kadék a munkásosztály és a tőkésosztály között. Ennek az ellen
tétnek, a két ellentétes osztálynak a harca eredményezte azt a 
fejlődést, amely végeredményben a termelőeszközök kisajátításá
hoz és a szocialista társadalom felépítéséhez vezetett. Ennél a 
folyamatnál az ellentétek egyre fokozódó mértékben megfelelően, 
a proletariátus egyre'élesedő és a győztes Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomban fegyveres felkelésben kicsúcsosodó harca, 
mint a mennyiségi változások folyamata, — idézte elő a minő
ségi változást; a szocialista forradalom győzelmét, az osztály
társadalom és a kizsákmányolás megsemmisítését, a szocialista 
társadalom építését.

A hadtápkiképzés- és nevelésben a fejlődés dialektikáját 
módszertanilag is hasznosíthatjuk. PL kérdések megvitatásánál, 
az ellentétes nézetek „harca” felejthetetlenül tisztázza a felme
rült kérdéseket.

A dialektikus fejlődéstörvény neveléstant alkalmazásá
nak egyik klasszikus példája a kritika és önkritika. A Szovjet- 
únióban a káderek pártszeríí nevelésének, a szocialista közösségi 
nevelésnek egyik legfontosabb eszköze.

Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy „...önkritika nélkül 
nem lehet helyesen nevelni a pártot, az osztályt és a tömege
ket.” Szerinte a bírálat-önbírálat alkalmazásának legalább két 
eredményt kell hoznia:

Z Had tápszolgálat. 53754 (9), 17



.. a) Meg kell erősítenie, először a munkásosztály ébersé
gét, élesítenie kell a figyelmet hibáink iránt, meg'kell könnyítenie 
ezeknek kijavítását és lehetetlenné kell tennie'a „váratlan1' dol
gokat építő munkánkban.

b) Másodszor, ki kell fejlesztenie a munkásosztály poli
tikai kulturáltságát, azt az érzést, hogy ö az ország ura és 
meg kell könnyítenie a munkásosztály számára az ország kor
mányzásának megtanulását.

M. A. Leonov írja: „a kritika és önkritika a szovjet embe
rek kommunista nevelésének hatalmas eszköze. Hivatva van arra, 
hogy tevékeny részt vegyen a szovjet ember erkölcsi-politikai 
arculatának kialakításában.

A kritika és önkritika kifejleszti a kommunista erkölcsöt 
az emberekben, engesztelhetetlenné teszi őket a fogyatékosságok
kal szemben, magas követelményeket támaszt bennük magukkal 
és másokkal szemben, • azon kötelezettségek becsületes teljesíté
sere nevel, amelyek a társadalommal, a hazával és egymással 
szemben fennállanak, pontosságra és fegyelmezettségre tanít, fel
kelti a szovjet-emberekben azt a kívánságot, hogy a hibákat gyor
san és energikusan kijavítsák és megszüntessék, hogy még 
gyorsabban lehesen előrehaladni. Kifejleszti a szovjet emberekben 
a legértékesebb tulajdonságokat — a hibák meglátásának, csirá
jukban való feltárásának és megelőzésének képességét.

A bolsevista kritika és önkritika szilárd elvhűséghez kap
csolódik. Kiapadhatatlan optimizmusra nevel, világos céltudatos* • 
ságra és arra a megdönthetetlen eltökéltségre, hogy eítávolítsuk 
az összes akadályokat és hibákat és meggyorsítsuk előrehala
dásunkat, amely a kommunizmushoz vezet.

A Párt állhatatos kritikára és önkritikára neveli a káde
reket, ami nélkül a mi körülményeink között elképzelhetetlen az 
igazi érdeklődés a munka megjavítása iránt. A bolsevista kritika 
kifejleszti a szovjet emberekben a felelősség érzését."

A szocialista verseny
helyes alkalmazásával ugyancsak elő kell mozdítanunk a kikép
zés és nevelés eredményességét. Ennek a kérdésnek sokoldalú fel
dolgozása és gyakorlati alkalmazása szintén Sztálin elvtárs ne
véhez fűződik.

„Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy a szocialista verseny 
a tömegek tárgyilagos, forradalmi önkritikájának kifejezése, 
amely a dolgozók alkotó kezdeményezésére támaszkodik. A szo
cialista verseny folyamán szakadatlanul új kezdeményezés szü-
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létük, amely á tétlenség és megszokás, az elavult munkamód
szerek és munkanormák ellen fordul. Következésképpen a szo
cialista verseny az új és a régi harcának küzdőtere, annak a 
harcnak, amelyben az új legyőzi a régit és előrehaladott munka- 
módszereket és normákat állapít meg.,!

Éberen őrködnünk kell azonban azon, hogy az általunk 
rendezett, tanulmányi- és munkaversenyekben valóban a szocia
lista verseny elve érvényesüljön:

elvtársi segítség az elmaradottaknak az élenjárók részé
ről, hogy ezzel általános emelkedést érjünk el

A hadtápkiképzés pártszerííségének a következő eredmé- 
nyékben kell kicsúcsosodnia: '

1. A szocializmus és a kommunizmus építésének nagy
szerű’perspektívája mindenkit magávalragadó, munkára-harcra 
serkentő, rendíthetetlen életcéllá váljon.

2. Engesztelhetetlen gyűlölet olthatatlan • tüze lobogjon 
mindnyájunkban az imperialista háborús uszítok ellen, akik "fék
telen profitéhségükben életünkre, jövőnkre és szabadságunkra 
törnek.

3. Határtalan bizalom, forró szeretet és törhetetlen hűség 
felszabadítónk, a nagy Szovjetunió és a dicsőséges Szovjet Had
sereg iránt, amely egyesíti* és fejleszti a világ dolgozóinak Iebír- 
hatatlan erőit a béke megvédésére és a szocializmus építésére, 
s biztosítja jövőnket és szabadságunkat.

4f*A Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) Pártja és a többi 
országok kommunista pártjai, köztük a M. D. P. vezetőszerepé
nek, szervező- és mozgósítóereje jelentőségének tudatosítása; 
forró szeretet, ragaszkodás és hűség nagy vezérünk és tanító- 
mesterünk, Sztálin elvtárs legjobb tanítványa, Rákosi elvtárs, 
továbbá honvédségünk megteremtője és vezetője, Farkas elvtárs 
iránt.

5. A dolgozó nép iránti törhetetlen hűségre alapozott vas- 
fegyelem és anyagi 'fegyelem, kötelességérzet és szorgalom kiala
kítása, honvédségi és más népi vagyon lelkiismeretes és gon
dos megőrzése, takarékos használata és felhasználása, céltudatos 
és szakszerű karbantartása és gondozása, a harc és a győzelem 
jó anyagi megalapozása.

6. Magasfokú elméleti és gyakorlati, általános katonai,
Szakmai és politikai képzettség, gyakorlat és edzettség,. mozgó
sítási és harckészség. *
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V ersen yfe lh ívá s  a z  a n y a g i s z o lg á la tb a n  
m ű k ö d ő  b a jtá r sa k h o z

A fordulat évével megindult népi hadseregünk korszerűsí
tésének folyamata is, ami szükségessé tette, hogy kialakuló új és 
erős népi hadseregünk — melytől a magyar dolgozó nép békéjének 
és függetlenségének megvédését várja, — anyagi szolgálata 
terén is korszerű legyen. Előtérbe került tehát a nagy kérdés: 
milyen szervezetű és rendszerű legyen korszerűen megszervezett 
és korszerű kiképzésben részesülő népi.'hadseregünk anyagi szol
gálata?

Mint mindig, amikor nagy kérdések és feladatok megol
dása előtt állottunk, úgy most is nagy szövetségesünk — a 
Szovjetúnió— sietett segítségünkre azzal, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a dicsőséges Szovjet Hadseregnek a II. világháború 
legnehezebb időszakaiban is helytállni tudó anyagi szolgálata 
szervezetének és rendszerének legfőbb, alapelveit azzal, hogy 
azokat a mii sajátos viszonyainkra alkalmazva, hadseregünket 
az anyagi szolgálat terén is tegyük korszerűbbé és ütőképesebbé.

A Szovjetúniónak ez a nagylelkűsége és jóindulata arra 
kötelez bennünket, hogy minél rövidebb idő alatt ültessük át a 
sok nehézséget és megpróbáltatást győzedelmesen kiállt szovjet 
anyagi szolgálati elveket a mi viszonyainkra, vagyis mindent 
kövessünk el, hogy népi hadseregünk anyagi szolgálata minél 
előbb a legkorszerűbben működjön.

Honvédségünk felső vezetése ehhez megtette az első lépést 
azzal, hogy kiadta az új szervezetű és rendszerű anyagi szolgád 
lat ellátását szabályozó „Ideiglenes Segédlet”-et. ,

A Segédlet bevezető része közli, hogy: „Új szabályzatok ki
adására csak akkor kerül sor, ha az anyagi szolgálat új rendszeré
ről már gyakorlati tapasztalatok is rendelkezésre állanak.” Ezeket 
a gyakorlati tapasztalati adatokat a felső vezetés az anyagi végre
hajtó szolgálatban, működő bajtársiaktól várja, alkalmazva azt ia 
sztálini tanítást, hogy dolgozóink ne csak utasításaink végrehajtá

s a i t  ellenőrizzék a gyakorlat tüzében, de maguknak az utasítá
soknak helyességét is”. Ezért rendeli el a Segédlet bevezető 
része, hogy: „A szolgálat új rendjével kapcsolatos véleményes 
jelentést —• ágazatonként külön-külön .íven — minden alakulat 

, köteles 1950. évi január hó végéig felterjeszteni”.
E'. parancs másszóval azt jelenti, hogy a végrehajtó anyagi 

szolgálatban működő bajtársakna hárul az a feladat, hogy

K É R É N Y I  E R N Ő  hbs. alezredes

20



anyagi szolgálatunk korszerűsítése felé megtegyék a második 
igen fontos lépést, vagyis:

tanulják meg az anyagi szolgálat új szabályait, 
az anyagi szolgálatot alakulatukon belül az új szabályok

nak megfelelően működtessék,
kísérjék figyelemmel és jegyezzék fel a gyakorlati végre

hajtás során szerzett tapasztalatokat és
a megadott határidőre számoljanak be e tapasztalatokról, 

illetve tegyenek javaslatot arra nézve, hogy mely ágazatokban, 
mily területen, milyen lehetőségek vannak további egyszerűsíté
sekre és észszerűsítésekre.

Fentiekkel kapcsolatban a legsúlyosabb feladat az alaku
lat hadtápparancsnokára hárul. Az alakulaton belül elsősorban 
a hadtápparancsnok felelős azért, hogy a fentiek, valóban végre
hajtásra kerüljenek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak 
a hadtápparancsnoknak kell az anyagi szolgálat ellátására vonat
kozó új szabályokat megtanulni és csak neki kell a véleményes 
jelentést és a további korszerűsítéseket célzó javaslatokat meg
tenni. Nem Bajtársak! Minden ágazatvezetőnek és beosztottjának 
meg kell tanulnia az új szabályokat, minden ágazatvezető egyé
nileg is felelős azért, hogy a szolgálat az új szabályoknak meg
felelően működjön s a véleményes jelentést minden ágazatvezető
nek is meg kell szerkesztenie a saját ágazatára vonatkozóan.

A hadtápparancsnok legfontosabb kötelessége, hogy: 
tanulásban, fegyelmezettségben és pontosságban példa

mutatóul előljárjon,
beosztottjainak minden támogatást adjon meg és őket 

állandóan oktassa,
beosztottjait rendszeresen ellenőrizze abban, hogy az elő

írt anyagot valóban megtanulták-e, szolgálatukat az előírások
nak megfelelően látják-e el, tapasztalataikról vezetnek-e rend
szeres feljegyzést, foglal koznak-e a további korszerűsítési lehe
tőségek kérdésével.

A január hó végére esedékes véleményes jelentés megszer
kesztéséhez időben kell hozzáfogni. Nem szabad ezt az utolsó 
pillanatra hagyni.

A véleményes jelentés megszerkesztésében az anyagi szol
gálatban működő minden tisztnek és tiszthelyettesnek "közre kell 
működnie. Mindenkinek, akt észszel és nem gépiesen látja el 
szolgálatát, .kell, hogy tapasztalata legyen atekintetben, hogy 
melyek azok az előírások, melyek nehézkessé teszik a szolgála
tot s melyek volnának azok az eljárások, melyek alkalmazásával 
— a honvédségi érdekek megvédése mellett — a szolgálat egy-
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hajtható60’ 5 CŜ at érdekeít Íobban szolgáló módon volna végre'

f • i x1?  mrostf az aIkaíom Bajtársak, hogy ezen tapasztala^ 
•tamkat irasba. foglalva jelentsük a felső vezetésnek. Ezzel az 
alkalommal élni mindnyájunk kötelessége. Vegyünk példát az

d*0 í°  ̂ akik es y ^ s s a l  nemes versenyre kelve igye
keznek minél több újítással a szocializmust építeni. Nekünk Bai-

? r °  ^ességünk, hogy a honvédségi anyagi szolgálat
IhkuM N  1 mfMx-1*0 te^ekenyséf et- , Lépjenek honvédségünk 
rlnau' -u- ís adóversenybe egymással. Ajánljuk fel ezt mint 

.ndkivuli munkateljesítményt a dicsőséges Szovjetunió bölcs 

.-zereneK , * n^ ,  Bzláiinnak — 70. születésnapja alkalmából, 
l el tehat Rajtarsak a versenyre!

Jó hadtápszolgálattal a szocializmust építed. 
i____________

• (
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H a d tá p k ik é p zé s
A Honvédelmi Miniszter Bajtárs parancsban adta ki:
„Az 1949—50. kiképzési évben meg kell valósítani a di

csőséges  ̂ Szovjet Hadsereg szervezési, kiképzési és ellátási 
rendszerére való teljes áttérést és így a politikailag fejlett, kor
szerűen kiképzett, hadrafogható honvédség megteremtését.”

A fenti miniszteri parancs szellemében került kiadásra az 
1949—1950. évi hadtápkíképzési rendelet, mely pontosan meg-' 
határozza az elérendő kiképzési célokat.

. A kiképzés alapja: az egyéni tanulás. '
A kiképzés alapvető módszere: áz elméleti tudásnak gya

korlati alkalmazása.
„Elvárom és megkövetelem — mondja a hadtápkikép- 

zési rendelet —, hogy a hadtápszolgálat minden tisztje és tiszt- 
helyettese — • .egyéb : szolgálatának maradéktalan ellátása mel
lett — a kiképzés eredményességének érdekében odaadó és lel
kes munkát végezzen.”

Ez a parancs fokozottabb munkateljesítményt követel 
azon hadtáptisztektől, akik e szolgálatban már huzamosabb 
ideje működnek, mert elsősorban ezeknek a tiszteknek a fel
adata, hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba s ilyen gya
korlati példák, alapján, segítsenek ia tanulásban azoknak a baj
társaknak, akik még nem rendelkeznek kellő gyakorlati tu
dással;

Gyakorlati tudásunknak a többi bajtársak felé történő 
átadására három- -lehetőség áll fenn:

a) egyénileg foglalkozunk az arria rászoruló bajtár
sakkal;

b) önként jelentkezünk előadónak csoportos kiképzési 
összevonásokra;

c) gyakorlatias oktató példákat dolgozunk ki és azokat
közlés végett megküldjük a „Hadtápszolgálat” szerkesztő
ségének. , . | • r  H

Sajnálattal kell megállapítanunk:, hogy a bajtársak — 
kevés kivételtől eltekintve — szakfolyóiratunkat — ezt azt első
rendű kiképző és nevelő eszközünket — teljesen elhanyagolták, 
önként megírott cikkek alig-alig érkeztek a szerkesztőséghez, ha 
pedig egy bajtárs megbízást kapott egy cikk megírására, azt 
csak többszöri sürgetés, után lehetett az illetőtől megkapni.

őszintén meg kell mondanunk, hogy ezen a téren elma
radtunk a fegyvernemi értesítők mögött.

KE B É N Y I  ERNŐ Ixbs. abzrede*

23



„A gyalogos” című havi fegyvernemi értesítő f. évi 7. 
számában a melléklet szerinti szövegű „Versenykihívását 
tette közzé.

" Bár a versenyre kihívottak között a „Hadtápszolgálat” c. 
értesítőnk nem szerepel, mi csatlakozunk e versenykihíváshoz. 
A kiképzés terén egy lépéssel sem maradhatunk le a fegyver
nemi- kiképzésektől. Sohase feledkezzünk meg a nagy Sztálin 
megállapításáról:

„A hadműveletek kimenetele a csapatoknak lőszerrel, had
felszereléssel és élelmezéssel teljes mértékben és idejében való 
ellátásától függ.”'

. Fogjunk össze bajtársak mindnyájan és mindent köves
sünk el, hogy minden bajtársitok egyformán jól kiképzett legyen 
a hadtápszolgálatban éspedig ne csak elméletileg, hanem főleg 
gyakorlatilag. Tegyük közkinccsé gyakorlati tudásunkat és erre 
használjuk fel szakfolyóiratunkat.

Az alább közölt „Vázlat a hadtápszolgálat oktatásáról” 
útmutató példa legyen ia bajtársak részére.,

Szocialista öntudat, vasfegyelem, magasfokú szakképzettség, találé
konyság nélkül, nincs g y ő z e l m e t  megalapozó hadtápszolgálat!
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V á z la t a  h a d tá p k ik é p z é s o k ta tá s á r ó l
I. Oktatás tárgyköre: A pü. szóig.- vez. és az élm. szóig. vez.

kötelme (együttműködése) az élm. hi
telkerettel kapcsolatban.

II. Oktatási anyag: a) Élelmezési pénz hitelkeret nyilván
tartás vezetése;

b) Élelmezési pénz gazdálkodási hitelke
ret nyilvántartás vezetése;

c) fentiekkel kapcsolatos szabályzatpon
tok átismétlése.

III. Oktatás módja: gyakorlati kidolgozás a hallgatókkal folya
matosan közölt események alapján;

IV. Nyomtatványszükséglet: Segédlet „Mellékletek” Pü. szóig.
4. és S.-sz. mintamelléklet sze
rint.

■V. Adatok.
1. Kötelék; lövészezred.
2. Állomány: L, II. zlj. '+ -e. közv. napi átlag:- 1400 fő.

Kikülönített zlj. napi átlag: 500 fő.
Összesen napi átlag: 1900 fő.

3. Élelmezési pénz kiszabata naponként és fejenként 5.— Ft.
4. Irányétlapok 'szerint a gazdálkodási hányad'

naponként és fejenként 1.20 Ft.
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Polyó-
szám E s e m é n y K é r d é s

ffeladat)

1.
«

1. Az e-en belül ki és mily segéd
eszközökben tartja nyilván az élel
mezési állományt?

2. '
2. .Hogyan értesül az élm, szóig, 
vez. az élm. állományról?

3. .

3. Milyen élm. gazdálkodási rend
szert ismerünk s mi ezek közt a 
lényeges különbség?

4.
.4. Milyen módon történik az élel
mezési illetmény felszámítása és 
elszámolása?

5.

5. Milyen célt szolgál és mit tar
talmaz az irányétlap?
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P e 1 e 1 e -t
(ténykedés) M e g j e g y z é s

a) I,, II. zlj. -j- e. közv-ek hadi*- 
pénztár pénztárosa
b) kikul, zlj-nál: ellő. szak. pk. 
Mindkettő: állomány lajstrom

élm. napló 
okadatolás

Segédlet, Pü. szóig. IV, Fejezet-- 
I. pont.
ü —19. 1. sz. mell.

2. sz. mell.
2. sz. mell.

A hadipénztár pénztárosa naponta 
közli az e, élm. szóig, vezetővel, 
ki arról könyvaiakban „Létszám* 
nyilvántartást” vezet

Segédlet, Mellékletek „Élm. szóig.” 
I/a. sz. mell.

a) természetbeni
b) pénzbeli
ad. a) az élelmezési illetmény

élm. cikkekben van megálla
pítva.

ad. b) az élm. ill. pénzben, van 
megállapítva.

Gkig. Segédlet II. Rész. II. 
Cím II. Fejezet 1—3. §.

Élelmezési hitelkeretnyiívánfarlásé 
bán. ( ^

Segédlet Mellékletek:
a) Pü. szóig. 5, sz. mell.
b) Élm. szóig. 1/e. sz. mell.

a) a vezetés irányétlápok kiadásá
val biztosítja az alakulatok élelme
zésének egyöntetűségét s szabá
lyozza a gazdálkodás menetét.

Segédlet „Elm. Szóig.” I. Fejezet, 
A/l. c. pont.

b) közli az élm. raktártól felvéte
lezendő cikkeket és azok mennyi
ségét, továbbá a csapat által be
szerezhető cikkeket s azok pénz
értékét (gazdálkodási hányad).

Segédlet „Élm. szóig.” II .: Fejezet 
B. főpont.



Folyó
szám E s e m é n y K é r d é s

(feladat)

6.

6. Ki és hol tartja nyilván az élm. 
pénz gazdálkodási hányadát?

7,
7. Ki gazdálkodik a gazdálkodási 
hányaddal? .

8.

8. Hogyan történnek, a gazdálko
dási hitelkeret terhére a beszerzé
sek és a számlák kiegyenlítése?

9.

9. Milyen elvi jelentőségű, különb
ség van az „élelmezési pénz” — 
és a „gazdálkodási” hitelkeretnyil- 
vántartás között?



F e l e l e t
(ténykedés) , M e g j e g y z é s  .

Pü. szóig. vez. a „Gazdálkodási 
h i tel keretnyi Iván tart ás” -bán.

.Segédlet, Pü. szóig. III. Fejezet 8. 
pont ut. bek. (4. sz; melléklet.)

Az élm. szóig. vez. a jóváhagyott 
étlap alapján.

Segédlet, Élm. szóig. II. Fejezet 
A/5. pont és C. pont.

a) Élm. szóig. vez. beszerzi állam! 
vállalatoktól, kivételesen közvetle
nül a termelőtől,

Segédlet, Élm. szóig. I. Fejezet 
C. pont.

b) a záradékolt számlát az élm.. 
szóig. vez. kifizetés végett a pü. 
szóig, vez.-nek adja át.

Segédlet, Pü. szóig. III. Fejezel 
- 8. pont. .

Élm. szóig. VI. Fejezet 
A/2. pont.

Az elsővel .a teljes élelmezési 
pénzzel (ebben benne van: a gaz
dálkodási hányad' is) elszámolunk 
a honvéd igazgatás felé, míg az 
utóbbi tulajdonképpen egy nyilván
tartási segédeszköz annak ellenoriz- 
hetéséhez, hogy az -alakulat való
ban ne költsön el többet saját be
szerzésre, mint amennyire á felső 
vezetés az irányétlap útján enge
délyt adott.

Segédlet, Mellékletek: Pü. szóig. 
4. és 5. az. melléklethez fűzött 
„Magyarázat”.



Folyó-
szám. E s e m é n y K é r d é s

(feladat)

Az október hó végei zárlat az 
alábbi eredményt mutatta:
Elm. hitelkeret nyt.: Tartozás a
.honv. ig. felé ............................
............................. 12.500 Ft.
Gazd. hitelker. nyt.: Követelés
á honv. > ig-tól ___. 2.500 Ft.
Elm. cikkek maradvány á-nak 
pénzértéke az „Élelmiszer-
számadás” szerint ................... .
........•...........................  11.900 Ft.

10. Kell-e a hó végén „Gazdái* 
kodási mérleg”-et szerkeszteni?

II. Kinek milyen teendője van 
a zárlattal kapcsolatban, novem
ber első napjaiban?

12. Szerkessze meg a gazdálko
dási mérleget!

13. Mí a teendő, ha a gazdálko
dási mérleg adósságot mutat?

14. Miért nem szabad a gazdál
kodási hitel keretnyilvántartás 

■zárlati eredményét a gazdálko
dási mérleg megszerkesztésénél 
figyelembe vermi?
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F e l e l e t
(ténykedés) M e g j e g y z é s

Pü.. szóig, vezetőnek nem! 
film. szóig, vezetőnek igen!

Segédlet: Pü. szóig. III. Fej. 10. 
pont, ul. bek.
Segédlet: Mellékletek: Élm. szóig. 
1. sz. mell. 5. pont.

Elm, szóig. vez„:
aj élm. cikk maradvány átvitele az 
új élelmiszer számadásba,
b) élm. hitelkeret nyt-ba új. hóna' 
pót megkezdeni s a zárlati ered- 

. ményt átvezetni,
c) gazdálkodási mérleget megszer-' 
kesztení,

Pü. szóig, vez.:
gazd. hitelkeretnyilvántartásba új 
hónapot megkezdeni s a zárlati 
eredményt átvezetni.

Gyakorlatban végrehajtani. 

Gyakorlatban végrehajtani.

£!m. cikkek pénzértéke: 11.900 Ft; 
Tartozás a honv. ig. felé 12.500 Ft.

adósság: 600 Ft.

A túlkladás okát ki kell vizsgálni 
és ha szükséges a kártérítési el
járást folyamatba kell tenni.

Segédlet: Pü. szóig. III. Fejezet. 
10. pont utolsó előtti bekezdés.

Mert a gazdálkodási hányad az 
élelmezési pénznek egy hányada s 
így elszámolást nyer az élelmezési 
pénz hi tel kér etnyi 1 vánta r t ásban.
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Folyó-
SZíllH E s ő m  6 n y K é r d é s

(föladat)

11.
XI. 2.: Felvételezve az élm. rak
tártól 80.000 Ft értékű élelmi
cikk.

15. Mi a teendő?

12.
XI. 2.: Kikülönített zlj-hoz az e. ki
szállít saját készletéből 20.000 Ft 
értékű élelmicikket.

16. Mi a teendő?

13.

Xf. 2.: Az élm. szóig. vez. a pü. 
szóig. vez. felé javaslatot tesz, 
hogy utaljon ki a kikül. zlj. ellő. 
szak részére élm.-cikkek helyszíni 
beszerzésére 2.000.— Ft-ot. 
(Segédlet: Fim. szóig. VI. Fej. A/3. 
pont.)

17. Keresztül kell-e vezetni az 
élm. hítelkerctnyilvántartáson?

lé.
XI. 3.: Élm. szóig. vez. készpénz 
vásárlásra felvesz a hadipénztár- 
tóí 500.— Ft előleget.

18. Milyen könyvelési eljárást 
von ez maga után?

15.

XI. 4.: Bevonul az ezredhez 4-én 
estig ellátva előre nem tudott 120 
íő. Legközelebbi vételezési lehető
ség az élm. raktártól XI. 10-én. Az 
„Élelmiszer számadás”-ban nyilván
tartott készletekből nem biztosít
ható a többletlétszám élelmezése.

19. Hogyan oldja meg a 120 fő 
élelmezését?
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F e l e l e t
(ténykedés)

M e g j e g y z é s

a) Bevételezés az Élelmiszerszám
adásba stb.,
b) megterhelni az élm... hitelkeret- 
nyilvántartást.

Segédlet, Mlellékletek:. Élm. szóig. 
]/e. sz. melléklet, „Magyarázat” 2, 
pont, (2) bekezdés. 
V é g r e h a j t a n i !

a) Élelmiszerszámadás: kiadás,
b) Élm. hiteíkeret*nyt.: bevétel. 
Megjegyzés: kikül. zíj. ellő. szak
nál fordítva.

V é g r e h a j t a n i !

Nem, mert a zlj. ezt az összeget 
mint ellátmány kiegészítést kapja. 
Ezzel a zlj. fog elszámolni, úgy, 
hogy megterheli élm. hitelkeret
nyilvántartását azokkal  ̂ az össze
gekkel, amelyeket valóban el is 
költ.

-

Megterheli, mind az élm., mind a 
gazdálkodási hitelkeretnyilvántar- 
tást.

a) Igénybeveszi a tartalék élm. 
készletet a ho-nak történő bejelen
tse mellett,
b) a tart. élm. készletből nem biz
tosítható cikkeket helyszínen vásá
rolja meg.

*

* l

Segédlet: Mellékletek, Élm. szóig. 
2. sz. mell. d) alpont, 2. bekezdés.

3 Hadtápszolgálat, 53754 (9). 33



Polyú-
szám K s e m é n y

- K é r d é s  
(feladat)

16.

A tart*, élm. készletből igénybevett 
éi’Ti. cikkek pénzértéke 2.000.— Ft.

1

20. Milyen könyvelési eljárást 
von ez maga után?

©

17.

Beérkezik az élm. szóig, vez.-hez 
egy 12.000 Ft-os „KÖZÉRT” 
számla.

1

21. Mik a teendők?

• 18.
XI. 10.: Felvételezve az élm. rak
tártól 72.000 Ft értékű élelmicikk

22. Lásd 11. fsz. alatt.

19.

XI. 11.: Kik ülöm tett zlj-h'oz az e 
kiszállít saját készletéből 18.000 Ft 
értékű élelmicikket.

• 23. Lásd 12. ísz. alatt.
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F e l ő l i t
(ténykedés)

M e j e g y z é s

?.) Kiszámítja a fart. élni. készlet- 
■ bo:; igénybevett cikkek pénzértékét, 
s azzal megterheli .az élm. hitel
keretet,

Segédlet: Mellékletek: Élm. szóig. 
2. sz. melléklet 2., 3. és 4. bekez
dés.

b) kiszámítja, hogy a 120 fö után 
5—lö-éig mennyi élelmezési pénz 
jár ■-- -/ 6 nap >< /5—120/ =  6X3 £0 

22.80 X  120 -  2735.— Ft. Eb
ből le keli von.nl a tart. élm. kész
letből igénybevett cikkek értékét, 
vagyis

2736.— Fi -  
2000 — Ft

Marad 736.— F t , mely ősz- 
szeget a gazdái ke dási hitelkeret ja
vára kell írni.

V é g r e h a j t a n i !
Az élelmezési pénzből le kell vonni 
a gazdálkodási hányadot, mert ez 
az élelmezési napló zárlati adata 
alapján lesz a gazdálkodási hitel
keret javára írva. Ha ezt nem 
teszi meg, kétszeres felszámítás, 
történik.
V é g r e h a j t a n i !

a) Ellenőrzés, hogy a számla.he
lyes-e ; a cikkek bevételezettek-e az 
éle! mi sz e rs z á m a d ásba,

k

b) száimla záradékolása, s kifizetés 
végett átadása .a hadipenztárnak,
c) az élelmezési hitelkeret megter
helése,
d) pü. szóig. vez. az okmányt ki
adásra érvényesíti, megterheli az 
összeggel a gazdálkodási hitelkeret 
ny-i, a pénztáros kiutalja az-ősz- 
szegei. . .

... ...

Segédlet: Élm. szóig". VI. Fejezet, 
A. pont.

...........  ....... - .. •

Lásd l! .' fsz. alatt. Lásd 11. fsz. alatt.

Lásd 12. ísz. alatt. Lásd 12. fs.z. alatt.
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Folyó-
szám B s e in é n y K é r d é s

(feladat)

XI. 11.: Tartalékkészletbe vissza
helyezve az ideiglenesen igénybe
vett cikkek. (Lásd 16. fsz, alatt.)

24. Milyen . könyvelési eljárást 
von ez maga után?

20.

XI. 12.: H./ M. löt)- fő részére 10 
napra éím. pótlékot engedélyezett.

25. Á vonatkozó rendelet vétele 
után mi az élm, szóig. vez. 
teendője?

21.

í

XI. 12.: Hadtápparancsnoki róván- 
csolás 200 kg burgonya hiányt 
állapít meg.

26. Mfi a teendő?
27. Az élelmezési hitelkeret- 
nyilvántartásban milyen válto
zást idéz ez elő?

22.

. 3 6



F e 1 e 1 e t 
(ténykedést

M e g j e g y z é s

a) É'elmiszerszáinadásban kiadás, 
járandósági számadásban bevétel,
b) a külön takarmány- és anyag- 
járandóság! számadásban bevétel. 
eV élelmezési hitelnyilvántartásban 
bevétel.

Segédlet: Mellékletek: Élm. szóig. 
2. sz. meliéklet, b) pont.

a) Megállapítja, hogy a pótlék ősz- 
szege terhére mely cikkeket szol
gáltat ki,
b) étlapot kiegészíti a 100 tőre vo
natkoztatva',
c) értesíti a pü. szóig, vezetőt,, egy
idejűleg az összeget az élelmezési

. hitelkeret javára írja,
d) ha az élm. pótlék oly cikkekben 
kerül kiszolgáltatásra, melyet az 
élm. raktár nem tárol, akkor a pót-

‘ lék'" összeg é t" a ' gazdálkodási hitel
keret javára kell írná s a cikkeket 
a helyszínen kell beszerezni.

Segédlet: Élm. szóig. IL Fejezet, 
C/4. pont.

a) Ételmiszerszámadásba kiadásba 
‘"helyezni;........................ f . ............ .
b) jegyzőkönyvileg rögzíteni a. 
hiány, keletkezésének okát,
c) ha a hiányért senki nem hibáz
tatható, akkor a kiadásba helyezést 
a htp pk. engedélyezi,
d) ellenkező esetben kártérítési el
járást' kell' indítátii,'' ........
e) élm. ’ hiteikéretnyilván tartásban 
változást e tény .nem idéz elő, mert 
a károsodás a megtakarítást ter
heli.

Segédlet: Élm. szóig. II. Fejezet
-G/ponfc—-.... ...... - - ..... -- ........■ - ■ -



Folyó
som E p o m é n y K é r d é s

(feladat)

2:?.

XI. 15.: „KÖZÉRT” számla 18.000 
Fi.

28. Lásd 17. fsz. alatt.

24. .

XI. 15.: XI. 3-iki előlegből 52.— Ft 
maradvány van.

29. Mi a teendő?

25.

XI. 20.: Felvételezve az élm-rak- 
tártól 54,510.— Ft értékű éhn. 
cikk.

30. Lásd 11. ísz. alatt.

26.

XI. 20.: Kikülönített zlj-hoz az ez
red kiszállít saját készletéből 
21,000,— Ft értékű élm.-cikket.

31, Lásd 12, tsz, alatt.

27.

XI. 21.: Élm.-cikkek . 'beszerzésére 
kikülönített, zlj-nak 2000.— Ft el- 
látmánykiegészíiés.

i

32, Lásd 13. ísz. alatt. &

28.

XI. 30.: „KÖZÉRT” számla 
19.600.— Ft.

33. Lásd 17. tsz. alatt.



.........— ---------

F e l e l e t  
(ténykedés) .

M e g  j e g y z é s

Lásd 17. fsz. alatt. Lásd 17. fsz. alatt.

a) Pénzmaradvány beszolgáltatása 
a hadipénztárnak a „Bevásárlási 
naplóival együtt,
b) az összeg jóváírása, mind az 

' élm., mind a gazdálkodási hitel
keretnél.

Lásd 11. fsz. alatt. Lásd 11. fsz. alatt.

Lásd 12. fsz. alatt. Lásd 12. fsz. alatt.

Lásd 13. fsz. alatt.

Lásd 17. fsz. alatt. Lásd 17. fsz. alatt.



Folyó
szám E s e m é n y K é r d é s

(felelet)

29.

*
34. Az élelmezési hitelkeret hó- 
végi zárlatával kapcsolatosan 
milyen adatokat kell az élm. 
szóig.. vezetőnek a pénztárossal 
egyeztetni?

30.

A pénztáros közli:
a) étkezők havi ossz adag száma: 
42.000,
b) . 10%-os éim. pótlék adagok ösz- 
szcsen: 1000,
c) befolyt élelmezési pénz térítések 
összege: 180.— Ft.

35. Szerkessze meg ezen, vala
mint a már eddig is bejegyzett 
adatok alapján a hííelkeretnyil- 
váníartások hóvégí zárlatát.

31.

A hóvégi zárlat az alábbi ered
ményeket mulatja:
a) élm. hitelkeretnyilvántartás ma
radvány mint követelés a honvéd
ségtől .....................  622.— Ft,
b) gazdálkodási hitelkeretnyilván
tartás maradványa, mint készpénz
ben még elkölthető összeg 4.131 Ft,
c) élm. cikkek pénzértéke a lezárt 
Éle lm: szerszám ad ás szerint
......................................  3562— Ft,

36. Szerkessze meg a gazdál
kodási mérleget s értékelje ki 
az egyes adalókat!'

d) még ki nem egyenlített 
„KÖZÉRT”-számla- . . . .  5200,— Ft. 
(Élelmiszerszámadáshan már bevé
telezve, a e) alatti értékben ez is 
bent van.)

32.

■ - - ..............
37. Mi a teendő' az adóssággal, 
illetve a gazdálkodási hitelkeret 
túllépésével kapcsolatban?
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F e l  e l  e t 
(ténykedés) M e g j e g y z é s  .

a) élelmezési naplóban ’ kimutatott 
étkezők adagszámát,
b) az engedélyezett pótlékok adag
számát,
c) a hó folyamán befolyt élelme
zési pénz térítéseket,
d) a hó folyamán teljesített élelme
zési kiadásokat.

a) Élm. hitelkeret nyilvántartásban 
bevétel: 210.000.— Ft.1-

- 180.— Ft.2
b) gazdálkodási hitelkeret-nyilván
tartásban bevétel: 50.400.—■ Ft.3

+  43.20 Ft.4

*42.000X5.— Ft -  210.000 Ft. 
2BefizetŐk.
“42.000X120 Ft (gazdálkodási há
nyad =  50.400 Ft. .
^Befizetők befizettek 180.— Ft-ot, 
ez megfelel 36 adagnak (180:5=36) 
36 adag után a. gazdálkodási, há
nyad 36X1-20 =  43.20 Ft.

a) élm. cikkek értéke 3562.— Ft, 
követelés a honv. ig-tól 622.— Ft,

összesen: 4184.— Ft,
ki nem egyenlített
számla 5200.— Ft,
adósság 1016.— Ft,
b) Túllépés a -gazdálkodási 
hányadnál, 5200.— Ft, 

4131.— Ft,
1069.— Ft.

' a) Ki kell vizsgálni, hogy mi okozza 
az adósság keletkezését, illetve 
megnövekedését. Szükség esetén a 
kártérítési eljárást kell megindítani,
b) a pü. szóig. vez. figyelmeztesse 
az élm. szóig., vez-t, hogy a íúl- 
kiadást ar kv. év végéig egyenlítse ki.

/

Segédlet, Mellékletek: Elm. szóig. 
1/e. sz. melléklet 5. pont (értelem
szerűen).

Segédlet, Mellékletek: Pü. szóig; 
4. sz. melléklet, Magyarázat 5. pont.
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É lelm ezési h i te lk e re t  nyilván ta r tá s .
1949 n ovem ber lió.

P b. Csín. t. sz. 
Novozetesen

Felhasználható
(engedélyezett)

hitelkeret
A hitelkeret 

terhére kiadás
Maradvány 

(fek°te) vagy 
tölkiadás (piros)

Forint [ f Forint | f Forint 1 f

E lőző  h ó ró l
7
i 1 2 .5 0 0 ! __

j
1

É te lm is z e r s z á m a d á s  
B e v é te l  3 8 0  tsz . !

8 0 .0 0 0

1

É le lm isz e rs z á m a d á s  
K ia d á s  345. tsz . 2 0 .0 0 0

j
i ___

i

P n . 1068. ts z .  • £00 1 -

T a r t .  k é sz le tb ő l - 2 .0 0 0

' P n . - 1088. tsz . 1 2 .0 0 0 !

É le i m isz e rsz á m a  d á  s 
B e v é te l 388. ts z . 7 2 .0 0 0

É le lm isz e rs z á m a d á s  
K ia d á s  352 . tsz . 1 8 .0 0 0

...

■

T a r t .  k é sz le tb e 2 .0 0 0 —

É lm . p ó tló k 500 —

P n . 1156. tsz . 1 8 .0 0 0 —

P n . 1159. tsz . 52 —

É le lm i s z e rs z á m a d á s  
B e v é te l 405. tsz . 5 4 .5 1 0 —

É le lm isz e rs z á m a d á s  
K ia d á s  372, tsz .

i

2 1 .0 0 0  | —

P n . 1210. tsz . i
1 9 .6 0 0 -

P n  1 0 6 5 , 1072., 
r n - 1110., 1185. ts z .

í

180 í —
i

É lm . nap ló 2 1 0 .0 0 0  j — ■ !
|
i

ö ssz e se n  : 2 7 1 .7 3 2  j — 2 7 1 .1 1 0 _ 662  í 
i

Budapest, 1949. évi november hó 30-án.

Kovács főhadnagy s. k. 
óim. szóig. vek
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Cjrazdáliioctási h ite lk e re t nyilvántartás.
1949 novem ber hó.

Pa, Csfa. t .  sz . 
N e v e z ' t e  seri

F e lh a s z n á lh a tó
(e n g e d é ly e z e tt )

h i t e lk e r e t

A h i t e lk e r e t  
t e r h é r e  k ia d á s

M a ra d v á n y  
( fe k e te )  v a e y  

tú lk ia d á s  (p iros)

F őt i n t f F o r in t í F o r in t t

Elciző hóról 3.500

Pn. 1068. tsz. 500 — ■

Pn. 1088. tsz. 12.000 -

Lót szá m ü övék edé s 736 _  _

É!m. pótlék 500 .

Ph. 1156. tsz. 18.000 —
.

Pn. 1159. tsz. 52 “

Pd. 1210. tsz. Í9.6C0 —'.

Befizetők után 43 _

Élelmezési napló 50.400 —

összesen: 54.400 - 50.100 4.181
'

Budapest, 19-49. évi n&vomber hó 30-án.

Sándor szds. s-. k. 
pü. szóig. vex.



Befejezésül bajtársiak, idézem szabályzataink egynéhány 
rendelkezését az egyéni tanulásra és az alárendeltek kikép
zésére:

Minden honvédé gyén:
„Állandóan bővítse és tökéletesítse katonai és politikai 

ismereteit” (Sz. Sz. I. „Bevezetés” (6) bekezdés).
Minden parancsnok:
„ismerje a Honvédség szabályzatait és segédleteit, a ki

adott rendeleteket és parancsokat”
„fáradhatatlanul tökéletesítse alárendeltjei kiképzését, kö

vetelje meg tőlük, hogy szakmájukban mesterekké váljanak’’ 
(Gy. H. I. Rész, 1. füzet, V. Fejezet, 19. pont).

A hadtáp parancs ttok:
... »felelős az alárendelt anyagi szolgálatot ellátó honvéd
egyenek politikai és szakkiképzéséért” (Sz. Sz. í. 12. §.).

' , „felelős a beosztott személyi állomány politikai és szak-
kiképzéséértj (Sz. Sz. I., II. Fejezet C) alfejezetnek az egyes 
agazatvezetőkre vonatkozó §-ai értelemszerű kivonatban).

A fenti idézetekre hivatkozással kérem a bajtársiakat 
hogy kövessék példámat.

Függetlenül azonban Szabályzataink idézett rendelkezé
seitől^ minden bajtárs tartsa elsőrendű kötelességének is, hogy 

.segítségére legyen bajtársainak abban, hogv azok minél tökéle
tesebben és minél hamarább eleget tehessenek a „Honvédeskü” 
keretében a .tanulással kapcsolatban tett fogadalmuknak:

„A katonai ismereteket elsajátítom.” ■

Tudásod éles kard lesz a kezedben 
hazánk és dolgozó népünk védelmében.
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M e llé k le t a wH a d tá p k ik ép x é su 
c. e ikkh ex . ,,

VERSENYKIHÍVÁS
Sztálin generalisszimus 70. születésnapjára.

A Miniszter Baj társ parancsa szellemében!
Az új kiképzési év kezdetén:

a kiképzési módszerek tökéletesítése, néphadseregünk kiképzésé
nek és ütőképességének emelése érdekében:

„ A  G Y A L O G O S 66
MUNKAVERSENYRE

hívja ki az összes Fegyvernemi Értesítőt.
1. A munkaverseny feltételei:

a) Melyik Fegyvernemi Értesítő éri el a kiképzés alá
támasztása terén a. legjobb eredményt.

b) Melyik Fegyvernemi Értesítő van legjobban össz
hangban a kiképzési tervezettel.

c) Melyik Fegyvernemi Értesítő adja a legjobb kikép
zési módszereket a kiképzés vezetőinek..

2. A munkaversehy kezdete: 'az új kiképzési év kezdete.
3. A munkaverseny tartama: 6 hónap.
4. A munkaverseny elbírálását a Fegyvernemi Iskolák 

kiképzésvezetőiből és a csapatparancsnokokból össze
állított bizottság fogja végezni.

5. A munkaverseny eredményét az összes Fegyvernemi 
Értesítők közölni fogják.

Budapest, 1949. évi november hó 15-én,
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A b e o sz tá s i i l le tm é n y r ő l
r k .P 0(dadsda; êj^désünk jelentős állomáshoz 'érkezett ez év
HcnoaíJöban’ arai;kor Miniszter Bajtárs kiadta a honvédség híva- 
H  r tagJ^naK es a honvédségnél szolgálatot teljesítő polgári 
alkalmazottaknak az illetmény rendezésére vonatkozó rendeletet. 

■ i ~ , az volt a helyzet, hogy ugyanabban a munka-
korDen- dolgozok egymástól lényegesen eltérő illetményt kaptak,
rpndfn1fnj!nímenr a'MPJ"a egyedui a rendfokozat volt. Azonos lendfokQzatban levők, azonos illetményt kaptak függetlenül
attól, nogy milyen jelentőségű, értékű munkát végeztek

, . T ,  32 illetményrendszer a munka lebecsülése volt A? 
egyem _ferősséggel járó szolgálati állásokból mindenki ment- 
kuim igyekezett  ̂ hiszen kényelmesebben is szolgálhatott a

e S r S k e : ^ r dÍ0kOZatában-TUdáS’
] A mi, irodalm unkban ez a felfogás nem állja meg a 
l-mí f ’i eZGrí 32 ^igényrendszerünket a szocialista társadalom 
Követelményeinek megfelelően szabályozni kellett.
• A ‘szabályozás^ lényege az, hogy az illetménv alapja első- 

sorban a munkateljesítmény, a végzett munka jelentősége? értéke 
es az ehhez szükséges tudás. Csak másodrendű tényezője az iilet- 
Setmény 3 SZ0 idő ds rendfokozat szerint járó törzs--

, Ez a _ szabályozás tehát nem magától adódó évenkinti 
eme.kedest jelent illetményekben, hanem a betöltött szolgálati 
alias jelentősege, a hozzá szükséges tudás szerint ad illetményt

v “ k S t f e .  nemCSak n8het’ hanem a fe,téteIek változásá-'
. , MiófÍ3 Miniszter Bajtárs erről szóló parancsát kiadta több

TkikheS k  eSní fndo íe!t el. és azóta mindig akadnak olvanok, akik beosztási illetményük miatt elégedetlenek. Mind gyakrabban
é  beszelgetes közben, főleg panaszolva, hogy sokan beosz

tási illetményben alacsonyabb fokozatba kerültek és ezt maguk- 
1 szemben meltanytalannak tartják. Sőt, nem egyszer hivatalos

tásPilllaW m ben 1S .!\?1Iani’ h0,gy az alacsonyabb fokozatú beosztási illetmenycsoportba sorolással ért méltánytalanság miatt 
ezen, vagy azon segíteni kell. y b
_  , f i ,  ieií?e,t 32 oka ennek az állandó panasznak és a meg
nem ertett illetmenyrendezésnek?

A Iegt5b-b bajtáFS még ma is a kapitaiista „köztisztviselő” 
rendszer szemüvegen keresztül nézi és értékeli a fizetést” 
Aszerint a rend szerint, mely önműködő gép módjára vitte előre

H U B E R T  D Á N I E L  hhs. alezredes
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a szerencsés, beajánlott kiválasztottat, aki a lépcső, legalsó 
fokára lépve „közalkalmazotti” pályát kezdett, vitte előre, mond
hatni ész nélkül, akár szorgalmas volt, akár értette a.dolgát, 
akár nem.

A .dolgozó nép szándékával, a munkásosztály ■ által veze
tett népakarattal ez a felfogás homlokegyenest ellentétes. Üze
mekben, gyárakban is az a munkás, aki figyelmetlen, nem törő
dik á munkájával, nem érdeklik a szakmájába vágó újítások, — 
lemarad és bizony, nem fog társai előtt emelkedni, ha akár év
tizedekig dolgozik is hanyag módján egy helyen.

Nekünk a dolgozó néppel szorosan összeforrt honvédség
nek elsősorban kell ezt az elvet magunkra nézve megvalósíta
nunk. A dolgozó nép és mindnyájunk érdeke, hogy minden ember 
saját politikai fejlettsége, szorgalma, tudása, megbízhatósága, 
tehát a dolgozó néphez való viszonya és ezen viszony alapján 
betöltött szolgálati állás arányában részesüljön illetményben, 
eredményei alapján tudjon előrehaladni, nem pedig futószalagon.

A szocialista társadalom illetményelve, amit fejlődésünk 
mai fokán követnünk kell: mindenkinek képességei .és munkája 
szerint kell illetményben'részesülnie. Tehát nem a szolgálati évei 
szabják meg illetményeinek összegét.

Miniszter Bajtárs parancsai is ugyanezt az elvet tartal
mazzák: a tudás szabja meg minden honvéd értékét, s tévedés 
azt hinni, hogy ezen a téren egyszer elért eredmény további meg
tartásáért nem kelt keményen dolgozni, hogy a tudás további 
fokozását egy tetszés szerinti ponton abba lehet hagyni, hiszen 
megy az tovább magától is! Nem! Az elv helyes alkalmazása azt 
jelenti, hogy ezen a téren nemcsak előre lehet haladni, hanem 
visszafelé is.

És itt nem szabad figyelmen kívül hagyni a szolgálat érde
két sem. Mindenkinek ott, azon a helyen keli becsületesen meg
állnia a helyét, ahova a szolgálat érdekében állították. A szolgá
lat érdekében és nem a . fizetés arányában és akkor is, ha törté
netesen az új szolgálati állás talán alacsonyabb beosztási illet
ményt jelent!

Nagyobb képességű, nehezebb feladatokra alkalmas bajtár
sat is állíthat a szolgálat érdeke viszonylag kisebb értékű helyre 
anélkül, hogy ez rá nézve leértékelés volna. Nem jelent leérté
kelést! Ahogyan az előző alkalommal magasabb helyen, az újabb 
beosztásnál kevésbbé fontos helyen és legközelebb megint jelen
tősebb helyen nyerhet beosztást, s ezzel újból emelkedheíik a 
beosztási illetménye. Nem szabad egy már betöltött szolgálati 
állást és az azzál járó beosztási illetményt feltétlenül normának 
tekinteni. Jelentősebb beosztást könnyen kaphat bárki átmene-
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s mfnrii’/wrHíQ körm.mt nyek folytán, vagy szükségmegoldásból, 
megmaradhat e? d’ h°gy Óban i<5‘ töltötte-e be> abb™

■ A helyes mértéket az összehasonlítás alapjául nem az 
egyszer mar elvezett illetmények adják. A helyes arány az amit 
a honvédségi illetmények még az igen jelentősen emelkedő 
életszínvonal mellett is a többi polgári illetményekkel szemben 
mutatnak. Nem számszerű alapon kell az illetményeket össze- 
hasomtam hanem a reálbérekre vonatkoztatva. Es ennek az 

ka“ nkt?snak az. az eredménye, hogy a honvédségi illetmé- 
l u l  i kimagaslanak az ország összes többi dolgozójának 

illetményei közül. Ezt az alapot kell a normának tekinteni és 
10,1 v>lag°.ssa vá.tik, hogy az alacsonyabb beosztási 

illetmény is mindig jóval felette van a normának!
iilpf *Ílyen összekasonlítás mellett az' alacsonyabb beosztási 
m lsSt! y '1S Je ent°Sen t0bb’ tehát magasabb reálbér, mint
, e. felfo^ás mellett nem érhet meglepetés, vagy csaló*

ttí elkáhífvf'f''! 6Í1] *Z3ban ? kedvezőbb lehetőség-
Innf t 0 , ÍUJ eP eIn\ , az eleímvóí’ vagy a jövőt kezdeni meg
enni, ahogyan Rakosn Mátyás mondotta emlékezetes beszédében.

- Z a f*zetés tüzelőre, kabátra, cipőre, néha még gye-
t t í l  kI f J S’ " S?°int " mcs,olyan háztartás, ahol gondos beosztással, észszerű takarekossaggal ne lehetne valami felesleget
lefaragni valamiről lemondani a jobb lehetőség, a becsületes
munkával megszolgált előbbrejutás érdekében!
W  beI-M / ont?s> minden bajtárs tudása, munkája érté
kes, de jelentősegükben igen nagy különbségek vannak közöttük
Jy1üftviSU'nk *mf  ̂  fl̂ íeít'ségén méS nem kaphat mindenki szükséglété szerint Ezért ma még fokozatokat kell megállapítani
es nem juthat mindenkinek a legmagasabb mérték, tehát ennek 
^fokozatnak a munkakör jelentőségéhez, a végzett munka érté
kéhez, jelentőségéhez kell igazodnia.

v- iEzt p ,  öntudatos, szocialista gondolatmenetét, ezt az egye
dül helyes irányt kell mindenkinek magáévá tennie. A helytelen 

pe<%  a munkásosztáIy harcos tapasztalatai- 
?erelnlerteke 6SeVe ’ me^ertéséveI az egyedül helyes irányba kell

, az öntudatos és helyes szocialista gondolkodású
í ü y f n f f <e f.ê f t venni- aki mikor magasabb fizetésű helyre 

be’ a ^hbletet a Pártnak ajánlotta fel. Eljárását azzal 
indokolta, hogy munkájáért nem jár több fizetés, mint amennyire
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a megélhetéshez szüksége van, ha pedig többet fizetnek neki, 
az a Pártot illeti, mert a Párt jóvoltából, a Párt tanítása, útmu
tatása alapján jutott hozzá.

Amikor az alacsonyabb beosztási illetménycsoportba való 
sorolásnál egyesek azzal érvelnek, hogy nem tudják az „élet
nívót” csökkenteni, nem tudják kiadásaikat szűkebbre venni, 
akkor két kérdést állítsanak maguk elé. gondolkodjanak rajta, 
s gondolkodás után válaszoljanak újra.

Első kérdés: nézzen körül az életnívóját féltő baj társ, mi 
volt négy évvel ezelőtt itt, a romokban heverő országban, mi volt 
még két évvel ezelőtt is, az újjáépítés kezdetén — és mi van ma? 
Mire emelt fel bennünket a hároméves terv során a szocialista 
építés és mire fog felemelni még az ötéves terv? Ennek az emel
kedésnek nem- az a fokmérője, hogy a fizetés ötven vagy száz 
forinttal több-é, vagy kevesebb, hanem az, hogy már olyan illet
ményünk van, amelynél Ötven vagy száz forint változtatás is 
lehetséges — súlyosabb kihatás nélkül.

Második kérdés: mi volt a helyzete a felszabadulás előtt 
a munkásnak? Volt-e olyan munkabére, illetménye, melyből 
„életnívóra” rendezkedhetett be? Volt-e olyan jövedelme, melyre 
rendszeresen számíthatott, amiből nem tudott tovább takarékos
kodni? Mikor a legszűkebb megélhetésre is alig elegendő bérét 
a kizsákmányolok egyre-másra csökkentették, s jo volt ha ki 
nem tették az utcára és nem kellett valahol élőiről kezdenie, még 
sokkal kevesebbel.

. Ezután a két kérdés után újból válaszoljon az elégedetlen, 
újból nyilatkozzon az, aki nem tudja kisebb értékű szolgálati 
állása után kapott illetményeit beosztani. Meri-e még azt mon
dani, hogy nem tud összébbhúzódni? Soha senki sem tett ígéretet 
arra, hogy a beosztási illetmény mindig csak nagyobb lehet. 
A honvédeskü mindenkit kötelez, hogy a Magyar Népköztársa
ságnak hűséges katonája legyen, elöljárók parancsainak enge
delmeskedjék, — nemcsak a magasabb, hanem minden beosz
tásban.

Ezért minden helyen egyformán, becsületes munkával, ön
tudatosan kell dolgozni a közös célért és helyes beosztással ki
jönni a fizetésből, amelyben — bármely okból — azért a mun
káért részesítik.

Mint minden téren, itt is az öntudatos, kipróbált munkás
osztálytól kell példát venni! .

4 Had láp szolgálat. 53754 (9), 49



A z  a n y a g e lle n ő r zé s  ta p a s z ta la ta i
„A munka tengelye a tényleges végrehajtás ellenőrzése”, 

njondoüa Lenin. Hogy ez mennyire így van, arra kívánok az 
alabbi sorokban rámutatni.

Az ellenőrzés célja nemcsak annak megállapítása, hogy 
az alakulatok (intézetek, szervek) a kiadott szabályzatokat, utá-' 
sitásokat, rendeleteket betartják-e, hanem az oktatás segítése is.

sogítés különösen most — az új hadtápszolgálatrá való 
áttéréskor — nagyjelentőségű. Az. alakulatok sok helyen nagy 
személyi hiányokkal'küzdenek, elhelyezési (férőhely), esetleg 
anyagi hiányaik vannak. A parancsnokok és végrehajtó szervek 
a nehézségekkel birkózva, az alakulatban benne élve, a hibákat 
sokszor nem is veszik észre. Jó, ha ilyenkor érkezik az ellenőrző 
osztály és tanácsaival, a helyszínen adott gyors intézkedéseivel 
segít a nehézségek legyűrésében. Kívülről nézve — előbb fel-' 
fedi a hibákat, rámutat azok kiküszöbölésének módjára és ezzel 
sokszor komoly, — később bekövetkezhető — károkat hárít el.
, , -^ddigi tapasztalataink szerint legtöbb alakulatnál örültek
érkezesünknek. Ez természetes is. A jó munka megkívánja az 
elíenőizést. Akinek tiszta a lelkiismerete, becsületesen dolgozik, 
ismeri^ szereti foglalkozását, magyarul: rendben van a szénája, 
az várja az ellenőrzést. Várja, hogy bemutathassa, mit végzett 
alakulatánál.

Persze, aki nem végzett ^becsületes munkát, nem ismeri 
teladatát, az fél az ellenőrzéstől,' de annak minden oka meg is 
van a félelemre.

Az alakulatok általában egyformán vannak megterhelve 
és egyformán hiányokkal küzdenek, mégis a hadtápszolgálatban 
e.ért eredményben sokszor igen nagy eltérések mutatkoznak. 
Ennek oka, hogy egyes parancsnokok, illetve hadtápszolgálatot 
ellátó személyek a nehézségek előtt megtoríDantak, ■ míg a 'bát
rabbak — az adott lehetőségekkel — igyekeztek azt leküzdeni. 
Rendszerint sikerrel, hisz a szerencse is a bátrakhoz szegődik.

Találkoztunk olyan parancsnokkal, aki — midőn a raktár- 
készletekre kértünk felvilágosítást — zavartan a raktárkezelő 
tiszthelyettesre tekintett, onnan várva segítséget. Ezt a régi had
seregből átvett szokást sürgősen le kell vetkőzni.

Bajtársak! A hadtápszolgálat ellátása ma már nem „le
alacsonyító’ munka. Egyenlő értékű és fontosságú a kikép
zéssel, vagy bármily más ténykedéssel. Az a parancsnok, aki 
nem törődik a rábízott anyaggal, jobban teszi, ha távozik a 
honvédségtől, mielőtt az ellenőrző osztály meglátogatná.

V A R G A  IS T V Á N  hbs. őrnagy
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Á Szolgálati Szabályzat kötelez minden honvédet, hogy 
„óvja fegyverét, valamint a honvédségi és népi vagyont”, eskü
jében pedig minden parancsnok megfogadja „A honvédségi és 
más népi vagyont megőrzőm és megőriztetem” Ez lebegjen 
minden hovéd és minden parancsnok szeme előtt. Aki a népi va
gyonnal könnyelműen gazdálkodik, a- nép ellen vétkezik. Sőt! 
Amint a Szovjctúnióban való viszony mutatja meg, ki jó ma
gyar ember, ki jó demokrata, úgy az anyagban való viszony 
mutatja meg a Szovjetunióhoz való viszonyunkat.

Bajtársak! Sürgősen és alaposan vizsgáljuk meg ezt a 
viszonyt. Amennyiben hiányosságokat, tapasztalunk, azokat 
haladéktalanul küszöböljük ki.

így teljesítsük a népünk által ránkbízott feladatot és így 
ünnepelhetjük nyugodt lelkiismrettel a világ haladó népei vezé
rének, népünk nagy barátjának, Sztálin generalisszimusznak 70, 
születésnapját.

Anyagi fegyelem, lelkiismeretes' gondoskodás biztosítja 
a jó anyagi ellátást.
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PETTRö CZY GYULA hbs. alezredes

T a p a sz ta la tc se ré v e l és m u n k a m ó d sze r-
á ta d á s sa l k ü zd jü n k  a  b ü ro k rá c ia  e llen

Azt hiszem, hogy bürokratikusán felduzzadt ügymenetünk 
egyszerűsítését és racionalizálását nem nagyvonalú, általános 
eivi rendelkezésekkel, hanem egyes részletkérdések következetes 
tisztázásával, részletintézkedésekkel, lépésrol-lépésre haladva 
lehet felszámolni..

Minden egyszerűsítési probléma két irányból közelíthető 
meg: az alaki ügyintézés és a lényeget képező elvi kérdések 
szempontjából. Nem célom ezúttal elvi kérdéseket boncolni, de 
csupán az alaki ügyintézés megfelelő észszerűsítésével is lénye
ges munkaerőmegtakarítás érhető el és hatásosan gyorsítható az 
ügymenet, hiszen e területen általában sablonos, tömeges munka 
folyik, ahof bármely — még önmagában csekélynek tűnő ész- 
szerűsítés is — megfelelően átvíve az általános gyakorlatba 
— értékes eredményt jelenthet. Célszerű volna azért e téren egy 
tapasztalatcsere, munkamódszerátadási mozgalom életrehívása, 
ami itt is, mint az ipar területén, hatalmas lépésekkel vihetne 
előbbre a szocialista munka ügyét.

Például: A Közületi Beszerzések Szabályzatában előírt 
megrendelő-levelet egyes osztályok minden esetben külön-küíön 
megírva adják ki, ami valóban nagyterjedelmű munka — holott 
e_ célra nyomtatott űrlapok állanak rendelkezésre —, amit csak 
ki kell tölteni. Még ez űrlapnál is célszerűbb és másolási, keze
lési szempontoknak is jobban megfelelő munkamódszer a „Meg
rendelés Általános Feltételei” nyomtatvány alkalmazása, amit ' 3  

megrendelés mellékleteként adunk ki. Ez esetben a megrendelés 
csak az állandóan változó előírásokat tartalmazza (anyag le
írása, mennyiség, ár, stb.), az egyéb részletes feltételek a nyom
tatványban vannak. (H. M. Házinyomdától ártérítés nélkül igé
nyelhető, — csak sokan nem szereztek 'róla - tudomást — a 
munkamódszerátadási mozgalom hiányában.)

Megjegyzem, hogy következő lépésként már a megren
delő-levélhez az általános feltételek csatolását is szükségtelennek 
tartom, mert az új Közületi Beszerzési Szabályzat rendelkezései 
átmennek a köztudatba. Egyébként is e szabályzat valamennyi 
közületi vállalatnál rendelkezésre áll, a magáncégek pedig saját 
érdekükben álló elsőrendű kötelességüknek tartják közületi szállí
tások ̂ esetén a tanulmányozását. Tehát mindenképpen elegendő
nek látszik a konkrét megrendelésben ez általános feltételkre, 
illetve Szabályzatra történő utalás. Ez pedig a nyomtatvány
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használatához képest is munkamegtakarítást, — de különösen 
jelentős papírmegtakarítást erdeményez. Más példa:

Gyakran fordul elő, hogy valamely intézkedés tervezeté
hez több osztálynak véleményt kell adni, amely esetben az ügy
iratot az osztályokra irányítva, útjára bocsátjuk, a kialakult, 
megrögzött gyakorlatnak megfelelőleg. '

Mennyivel gyorsabb eljárás, ha az ilyen tervezeteket több 
példányban másolatba véve, egyidejűleg küldjük szét az osztá
lyokhoz. (Természetesen csak az esetben, ha az ügy természeté
nél fogva az osztályok egymástól függetlenül foglalhatnak 
állást.)

Megfigyelésem továbbá, hogy az előadók az ^ügyintézés 
során sok esetben egyes hiányzó adatok pótlása, vitás kérdések 
tisztázása céljából kiadványt szerkesztenek • és általában nem 
használják ki az ügyviteli szabályzatban is rendszeresített 
„Tudakozó-ívet”, amivel pedig sokkal egyszerűbben, gyorsabban 
lehet eredményt elérni, ha más valamely ok miatt a kérdés táv
beszélőn nem rendezhető.

A saját ügykörében bizonyára mindenki rendelkezik szá
mos hasonló megfigyelésekkel és a munkát jobbá, termeléke
nyebbé tevő, jól bevált módszerrel, amelyeket kívánatos volna 
nyilvánosságra hozva, köztudomásúvá tenni, hogy a közösség
nek is hasznára váljon és tágabb tere nyíljék a további fejlesz
tésnek, tökéletesítésnek. (Ez történhetne e lap útján, Faliújságo
kon keresztül és még sok más módon.)

Ilyen és számos más apróságból tevődik össze az a ha
talmas szövevény, amit bürokráciának nevezünk és amit koránt
sem valami titokzatos 'felsőbb hatalom kényszerít ránk, hanem 
mi magunk idézünk elő és mindnyájunk apró és lényegtelennek 
látszó csetlés-botlásból adódik.
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B O DÁ N S Z K l  BLEMÉR g. alezredes

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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DR SZEDŐ IMRE o. alezredes

N ép h a d sereg ü n k  e g é s z sé g ü g y i  
e l lá tá s á n a k  h a d tá p f e l a d a ta i

Az a politikai, társadalmi és gazdasági átalakulás, amely 
néphadseregünket megteremtette, átalakítja egészségügyi szolgá
latunkat is.

Ezen a téren és főleg e folyóirat hasábjain eü. szolgálatunk 
szűkebb, szakmai orvosi szolgálatának, a betegellátásnak kér
déseiről csak pár szóval akarok megemlékezni, itt inkább az eü. 
szolgálat anyagi ellátásának átalakításáról akarok beszámolni, 
mert a „Hadtápszolgálat” olvasóit az eü. szolgálat anyagi vonat
kozású részei érdekelhetik jobban.

Az eü. szolgálatban az idei kiképzési év főfeladata: át
venni és megtanulni a Szovjet hadsereg eü, ellátásának alap- 
elvéit. Az eü. szolgálatban is érvényesül az az elv, hogy az eü. 
anyag kellő időben és kellő mennyiségben legyen az alakulatok
hoz kiszállítva.

Az eü. anyagi szolgálatban is megteremtődött a vezető
orvos anyagnemi felelőssége. Nemcsak alárendeltjei személyi,, 
harci, politikai kiképzéséért felelős, hanem mint anyagnemi fele
lős tartozik gondoskodni az anyagnak kellő időben való igény
léséről és az anyag megfelelő tárolásáról is.

Helyes önkritikával meg kell mondani, hogy ezen a téren 
súlyos hibák voltak, melyeket fel kell tárnunk, nem szabad el-, 
kennünk, mert ezeket megjavítani és megváltoztatni csakis ezen 
az úton lehet.

Az elmúlt hetek szemléi bizonyították ezeket a hibákat. 
Egyik vidéki kórházunkban, ahol kis belgyógyászati osztály mű
ködik, 5 mikroszkópot, 11 vérnyomásmérőt és az ágyszámhoz 
viszonyítva igen sok havi gyógyszer-kötszer mennyiséget talál
tunk. Hasonló jelenségeket állapítottunk meg más kórházunknál 
és egyik-másik alakulataink gyengélkedőszobáinál is. Viszont 
voltak gyeng.-szobáink, ahol a kellálladék sok fontos része 
hiányzott. A példákat csak azért soroltam fel, mert rá akarok 
mutatni azokra a hibákra, amelyeket eü. szolgálatvezetőink elkö. 
vetnek igényléseiknél.

Meg keli e helyen is mondani, hogy honvédségünk mindent 
megad ahhoz, hogy orvosaink a legkorszerűbb eszközökkel és 
módokon láthassák el gyógyító és megelőző orvosi feladataikat.

A hibák a szolgálat laza, észszerűtlen, formális ellátásá.- 
bóí erednek. Ezen .a téren, főleg a régi, — de új honvédorvosaink 
is hibájcat;követnek el. A régi honvédorvosok megmerevítve, vagy
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bizonyos formai elvhez kapaszkodva, a még érvényben levő H-20. 
Utasítás ama-részéhez tartják „tévesen” magukat, hogy fogyó
anyag. igényléseik mennyisége, fejenként meghatározott fillér 
erejéig lehetséges. Ezt igénylik le sablonosán, gyakran csak auto
matikusan megismételve 6 havi gyógyszer-kötszer szükségletei
ket. Nem azt nézik, hogy valóban -miből mennyi fogyott és ezt 
véve irányul, igényelnének, hanem egyrészt, hogy biztosan 
fedezve legyenek, igénylik le szükségletüket, miután a tévesen 
érteiemezett utasítás véleményük szerint, őket mindenkép fedezni 
fogja.

Oj honvédorvosaink, — csapatszolgálati tapasztalataik 
nem lévén, — attól tartva, hogy az eü. szolgálatban fennakadás 
keletkezhet, szintén inkább többet igényelnek.

 ̂A jövőben' 3 havi eü. anyagi helyzetjelentést fognak eü. 
szolgálatvezetőink a megfelelő szolgálati úton hozzánkjuttatni. 
Az eü. helyzetjelentés, miután a „jelenlegi” készletet is fel fogja 
tüntetni és az elmúlt 3 havi fogyasztást is, — egjmttal már igény
lést is jelent.

Egyébként az eü.  ̂ csoportfőnökség tájékoztatásul kulcs
számot is ad az eü. szolgálat vezetői részére, mely tájékoztatásul 
szolgál az átlagos gyógyszer- és kötszerfogyasztásra vonatkozó
lag, —■ bizonyos tapasztalatok alapján.

r A másik hiba,, amit eddig megállapítottunk, ugyancsak a 
szolgálat lélektelen elvégzéséből adódik; Megtörtént például, 
hogy az eü. szertár, tévesen, ugyanazt az igénylést többszörö
sen küldte ei. (Az alakulat először igényelt, kiutalása anyag
hiány miatt nem intéztetett el, az alakulat másodszor is igényelt, 
a ̂ szertár .pedig ̂ aẑ  anyag beérkezése után mindkét igénylést el
küldte). Az eü. intézet parancsnoka ahelyett, hogy a feleslegesen 
kapott anyagot egyidejű jelentése mellett visszaküldötte volna, 
napirendre tért az ügy felett és az anyag feleslegesen pocsékoló
dott, tároltatott az alakulatnál.

Az igénylések egy másik helytelen módja az, amikor olyan 
igénylések futnak be, amelyek messze túlnőnek egy ambuláns 
betegvizsgálathoz szükséges rendelő mértékén. Az eü. csoport- 
főnökség megállapította az A. típ. gyengélkedőszoba kellállaóé- 
kát, — ami a közelmúltban kiadott segédlet mellékleteként is 
szerepel — s így az egységes rendelők hiánytalan felszereléséhez 
ragaszkodni is fog.

Nem szabad előfordulni annak, hogy a szemlék alkalma- 
val a legkülönfélébb műszerek, eszközök találtattak elő gveng.- 
szoba leltárában, aszerint, hogy egyik vagy másik orvos milyen 
elgondolásokkal akarta rendelését folytatni. Az A. típ. gyeng.-



szoba felszerelése teljes mértékben kielégíti .3 korszerű ambuláns- 
iendeles szükségleteit, rendszéresítve van benne mikroszkóp ín i 
a kis autoclavig mindaz, ami elegendő a korszerű gyógyító és 
megelőző orvosi munkához.

Mindezek a példák bizonyítják, hogy azt a helytelen szel
lemet, amely az anyagigényléseket, az anyag tárolását, az anvag 
kéz eleset jellemezte, gyökeresen fel kell számolni. Az anyag
nyilvántartás új rendje, a 3 havi anyagi helyzetjelentés ezt lénye
gében meg fogja oldani.

 ̂Mint már említettem, az anyagnemi eü. felelős szolgálat- 
vezeto orvos 3 havi eü. anyagi helyzetjelentésében feltünteti kész
letet, elszámolja 3 havi fogyasztását s ezáltal a helyzet jelentése 
igénylésül is szolgál. Köteleztük orvosainkat, hogy gveng-szoba 
kell all adékait ellenőrizzék, minden hiányát, az átvételtől számítva 
3 napon belül igenyeljék le, előtalált esetleges feleslegeit pedig 
egyidejű jelentése mellett, okmányváítás ellenében, az eü* szer
tarnak tartoznak leadni. A fogyóanyag ellenőrzését igen egyszerű 
módón, bürokráeiamentesen, napi pár percnyi munkával úgy fog
jak elvegezni hogy a kiadott gyógy- és kötszereket a.betegnapíó 
e célra felfektetett rovatában naponta összesítik.
' ' ?  jaf  hasábjain is hangsúlyozni kell az anyaggal való
észszerű takarékosság fontosságát. Nagy nemzetgazdasági érdé- - 
, s., *0J°£ naIc kockán. Nem engedhető meg, hogy hatalmasan 
lejlodo iparunk kapacitását feleslegesen vonjuk el más szekto
roktól. Semmi értelme az anyag oktalan felhalmozásának, de 
nem is feladata ez sem az alakulatok gveng, szobáinak, sem eü. 
intézeteinknek. Ezek feladata kizárólag a betegségek megelőzése 
illetve a betegek gyógyítása.

„ Ezen a téren néphadseregünk mindent megad ezek kor- 
sz,?r,P. keresztülvitelére. Olyan röntgenparkunk van, meiv párját 
ritkítja, uj kórhazaink, felszereléseink, vértransfúziós készülé
keink, altatógépeink, mindezt bizonyítják. Külön keli kiemelnem 
meg fegyvernemi iskoláink orvosi rendelőinek kiépítését. Rész
ben meg ez evben, részben 1950. év első felében, minden fegyver
nemi iskola külön a legmodernebb röntgennel, diathermiával ellá
tott fogorvosig rendelővel is fel lesz szerelve. A fogászati ellátás 
térén egyébként  ̂ felállítjuk csapatfogászatainkat is, azonkívül 
pedig mozgó fogászati autóbuszaink is ki fognak menni alakula
tainkhoz e fontos népbetegség megelőzésére és gyógykezelésére.

vagypk győződve, hogy honvédorvosaink, akikkel a 
közvetlen kapcsolatot az eü. csoportfőnökség nemcsak szemlék 
es az ezt követő intézkedésekben, de vezetőorvosi értekezleteken 
is fenntartja, az új kiképzési évben a hadtápszolgálat új rendsze
rére való áttérést megértik és azt maradéktalanul meg is tanulják.
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Ha — amiről e cikk keretében nem emlékeztem meg — 
a szakmai továbbképzést is hasonló szellemben és mértékben 
tovább fogják fejleszteni, nemcsak a hibák fognak eü. szolgála
tunkból eltűnni, hanem valóban honvédorvosaink feladatuk ma
gaslatára érnek: néphadseregünk egészségügyi szolgálata
szakmai, anyagi vonalán is jól lesz biztosítva.
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DR. HORVÁTH CSONGOR áo. ő r nagy .

A  S zo v je tú n ió  ló te n y é sz té se
A szocializmus győzelme a Szovjetunióban a lótenyésztés 

terén is példátlan sikereket eredményezett. A szovjet lótenyész
tési politika alapelve az, hogy a lovakat elsősorban a munka
teljesítmény szerint bírálják el és a tenyésztés elsősorban a 
ieljesítőképesség növelésére törekszik.

A fasiszta rablóhadjárat óriási veszteségeket okozott a 
lóállományban. Ennek helyreállítása és továbbfejlesztése nehéz 
feladat volt. A Bolsevik Párt határozatára megindult, a helyre- 
állítási munka. A lóállomány fejlesztése az élenjáró lótenyésztők 
tapasztalataival és a tudomány eredményesebb felhasználásával 
indult meg és tervszerűen úgy fejlődött tovább, hogy a kitűzött 
célt elérték.

A szovjet lótenyésztés minden kolhoznak, ahol tíznél több 
kanca van, egyik legfontosabb feladatává, tette a csikónevelést, 
a takarmányozást, lótenyésztő-telep felállítását és a Szovjet 
Hadsereg lóállományának biztosítását.

A Szovjetunió az állattenyésztést Darwin forradalmi ta 
nulmányaira alapította. Darwin megdöntötte Linnének azt az állí
tását, hogy annyi különböző faj van, ahány különböző alak erede
tileg létezett. Darwin megállapította, hogy a különböző fajok 
közös ősöktől származnak és csak az eltérő életkörülmények 
alakítottak ki morphológiailag és biológiailag eltérő fajtákat. 
Darwin megvizsgálta a természet történelmi fejlődését, tagadta 
annak változatlanságát és feltárta a természet fejlődésének tör
vényeit. A darwinizmus tette az embernek lehetővé, hogy átala
kíthassa; a növényeket és állatokat a maga számára a kívánatos 
irányban. .■ .
. . Darwin a fajták keletkezését 3 jelenségre alapozta: vál
tozékonyság, örökölhetőség, természetes kiválasztódás. ' ■ •

A változékonyság jelensége széles■ körben foglalkoztatja 
a szovjet állattenyésztőket új fájták létrehozásában. Igen szép 
eredményeket ért el K. A. Timirjazev híres orosz tudós a biológia 
továbbfejlesztése terén. Az elméleti cs gyakorlati darwinizmust 
Micsurin fejlesztette tovább, aki bebizonyította, hogy az élő szer
vezetek öröklődő tulajdonságai megváltoztathatók, azaz a ter
mészetet az ember átalakíthatja a neki kívánatos formában. Ezt 
a tant továbbfejlesztette Liszenko, aki a növényeknek megfelelő 
életfeltételeket biztosítva, irányította azok kialakítását. M. F. 
Ivanov szovjet akadémikus Darwin tanításait követve, új és 
tökéletesebb állatfajtákat tenyésztett ki a szovjet gazdaságok
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baih Pl. a Gavrilov-poszádszkai körzetben kitenyésztette a vla- 
diniiiszkájai nehéz igas lói aj tát, amely kiváló munkabírású és 
jól tini a zord időjárasviszonyokat. A hadsereg tisztikara 
i észére ugyanúgy kitenyésztették a budjonovi lovat, amely szí
vós, jómozgású és amellett teherhúzásra is alkalmas'. Atyorszki 
ménesben előállították a tvorszki hátaslóíajtát, amely az arab- 
lómil nagyobb, de ugyanolyan élénk, jó hátasló. A krenovói mé
nesben a hir.es orlov Ligetüket nemcsak versenyzésre, hanem 
gazdasági munkára is. alkalmassá tették.

B. N. Popow, szovjet zoológus 1948-ban a Szovjetunió 
lófaj tájt 5 csopoitra osztotta fel: hátasokra, ügetőkre, nehéz
igás, északerdei és mongol lovakra.

A hátasok közöl a doni ló .a legjobban elterjedt kultúr 
lotajía. A Don mellett tenyésztették ki, kozák lótenyésztő telepe
ken, bonyolult keresztezésekkel. Jól bírja a rideg tartási viszo
nyokat, szívós, munkabíró; a kirgiz és más lófajták feljavítására 
használják fel. Az ahal-tekinszki ló hazája Turkoménia, ahol 
forró éghajlat van. Távlovaglásra igen alkalmas, munkabíró, 
elénk, hátás lófajta. Orosz honi lófajtákkal tenyésztették ki. Az 
iomudl hátaslovat szintén Turkoméniában tenyésztik és ugyan
olyan munkabíró, mint az ahal-tekinszki ló. Az arab lovat; a 
tyerszkót ménesben tenyésztik és a kaukázusi lófajták feljavít*, 
.ásáray használják fel. Az angol telivér. a Szovjetúnióban szép 
eredményeket mutat. Ezek a telivérek 1000 méter távolságot 
56 mp alatt futnak le. Beszkarnüj angol telivér 2400 méter 
távolságot 2 perc 31 mp alatt futott le.

A. karabaghv hátaslovat Üzbékiában kocsi elé fogva ..és 
mái házva iŝ  használják; erős, ellenálló lófajta, fürge -és élénk 
vérmérsékletű. Nagy szerepet játszik a helybeli lóvasjátékokban, 
A kabardinszki hátasló egyike a legjobb lófajtáknak -a Kauká
zusban. A helyi lófajták feljavítására használják fel. Nyerges- 
és málháslönak is alkalmas. Igen munkabíró, erős, izmos 
lófajta. Jól alkalmazkodik, a zord klimatikus viszonyokhoz. Az 
angoí-kabardinszki keresztezések kitűnő lovassági lovak.

Az ügetők között az orlov ügető a legjobb és egyúttal ez 
a legelterjedtebb lófajta is. Jelenleg minden szovjet körzetben 
alkalmazzák a mezőgazdasági lovak feljavítására. Nagytermetű, 
erős, szívós; négy állami ménesben tenyésztik. A rosztovi kör
zetben a nagyobb testűeket teherhúzásra is használják.'Egy 
ilyem ló 45 q terhet is minden megerőltetés nélkül elhúz. A kre
novói állami ménesben tenyésztik a leghíresebb Orlov-ügetőket.- 
Ha a versenypályáról lekerültek, a versenyzésen kívül mező- 
gazdasági munkára is felhasználják őket. Az orosz-amerikai
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ligetüket jelenleg egymás között tenyésztik. Gyors-mozgású 
lovak. Az orosz lóáliomány tömeges'feljavítására használják fel. 
A ■ nehéz jgásiovak közül a brabanti lovat állami ménesekben 
tenyésztik. Ezek munkabíró lovak és képességeiket átadják a z ' 
utódoknak is. Az ardenni lovat az Ural és az északi erdős vidéke
ken a gazdasági lovak feljavítására használják fel. Nem nagy, 
de egészséges, energikus vérmérsékletű, jómozgású, munkabíró 
ló. A Kovarnüj 2 és 72 éves ardenni mén a moszkvai verseny- 
pályán 7264 kg-os teherkocsit húzott el A 3 éves Polova nevű 
kanca 933 kg-os terhet húzott el 1 km-re 7 perc és 30 mp alatt. 
Lazutcsik nevű -mén 1 km-t futott 2 perc és 30 mp alatt. A per- 
seroni lovat a voronyesi körzetben és néhány más lótenyésztő 
telepen tenyésztik és ott a lóállomány feljavítására használják. 
Jómozgású és jól aklimatizáíódik. A vladimirszkájai ló újabban 
kitenyésztett lófajta. A gavriío-poszádszkai ménesben tenyész
tik. Az alapot a kleidesdali, sair, ardenni, orlov ügető és a helyi 
lófajták adják. Nagynövésű, nehézsúlyú, ellenálló, kiváló munka
bírású lófajta. A Gránit nevű mén 1946-ban 10.500 kg-os terhet 
elhúzott. Ezt a lófajtát mostanában jegyezték be a lótenyésztő 
törzskönyvbe.

Az északerdei lovak rövidlábúak, erős törzzsel és jól fej
lett csontozattal. E csoportba tartoznak: A vjadszkat ló, melyet 
a kirovi kerületben tenyésztenek. Egészséges szervezetű, igény
telen lófajta. A mezenyi lovat a Mezeny-folyó mellett tenyész
tik. Szívós, munkabíró Jófajta. A vjadszkai lónál tömegesebb. 
A pecsori lovak a Pecsor-folyó völgyében vannak. Hasonlók a 
mezenyi lovakhoz. A jakuti lovakat Jakut köztársaságban Verho- 
janszk városában az állami ménesben tenyésztik. Igen ellen
álló, erős lófajta. Egész nap szabadon, ménesben él.

A mongoltípusú lovakat a kazah, kirgiz és a baszkír köz
társaságokban, Cseljabinszkban, Omszkban és sok más tarto
mányban tenyésztik. Szívós, ellenálló lovak. Jól bírják az ottani 
zord éghajlatot. Ezek közül legelterjedtebb a kazah ló. A Volga- 
folyó és az Altáj hegyvidék között tenyésztik. A köztársaság 
déli részén hátasjellegűek, a nyugati körzetekben tömegesebbek 
és igásjellegűek. A természetes és mesterséges kiválasztódás 
folytán létrejött, igen értékes lófajta. Erőteljes, munkabíró, igény
telen, szívós. Az Emba nevű ménesben 20 km-es versenyen a kazah 
lovak győztek 31 perc 15 mp aiatt. Jó eredménnyel keresztezik a 
doni, angol és áz ahal-tekinszki lovakkal. A kapott félvérek na
gyobbak, élénkebbek és ugyanolyan szívósak, mint á kazah 
lovak. A kazah ló legértékesebb leszármazottja az adajeoszkl 
ló. A kazah és az iomudi ló keresztezéséből állították elő. Kitti-
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nik nagy termetével' és kifejezett hátas jellegével. A sivatagi, 
pusztai viszonyok mellett igen alkalmas távlovaglásra. A gur- 
jevszkoi kerületben tenyésztik. A kirgiz ló szintén mongol szár
mazású. A kirgiz köztársaságban tenyésztik,'-' ménesekben. 
Egészséges, szívós lófajta. Jól alkalmazkodik az ottani helyi 
viszonyokhoz. Jó eredménnyel keresztezik az angol és doni 
lovakkal és minden kultúr hátaslófajtával. A keresztezett lófajtái 
tömegesebbek, nagyobbak és jómozgásúak. A isszik-kulyszkij 
állami ménesben tenyésztik. A zabajszkái ló alacsonytermetű, 
mongol lófajta. Csitinszkó környékén használják, és az acsinszkói 
tenyészteíepen tenyésztik. A baszkír ló is a mongol lófajtákhoz 
tartozik. Alacsonynövésű, málhás és kocsi ló. A baszkír köztár
saságban állami ménesben tenyésztik. Az aííáji ló hasonló a 
zabajszkái lóhoz. Jól bírja a zord éghajlatot, mindenféle mun
kára alkalmas. Altáj vidékén tenyésztik.

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a Szovjetúnióban 
intenzív munkát folytatnak a lóállomány feljavítására. A lovak 
általában kitűnnek magas munkabírásukkal,- edzettségükkel és' 
ezen tulajdonságaikat átadják az utódoknak is.

A szovjet lótenyésztők nagy gondot fordítanak arra, hogy 
a lófajtákat minőségileg feljavítsák és ezért a helyi, edzett, 
munkabíró tájfajták előnyös tulajdonságait összekapcsolják a 
kultúr-lófajták jótulajdonságaival. Ott, ahol nehéz létrehozni a 
kultúrfajták- felneveléséhez szükséges feltételeket, a táj fajtákat 
tiszta-vérben tenyésztik, ezekből kiválasztják a legjobb teljesítő- 
képességű méneket és kancákat a fedeztetéshez és kedvező tar
tási és takarmányozási viszonyokat teremtenek. így igen jó ered
ményeket érnek ej. A tájfajták tenyésztésénél számbaveszik az 
előző évekről szerzett tapasztalatokat. A Szovjetúnió primitív 
lófajtái a népgazdaság számára nagyjelentőségűek. A legjobb 
lófajtákat állami ménesekben összpontosítják, a jókat kiválaszt
ják," a meg nem felelőket kiselejtezik. A tenyészállatokat felneve
lik a ménesekben és eladják a kolhozoknak, szovhózoknak. Van
nak lótenyésztő-farmok a szovhózokban is, ahol szabályszerű fel-, 
nevelést biztosítanak a csikóknak és kipróbálják őket. Kerületen- 
kint fedeztetés! hálózatot építettek ki a legjobb fedező ménekkel. 
Meg van határozva, hogy kerületenkint miiyen fajtákat tenyész- 
szenek az egyes kolhozokban. A lótenyésztésben kétféle módszert 
alkalmaznak: a tisztavérű tenyésztést és a keresztezést.

Minden gazdaságban, ahol lótenyésztéssel foglalkoznak, 
könyvet vezetnek a lóállományról, tenyészkancákról és a szapo
rulatról. Ezenkívül állami és kerületi törzskönyvet vezetnek. A 
törzskönyv megmutatja a kolhoz és a szovhóz tenyésztési mun
kájának az indexét. Hogy a kolhozokban is kipróbálják a lovak
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munkateljesítményét, azt legjobban az bizonyítja, hogy például 
a Landina nevű kolhóz-ló a 4 éves koíhózlovak versenyén 4200 
métert futott 3 perc és 28/2 mp alatt Ezt a lovat a Vörös Hajnal 
kolhozban nevelték.

A szovjet hadsereg céljaira minden kolhozban megszer
vezték a „Szovjethadserek lovai” alapot. Ebbe az alapba tarto
zik mindén kolhoz lóállományának 5%*a. Ha a lóállomany 20 
lónál kevesebb, egy lovat kell a hadsereg céljaira tartalékolni. 
A tartaléklovak 40%-a csikó és 60%-a középkorú. A gazdaság 
legjobb lovait kell érré a célra kiválasztani, ezért a kolhozok 
vezetői személyileg felelősek. Meghatározták, a követelményeket 
is, amelyek a hátas, tüzer-hámos, voriat-hámos és málhás lovakra 
vonatkoznak. A lovakat a gazdasági lovaktól elkülönített brigá
dokban kell tartani és a legjobb lószakértőkre kell bízni, egyé
nileg felelős lóápolókkal. A lovakat myciron éjjel is, télen csak 
nappal a szabadban tartják, kivéve az erős esős és fagyos idő
járást.

A mesterséges termékenyítést is sikeresen alkalmazzák a 
Szovjetúníóban. A legtöbb lótenyésztő-telepen 100 kanca közül 
95 fogamzott meg és 70—80 csikó továbbtenyészíésre is alkal
mas lett. Nálunk még — sajnos — 100 kanca közül legfeljebb 
45-nek a csikója nevelhető tovább. A szovjet termékenyítő állo
másokon mesterséges úton a legkiválóbb ménekkel 200—250 
lovat is megtermékenyítenek. így érhetjük meg, hogy 80 mén ott 
10.000 kancát is befedezett. E fedeztetésnél a legkiválóbb méné 
két alkalmazzák kiváló'eredménnyel. A ménes télen benn van a 
központban, rendes istállókban, nyáron a legelőn, és esős időben 
fedél alatt. Minden központban állatkórház is van, modern fel
szereléssel, laboratóriummal, ahol röntgengépek és kvarclámpák 
is állanak az állatorvosok rendelkezésére.

Nálunk is nagy veszteségét okozott lóállományunkban a 
fasiszta háború, A lóállomány 39%-a elpusztult és a megmaradó 
része különböző járványos betegségekkel fertőződött meg. A fel- 
szabadulás után első feladatunk volt a háború okozta.károk fel
számolása. A hatalmas Szovjetünió és a Magyar Kommunista 
Párt segítségevei, a 3 éves terv végére a kárt a békeévek szín
vonalára szorítottuk vissza. A fertőzőbetegségek elterjedését 
sikerült a minimumra csökkenteni. A mesterséges termékenyítés 
kiépítése szép eredménnyel járt. Hazánk állategészségügye is 
gyors fejlődésnek indult. Erős küzdelem folyik a fertőző beteg
ségek ellen: ezévben befejezzük országunk egész lóállományá
nak vizsgálatát takonykórra és tenyészbénaságra. Szérumter
melésünk fedezi a belföldi szükségletet, sőt külföldre is szállí
tunk. A szovjet biológia alkalmazásával lóál lom ányufnk minő-
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segi feljavítására és szaporítására ma már sok mesterséges 
termékenyítő állomás működik Magyarországon is és ezeknek 
számát az ötéves terv folyamán még erősen növelik. Fontos ez 
azért, mert ezzel nagyszámú mén megkímélése válik lehetővé 
és a tenyésztésre legalkalmasabb méneket így biztosítjuk doh 
gozó népünk Ióállományának mielőbbi feljavítására. Minden 
reményünk meg van arra, hogy a hatalmas Szovjetunió tapasz
talatait felhasználva, sikerül a magyar lótenyésztést gyors fejlő
dés útjára 6 J

Néphadseregünk igen fontos feladata, hogy a szovjet 
hadsereg Ióállományának mintájára kiváló munkaképességű, 
egészséges, edzett lovakat biztosítson Honvédségünk részére, 
olyanokat, amelyek népi demokráciánk és békénk megvédésében . 
bármely viszonyok közölt jól megállják a helyüket.
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DR, ÁSVÁNY ERNŐ áo. ezredes.

A m u n k a  e d z ő  s ze re p e  k a to n a lo v a k n á l
Lovaink edzése azt a célt szolgálja, hogy azok teljesítő- 

képességét emeljük. A katonalónak állandóan olyan állapotban 
■ kell lennie, hogy a lótól várható legnagyobb teljesítőképesség

gel rendelkezzék és ezt mostoha tartási és takarmányozási 
viszonyok mellett is minél hosszabb ideig megőrizze. A katona
lovak edzését két irányban kell folytatni. Egyrészt, hogy a mos
tohább tartást elviseljék, másrészt hogy munkabírásuk foko
zódjék.

A ló munkabírása az örökölt és szerzett tulajdonságoktól 
függ. Az Öröklött tulajdonságok mint fajtajellegbeli tulajdonsá
gok jelentkeznek, a szerzett tulajdonságokat pedig azok a külső 
életfeltételek alakítják ki, amelyek között lovainkat tartjuk.

Az újabb biológiai vizsgálatok — amelynek élén a nagy 
szovjet biológusok, Timirjazev, Micsurin, Williams, Liszenko, 
Gluscsenko állanak — beigazolták azt, hogy a külső életfeltéte- 
leknek, így elsősorban a takarmányozásnak, a tartás és hasz
nálat módjának, a hőmérsékletnek, napfénynek, légnyomásnak, 
lovaknál a munkának és mozgásnak az élő szervezetre gyako
rolt hatása jóval nagyobb, mint azt régebben hittük. E felfogás 
szerint az öröklés nem irányítja végzetszerűen a sorsot és jelen
tősége az egyéni tulajdonságok kialakulása szempontjából nem 
domináló. A külső életfeltételek a szervezetnek még a leg
apróbb részeire, a sejtek és testszövetek kialakulására is befo
lyást gyakorolnak, tehát a külső életkörülmények segítségével 
irányítani tudjuk az egyéni tulajdonságok kialakulását, köztük 
.az olyan sokféle összetevőből eredő tulajdonságok milyenségét 
is, mint amilyen a teljesítőképesség.

A külső életfeltételek és életkörülmények közül a ló tel
jesítőképességének ki fejlesztésére nagyon eredményesen hasz
nálható fel ia munka, ha azt ésszerűen és helyesen végeztetjük.

A munkavégzés módjának szabályai vannak. Miként a 
gőzgépekre érvényesek bizonyos műszaki előírások, az élő szer
vezet teljesítőképességéi is egyes élettani törvények szabályoz
zák és edző hatást a munka csak akkor fejt ki, ha ezeket a 
szabályokat pontosan betartjuk. .

A ló erejével hasznosító állat. Az ilyen állatok teljesítő- 
képessége, azaz munkabírása két tényező eredményéből tevődik 
össze és pedig: 1. a fizikai erő, 2. az annak felhasználásánál 
mutatkozó ügyesség határozzák meg a teljesítőképesség nagy
ságát. Ha tehát a teljesítőképességet fokozni akarjuk, akkor e
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két tényező javítására keli törekednünk és egyrészt az erőálla
potot, a kondíciót kell az illető használati célnak legjobban 
megfelelő fokra emelnünk, másrészt az.erő célszerű felhaszná
lását biztosító ügyességet kell kifejlesztenünk.

A teljesítőképesség nagysága nem függ minden szerv- 
tői egyformán. Vannak szervek, amelyek a teljesítőképességet 
jobban befolyásolják, mint mások és az utóbbiak között vannak 
olyanok is, amelyek egyenesen akadályt képeznek" nagy munka 
■végzésénél. Lovaink __ tartásánál tehát arra kell törekednünk, 
hogy egyrészt erősítsük azokat a szerveket, amelyek a teljesítő- 
képességet közvetlenül növelik, másrészt csökkentsük azokat a 
gátló befolyásokat, amelyet egyes szervek a munkavégzésnél 
kifejtenek.

A munkavégzésnél legnagyobb szerepet az izmok, a cson
tok, a vérkeringési és légzőszervek játszanak.

Az izmok a mozgás aktív végrehajtói. Minél nagyobb 
valamely izom ereje, annál nagyobb munka elvégzésére képesíti 
az állatot. Az izomerőn kívül még az ügyességnek, a gyakor
lásnak van nagy szerepe .abban, hogy mekkora munkát képes 
valamely izom elvégezni, mert azt saját magunkon .is tapasz- 
tadhatjuk, hogy minél jobban begyakoroltunk valamely munkát, 
annál kevesebb fáradtsággal végezhetjük azt.

Az izom izomrostokból áll. Ereje rostjainak számától és 
azok vastagságától függ. A kifejlődött állat izomrostjainak szá
mán már nem változtathatunk, de azok vastagságát megfelelő 
használat és takarmányozás útján gyarapíthatjuk. A használat
nak a munkának ilyen kedvező hatása az izomerőre azonban 
csak akkor van, ha azt rendszeresen, fokozatosan és észszerűen 
végezhetjük. Ki nem elégítő vagy rendszertelen munka az 
izomerőt nem növeli, a túlerős viszont lezsarolja, elcsigázza 
lovainkat.

Az elmondottakból tehát az következik, hogy a katona
lovat állandóan, rendszeresen és észszerűen kell dolgoztatnunk 
és fokozatosan kell előkészítenünk arra, hogy minél nagyobb 
munkát elvégezhessen. Túlságos hosszú ideig tartó pihentetés, 
naponta csak \~ 2  óráig tartó befogás vagy lovaglás, rendszer 
nélküli használat nem válik lovaink hasznára éppen úgy, mint 
ahogyan káros lehet az, ha megfelelő előkészítés és fokozatos 
hozzászoktatás nélkül túlerős munkára, túlnagy távolság meg
tételére, túlerős menetütemben használjuk azokat. A megfelelő 
előkészítés és fokozatos hozzászoktatás különösen pótlovaknál 
fontos, amelyek a tőlük megkívánt munkához idomulva még



nincsenek és amelyeknek izomereje nem érte el azt a fokot, 
amely nagy munka elvégzésére a lovat képessé teszi.

Amikor lovainkat dolgoztatjuk, az izmokban jelentős 
kémiai változások mennek végbe. Ezen anyagváltozások követ
kezményeként a működő izom egy bizonyos idő- múlva kifárad 
és ha a kifáradás egy bizonyos fokot ér el, akkor az állat 
további munka végzésére képtelenné válik.

A kifáradt izom teljesértékű munkát végezni ismét csak 
akkor tud, ha regenerálódik, azaz fölújul. Ehhez egy bizonyos ideig 
tartó pihentetésre vian szükség. Embernél a fáradtság érzete az 
a figyelmeztető, védő berendezés, amely a munka abbahagyá
sára serkent. Lovainknál erre nekünk kell 'tekintettel lennünk és 
megfelelő szünetek közbeiktatásával, azaz iaz állatok pihentetése 
útján kell módot nyújtanunk ahhoz, hogy a fáradt izmok munka- 
képességüket ismét 'visszanyerjék.

A lovakat tehát nemcsak használni, hanem pihentetni is 
észszerűen • kell Akkor pihentessük lovainkat, ha azt lovaink 
fáradtsága indokolja. Erre különösen menetek alatt legyünk 
mindig figyelemmel és rövid, nemkülönben hosszú pihenők be
iktatásával,, hosszabb ideig tartó erős igénybevétel esetén pihe
nőnapok tartásával tegyünk eleget az előbb említett élettani 
követelményeknek.

A rendszeres és észszerű munka lovainknak nemcsak az 
izomerejét növeli, hanem az inak, Ízületek, sőt a csontrendszer 
erejét is és úgy módosítja ezeknek a kialakulását, ahogy arra 
a munka végzésénél. szükség van.

Az inakra különösen nagy feladat hárul a munkavégzés 
alkalmával. Erős, fejlett, rugalmas és nagy terhet bíró,, azaz, 
;mint mondani szoktuk, acélos'inak a munkavégzés szempontjá
ból nélkülözhetetlenek. A rendszeres munka az inakat a na
gyobb megterheléshez hozzászoktatja. Az inak is rostokból álla
nak éppen úgy, mint az izmok és ezek az inrostok a munkához 
idomulnak, ha fokozatosan szoktatjuk lovainkat ahhoz. Ennek 
különösen hátas lovaknál van nagy jelentősége, ahol főként az 
elülső végtagok ú. n. ujjhajlítók inait nem egyszer hirtelen' elő
álló nagy megterhelés éri.

A csönt sem az a merev, élettelen és változatlan szerv, 
mint amilyennek fizikai tulajdonságai alapján első pillanatban 
gondolnánk. A csont állománya is fölytpn .változik és a rend
szeresen nem használt végtag csontjai is sorvadnak. Ez a sor
vadás nem olyan feltűnő ugyan, mint pl. a tétlenségre kárhoz
tatott izmoknál és a rendszeres használat nem is a, csont külső 
tulajdonságaiban okoz • lényeges változást, hanem annak belső 
szerkezetében. . .
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A csont belső szerkezete némileg a hidak szerkezetéhez 
hasonlítható. Szabályosan elrendezett gerendákból áll, amelyek 
a mechanika elveinek megfelelően rendeződnek akként, hogy 
az illető csont a reája ható megterhelésnek minél jobban 
ellenállni tudjon. A végtagok csontjaiban többféle gerendaszer
kezet van. Ezek közül mindig az a legerősebb, amely az illető 
csontra leggyakrabban ható megterhelést felfogja. Ha tehát 
gyakran pihentetjük a lovat, csontrendszere csak a testsúly 
viseléséhez idomul. Ha viszont észszerűen dolgoztatjuk, a cson
tok a munkához idomulnak és belső szerkezetük fokozatosan 
abban az irányban alakul'át, amely végeredményben a kívánt 
munka elviselésére a csontrendszert legjobban képesíti. A csont 
szerkezetének ehhez az átrendeződéséhez természetesen idő kell 
és ezért fontos — különösen fiatal lovaknál —• az, hogy fokoza
tosan neveljük a tőlük kívánt munkát és időt adjunk a szerve
zet olyan átalakulásához, amelyre a munkavégzés szempontjá
ból szüksége van.

Az izmokon, inakon, ízületeken és csontokon kívül nagy 
szerepet játszanak a munkavégzésnél a vérkeringési és léleg
zési szervek, a szív és tüdő is.

A munka energia felhasználásával jár, amelyhez a ló a 
takarmány útján jut. A takarmányt a szervezet úgy hasznosítja, 
mint gőzgépek a szenet: elégeti és átalakítja energiává. Ehhez 
az elégetéshez oxigén szükséges. Minél nagyobb a lótól meg
kívánt munka, annál több oxigénre van szüksége és a teljesítő- 
képesség véget ér akkor, amikor az állat oxigénfogyasztása az 
oxigénfelvételt túlhaladja. Ela a szervezetnek nagyobb mennyi
ségű oxigénre lenne szüksége, mint amennyit fel tud venni, 
akkor a szervezet munka végzésére alkalmatlanná válik és ki
fullad. Az előbb említett elfáradáson kívül tehát kifulladás is 
lehet a, munkaképtelenség oka.

A kifulladás annál későbben következik be, minél rugal
masabb, tágulékonyabb a tüdő és minél erősebb összehúzódá
sokra képes a szív. Fokozatos és tervszerű munkával úgy a 
tüdő levegőbefogadó képessége, mint a szív izomereje növel
hető. Fokozatos és tervszerű munka á tüdő rugalmasságát köz
vetlenül is emeli, amellett erősíti azokat a mellkasizmokat, 
amelyek főként a belélegzésnél a mellkas tágulóképességét fo
kozzák. A ló szívének nagyságára a munka nincs olyan nagy 
befolyással, mint amilyen befolyással van ez az ember szívére. 
Ezért is ritkább lovak között a szívbaj. Az azonban lónál is 
megállapítható, hogy a rendszeres és észszerű munka a ló
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szívét is erősíti és főként a szív összehúzódásainak az erejét 
növeli.

A kifulladás különösen túlgyors ütemű meneteknél, nehéz 
útviszonyok mellett és meredek emelkedéseknél áll be könnyen. 
Erős fárasztó, meneteknél tehát ne az ütemet gyorsítsuk, hanem 
a menetidőt hosszabbítsuk meg. Nehéz útviszonyok mellett 
pedig gyakrabban tartsunk néhány perces ú. n. fújtató pihenő
ket. Ugyanilyen pihenőket tartsunk meredek emelkedéseknél 
mind az emelkedésre való feljutás előtt, mind az után.

Már bevezetőben is említettem, hogy az edzés célja nem
csak az, hogy egyes szervek munkaképességét emeljük, hanem 
célja az is, hogy azon gátló befolyásokat, amelyeket egyes szer
vek vagy szövetféleségek 'a  munkavégzésnél kifejtenek, csök
kentsük. .Ilyen gátló hatást fejt ki nagy munka végzésénél a 
nagyteriméjlí has és a fölös zsírszövet.

A nagy teriméjű has éppen úgy, mint a fölösleges zsír 
a munkavégzés szempontjából holtsúlyt képez és csak a test
súlyt növeli. A nagy testtömeg továbbítása energíapazarlással 
jár, vérrel való átáramoltatása pedig a szívre ró nagy mun
kát. Az erősen kitágult hasüri szervek a lélegzést nehezítik. 
A zsírral átszőtt izmok teljesítőképessége kisebb, mint a fölös
leges zsírt nem tartalmazó Izmoké. A szíven lerakodott zsír 
a szív munkáját nehezíti. Elhízott lovakban a vér mennyisége 
a testsúlyhoz viszonyítva megkevesbedett és végeredményben 
mindez a ló teljesítőképességét csökkenti.

Alkaton aló tehát sohasem legyen elhízott. Hozzá nem 
értők előtt tetszetős lehet talán a gömbölyű idomokkal bíró, az 
egyes izomcsoportok helyezodését még csak nem is sejtető 
küllemű ló. De nekünk sohase a „szépségre” kell a súlyt helyez
nünk, hanem a „jóságra” és rendszeres munkával, a munka- 
képesség ‘alapját kitevő szakszerű takarmányozással kell arra 
törekednünk, hogy lovaink erőbeni állapota állandóan minél jobb 
legyen.

Egészen pontos, részletes szabályokat felállítani arra 
vonatkozólag, hogy a munka segítségével lovaink előállapotát 
és teljesítőképességét hogyan fokozhatjuk, nem lehet. Annyi mel
lékkörülményre kell itt tekintettel lenni, hogy csak a célt jelöl
hetjük meg, .de az eszközt, ahogy a cél elérhető, nem. Éppen 
az a „művészet”, hogy a munkát, tartást és takarmányozást 
úgy válasszuk meg, hogy a legjobb „forma” legkönnyebben el
érhető legyen és utána ezt az állapotot minél tovább fenn
tartsuk. Élettani szempontból a munka edző hatásának érvé
nyesítésénél a fokozatosság és rendszeresség szabályai a leg-
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fontosabbak Mint mar az egyes szervek tárgyalásánál is ki
emeltük, fokrol-fokra, szinte észrevétlenül kell a munka inger- 
halasat — mint^ ahogyan mondani szoktuk — belopni a szer- 
vezetve, hogy káros reakciót az ne váltson ki. így a munka 
erősítő gyógyszer, míg ha letérünk a fokozatosság és rendsze- 
r??Ŝ  ?lvérő1/ céIí nem érfink el, sőt a rendszertelen, ki nem 
elégítő használat éppen úgy, mint a túlságos igénybevétel a 
mar élért eredményeket is leronthatja.
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LENGYEL BÉLA hbs. őrnagy.

A d a lé k o k  a z  é le lm e zé s i s z o lg á la t  e l lá tá s á r a :
Bajtársak! Eddig megismerkedtünk az élelmezés elméle

tével. Tudjuk már azt, hogy az életnek nevezett folyamat fenn
tartásához táplálkoznunk kell.

A táplálékot más szóval élelmiszereknek nevezzük. 
Az élelmiszerekben, vagyis az ételekben tápanyagok rejtőznek.

Megismertük, hogy pz emberi szervezet, víz és egyéb 
ásványi anyagok mellett lényegében három szerves anyagcso
portból épül fel.

Ezek: a fehérjék,
a szénhidrátok, 
a zsírok.

Az ételek minden népnél mások, akárcsak a nemzeti szo
kások vagy a nemzeti viselet.

A tápanyagok részben azért kellenek, hogy a szervezet 
részére, annak munkavégzéséhez erőt, energiát adjanak, rész
ben pedig azért kellenek, hogy a szervezetet építsék, az élet 
folyamán elkopott sejteket pótolják és helyrehozzák.

Az energiát adó anyagok:' a fehérjék, a zsírok és szén
hidrátok, az energianyujtás mellett a szervezet építésében is 
részt vesznek.

A tápanyagok másik csoportja a vitaminok és az ásvá
nyi sók.

A fenti csoportok, együttesen több mint 50 féle tápanya
got jelentenek. Ha az energiát adó tápanyagok hiányoznak, 
akkor általános fogyás, munkaképesség csökkenés stb. áll be. 
Ha főleg vitamin vagy némely ásvány hiányzik, akkor rend
szerint különféle hiány-tünetek jönnek létre.

E hiánytüneteknek, hiánybetegségeknek az az oka, hogy 
egyetlen élelmiszerben vagy ételben sincs meg minden táp
anyag a szükséges arányban,' amire a szervezetnek okvetlen 
szüksége van. Egyikből az egyik, a másikból a másik tartalmaz 
többet vagy kevesebbet.

Húsféleségekben például sok a fehérje, de mlncs bennük 
vitamin, a főzelékekben sok az ásványi só és a vitamim de 
nincs bennük zsír és kevés a fehérje, a gyümölcsben sok az ásvá
nyi só, vitamin, szénhidrát, de alig van benne fehérje.

Ha most például valakinek az étkezése főleg egy bizo
nyos élelmiszercsoportra alapul, akkor ez az egyén 10—12 féle 
tápanyagból feleslegesen sokat fogyaszt, mint amennyi a szük
séglete. E kevés fogyasztás után természetesen : hiánybetegsé
gek keletkezhetnek.
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 ̂ Ha sokfelet eszünk, egészen biztos, hogy helyes a táplál
kozásunk, mert minden tápanyag valószínűleg előfordul.

Az élelmezési szolgálat vezetőjének ezek szerint kell ösz- 
szealh ana az étrendet, s ennek alapján az étlapot, hogy a 
honved az elfogyasztott ételekben okvetlenül megkapja mind
azon tápanyagokat, amelyek egészségének fenntartásához, harci 
keszsegehez nélkülözhetetlenül szükségesek.

_A hiánybetegségeket helyes táplálkozással, a helyes ét
rend összeállításával iehet elkerülni.

, Ahhoz, hogy az élelmezési szolgálat vezetője ezt teljes 
meltekben vegre tudja hajtani, szükséges az élelmezéssel kap
csolatos összes kerdesek ismerete

mezésnd!ndenekelÖít ÍUdnUnk kdí* ho^  a korszerű hatonaélel-
a) biztosítani kell a szervezet energiaszükségletét a kato

natol megkövetelt nagy teljesítményeknek megfelelő mértékben, 
J nyújtania kell kielégítő mennyiségben és megfelelő 

osszes létfontosságú nyersanyagokat, azokat^ ame
lyek részben az elhasználódott sejtek anyagának pótlására

S S » . “«3 Sa5 3 r  f0,yamat S
három m“ pa“ 7 ° ^ aL aert:energÍa * * * * * * *  bi2teííó

a) fehérjéket,
b) zsírokat és

sÍ énhidráÍSKaí Idvánom részletesen ismertetni, 
ipcfipn ^ ndkaro^  Alapanyag részt vesz mind az energiaterme- 
lesben mind pedig a szervezet építésében. ' S
az en ere -iíS S o llelSSS°-bain -8 sz? 7 ezet éP‘tése. másodsorban az energiatermeles, a zsírok es szénhidrátok viszont ekfísorhpn
az energiatermelés és csak másodsorban a szervezet építése 
szempontjából jönnek tekintetbe. ™

Fehérjék: .

nw  i A /ehérjék rendkívül bonyolult összetételű, igen nagv 
mdekulaju anyagok,^ amelyek kivétel nélkül tartalmaznak: s z í

foszfor' ir° ta ííih aS gbennük. TŐbbnyil'e ké" ’ eSetle£
Kémiai tekintetben a fehérjéket az jellemzi, hogy savak

é i  vagy lúgokkal való tartós főzés és bizonyos enzimek hatá
sara fokozatosan elbomlanak különféle közbeeső termékeken 
keresztül aminosavakká.

Aminósavak nitrogéntartalmú szerves anyagok.
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A fehérjék tehát aminósavakból varinak felépítve.
A fehérjék előfordulnak, mint:
a) egyszerű fehérjék,
b) Összetett fehérjék,
c) fehérjeszerű anyagok.
Míg a zsírok és a szénhidrátok főként kalóriaszolgálta

tás szempontjából nagy jelentőségűek, addig a fehérjék a szer
vezet regenerálódásának, (újjáépítésének) a hormonok és 
immunanyagok, valamint az enzimek felépítéséhez nélkülözhe
tetlen alapanyagok. *

■ “ff
Egyszerű fehérjék:
Állati és növényi eredetű élelmiszerekben fordulnak elő; 

pl. húsban, zsigerekben, tejben, tojásban, vajban, burgonyában, 
szójababban, hüvelyesekben.

Egyszerű fehérjék a vízben megduzzadnak, amiért is az 
ételkészítésnél van nagy jelentőségük, hőhatásra ugyanis ki
válnak, azaz megolvadnak: pl. a tojásfehérje.

Összetett fehérjék:
Ezek fehérjéből és más jellemző járulékos anyagból álla

nak, mint pí. foszfor, festőanyagok, cukor.
Ilyen például a kazein, mely a tejben fordul elő, s a tej 

megsavanyításakor, amikor a tej megalvad, kicsapódik. Össze
tett fehérje alkotja az emberi sejtmag főalkatrészét is. A festő
anyagot tartalmazó összetett fehérje közül legfontosabb a 
hemoglobin, mely a vörös vérsejtek főalkatrésze, s a lélegzés
nél az oxigén felvételét közvetíti.

Fehérjeszeríí anyagok:
Máskülönben állati enyvek. Állati szövetek, szőrök, por

cok, csontok alkotórészei. A fehérje itt enyvképzőanyag formá
jában van jelen, amely a vízben, híg savakban és lúgokban* 
oldhatatlan. Huzamosabb ideig vízzel főzve enyv keletkezik.

Általában:
A fehérjék kivétel nélkül tartalmaznak, mint már emlí

tettük: szenet: 50—55%-bán, hidrogént: 6—7%-ban, nitrogént: 
15—17%-ban, oxigént: 20—21%-ban és legtöbbször ként:
0.3—2.2%-bán. ' -

Az emberben 15—20%, a búzában kb. 15%, a lisztben 
kb. 12—17% fehérje található.
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,, A fehérjék az emberi sejtek fontos építőkövei, a-szerve
zetben lefolyó égéskor igen bonyolult folyamatoknak vannak 
alávetve Elsősorban nagyobb alkotórészeikre (aminósavakra) 
bomlanak. Ezek egy része a szervezet felépítésére szolgál másik 
részé e eg eppen úgy, mint a zsírok, szénhidrátok és energia- 
forrásul szolgál.
ru A.3nifír+°^éPt a szervezet nem égeti el, hanem belőle egy
TÍh^fgyifĜ í -nepeZk í  ez a vegyület a carbamid (húgyany). lehat a feherjek eseteben az égés a szervezetben nem jut el a
^egso fokig úgy, mint a zpírok és szénhidrátok esetében hanem 
olyan mellektermékek is keletkeznek, mint pl. a carbamid S

hosszú, sor nitr°géntartalmú fehérjevegyület Ezek a termelek egy része a szervezetre méred.
A szervezetnek gondoskodnia kell, hogy az égési termék 

távolítsa.anyagCSere tennékekeí 3 azonnal e l’
Fehérjeszükséglet:
A táplálkozásban igen fontos a fehérje fogyasztás mert

lö z h e S L 3 r ^ 6Zetet alk0t<í m eSyes ’nélkü-ozhetetlen alkotórészé es a testallományunk legnagyobb részét

fehérje T T e g fo n ? o S “ ° ' '̂  S“ rvek alkotóelemei kSzü! a 
A növekedés építést jelent, amihez nyersanyag kell 
A .?evi] í íehérÍe egy részét a szervezet elégeti, az csupán 

hőenergia^ ad a szervezetnek, a másik, része szolgál a sejtek 
epitesere es egyéb életműködéshez szükséges fehérje igény ' ki
elégítésére Testsúly kilogrammonként és naponta az ember 
u.5—2 g leherjet igenyel így általában 90—105 g fehérie szük
séges egy 70 kg testsúlyú ember részére.

Ebből felnőtt embernél a napi fehérjemennyiség 40 
g-janak teljes értékű (ú. n. komplet) fehérjének keíh lenni, ami 
elsősorban állati eredetű élelmicikkekkel (tojás, hús) fedezhető 

, A növényi fehérjék, így például a hüvelyesek leguminja a liszt 
feherjeje nem tökéletes (inkomplet) fehérje, s ezeket az ember 
szemben az állati eredetű fehérjékkel — a teljes fehérjékkel — 
csak kisebb %-ban és nehezebben tudja értékesíteni. ■

, ,rP taAor.iaíiía^ ez azt Jelenti, hogyha hüvelyeseket állati 
eredetű feherjek nélkül fogyasztunk, akkor azok-fehérjéit szer
vezetünk csak kisebb részben képes építőanyagként felhasználni 

Ha azonban a hüvelyes főzelékeket húsételekkel, tojás- 
sál kiegészítve fogyasztjuk, akkor úgynevezett' „fehérjeszerelés’* 
jön létre, ami azt jelenti, hogy a növényi fehérjék az emberi
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szervezet számára nagyobb %-ban válnak - felhasználhatókká. 
Tehát jegyezzük meg, hogy az állati fehérje jobban kihasznál- 
hatóbbá teszi az ugyanakkor fogyasztott nem teljes értékű növé
nyi eredetű fehérjéket. A kenyér kb. 8% fehérjét tartalmaz, tehát 
igen fontos szerepet játszik a szervezet fehérje ellátásában, mert 
a legolcsóbb fehérjeforrás és a legfőbb táplálék, de a tiszta 
növényi táplálkozás esetében a búzaliszt fehérje tartalmából 
csak 40%-ot, míg vegyes táplálkozás esetében 80%-ot tud a 
szervezet felhasználni.

A sok állati fehérje fogyasztás sem jó, mert felesleges ter
heket ró az emberi szervezetre, , s azonkívül meglehetősen 
•drága is.

Fehérje tartalékok:
Áz egészséges szervezet állandóan bizonyos mennyiségű 

fehérjetartalékot őriz és ezeket a sejten kívül, a szövetekben 
tárolja. Éhezés esetén a sejtek a felhasznált fehérjét innen pótol
ják addig, amíg a tartalékok ki nem merülnek. Ha ez a tarta
lékfehérje elfogy, akkor könyörtelenül sor kerül a plazma- 
fehérje elfogyasztására s. ennek folyományaképpen huzamosabb 
fehérje hiány következtében vizenyosség^ gyomorfekély, máj
betegség, elerőtlenedés léphet fel.

Ez következett be a második világháború embertelen 
fasiszta koncentrációs táboraiban összezsúfolt ártatlan emberek 
százezrein. A huzamosabb fehérjehiány következtében hiány- 
‘betegségek léptek fel köztük, s ezrével haltak el nagy kínok 
közepette.

A vitaminok közül a B. vitamin-csoport ténylegesen fehérje 
eredetű.

Amíg a zsírok és szénhidrátok kölcsönösen helyettesíteni 
tudják egymást a táplálkozásban, addig az emberi' test fehérje- 
tartalmának pótlása csak növényi, vagy állati eredetű fehérjék 
által történhet.

Az élelmiszerekben előforduló fehérjék élettani szem
pontból nem mind egyenlő értékűek.

Legértékesebbek azok, amelyekből a szervezet legköny- 
nyebben tudja felépíteni a saját fehérjéit, amelyekre szükség van.

A zsír- és szénhidrátmennyiséget a szervezet el tudja 
raktározni eredeti alakban (zsír és szőlőcukor), a fehérjéket a 
szervezet fehérje alakjában nem képes nagyobb mennyiségben 
tárolni, ezekből részben zsír képződik, részben különböző bom
lási termékek keletkeznek.
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A fehérjetáplálékot hizlalás céljaira nem célszerű hasz
nálni, részben mert a sokkal olcsóbb szénhidrátokhoz képest 
drága, részben mert a szervezet nem tudja azt nagyobb meny- 
nyiségben tárolni.

Ha a zsír hizlaló értékét 100-riak vesszük, akkor a fehérje 
hizlaló értéke: 25—42 lehet.

A fehérje a sejtműködés folyamán a szervezetben elégve 
4.1 kalóriát ad grammonkint.

Zsírok.
A zsírok elsősorban energiátadó tápanyagok, emellett 

természetesen a szervezet építésében is részt vesznek, főleg 
energiatartalékok képzése (zsírrétegek lerakodása) formájában.

A zsírok szélit, oxigént és hidrogént tartalmazó szerves 
vegyületek, a glicerinnek zsírsavakkal, főleg ölein, palmitin és 
stearinsavval alkotott vegyületei.

A fehérjéktől eltérőleg, a zsírokat a szervezet szénhidrá
tokból maga is képes előállítani.

A szervezet energiaszükségletét fedező három főtápanyag 
legkedvezőbb aránya:

1/7 súly rész fehérje,
1/7 súlyrész zsír és 
5/7 súlyrész szénhidrát.

összetételüknek (ölein, stearin, palmitin) megfelelően 
halmazállapotuk is különböző, éspedig az állati eredetűek álta
lában kenőesszerűek, míg a növényi eredetűek általában folyé
kony halmazállapotúak (olajok).

A zsírok és olajok vízben oldhatatlanok, az éther, benzin, 
széptetrakloríd azonban jól oldja. Lúgokkal főzve a zsír elszap- 
panosodik, alkatrészeire bomlik. Levegőn való állás közben 
avasodik, azaz a levegő oxigénjének hatására kellemetlén ízű és 
szagú melléktermékek szabadulnak fel belőle.

A zsírok a legnagyobb kalóriaértéket képviselik, mert 
kalóriaértékük több mint kétszerese a fehérjék és szénhidrátok 
kalóriaértékének, azaz 9.3 kai. grammonként.

A táplálékokban lévő zsírokat szervezetünk az emésztés 
megkezdése előtt „emulgeálja” (sok kicsi apró zsírrészecskékre 
bontja) s így tulajdonképen egy igen finom „emulziót” készít, 
s a zsírokat így emészthetőbbé teszi. Ezután glicerinre és zsír- ■ 
savakra bontva felszívja, majd a szervezetben ismét zsírokká 
egyesíti.
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Mivel a tejben és a vajban a zsírok már többé-kevésbbe- 
„emulgeált állapotban vannak (sok kicsi apró zsírgömböcske 
víztartalmú közegben), ezek, valamint az olajok könnyebben 
emészthetőbbek, mint a szilárd (kenőcs) halmazállapotú zsírok*.

A zsír igen tömény energiaforrás, nehezen emészthető, • 
azonban más tápanyagokat zamatosít.

Napi zsírszükséglet általában 50—60 gramm, de az 
éghajlat, foglalkozás szerint változik ez a mennyiség.

A zsírok eredetük szerint lehetnek:
a) növényi zsírok vagy olajok,
b) állati zsírok.
Felkérem a Bajtársakat, hogy ha valamit nem értenek,. 

yagy valamiről részletesebben szeretnének olvasni, közöljék, 
levélben velem, hogy a közös tanulást előbbre vihessük.

(Folytatás következik.)



K U LAY SÁNDOR őrnagy.

G ép k o csiveze tés  k ö te lé k b en
Valamely gépkocsizó kötelék eredményes mozgása több 

körülménytől függ. Akik oszlopot vezettek, jól tudják, hogy pl. 
ütemszabályozók kijelölésével a kötelék nyugodt, egyenletes moz
gása még nincs biztosítva. Még ugyanazon típusú gépjáróművek
kel is nehéz egységesen megfelelő átlagsebességet elérni. A lényeg 
itt a jól kiképzett vezető személyzeten van. Néhány sorban sze
retném a kötelékben való vezetést a gépkocsivezető szempont
jából vizsgálni.

Az a gépkocsivezető, aki kötelékben ingadozva jár, lema
rad, majd hirtelen felzárkózik, már jelentéktelen út megtétele 
után kárt okoz. ingadozása hátrafelé megsokszorosodva jelent
kezik, ami az oszlop végén úgynevezett „harmonikázást” idéz 
elő. Ez utóbbi igen kifárasztja a .vezetőszemélyzetet, baleseteket 
idéz elő, hosszabb meneteknél pedig az oszlop szétszakadását 
eredményezi. *

A kötelékben hajtó vezető legfontosabb teendője a gáz
taposó helyes használata. Figyelmét az előtte haladó gépjárműre 
kell összpontosítania és amint annál a legkisebb sebességcsök
kenést észleli, be kell szüntetni a gázadást, vagyis le kell vennie 
lábát a gáztaposóról. A gépkocsi ilyenkor eleven ereje révén fut. 
Az autósok nyelvén a „gépkocsit ki hagyjuk futni”. így közeiébe 
jut az előtte haladónak, készentartva azonban lábát arra az 
esetre, hogy azonnal gázt tudjon adni.

Ha a gépkocsivezető nem ilyen módon és figyelemmel 
vezeti járművét, hirtelen ráfuthat az előtte haladó gépkocsira. 
Ilyenkor hirtelen fékeznie kell. Legtöbbször vissza is kell vál
tania (sebességet kapcsolnia), ami kettős időveszteséget jelent. Ez 
a helytelen vezetési mód mintegy lökésszerűen érezhető hátra
felé, ahol az időeltolódások megsokszorozódva jelentkeznek.

Helyes vezetésnél fontos a gáztaposó fokozatos haszná
lata. A gázadást és a gázelvételt nem szabad hirtelen végre
hajtani.

A gépkocsi oszlopok gyakran kénytelenek lassan mozogni. 
A lassú menetnek is megvan a maga vezetéstechnikája. A lassú 
•hajtás lényege a legmegfelelőbb sebesség-fokozat és fordulatszám 
megválasztása és alkalmazása. E szerint mozgó oszlop lassú 
menete nem lesz káros hatással a motorra, legfeljebb ,az üzem
anyag fogyasztása lesz nagyobb a megengedett fogyasztásnál.

A kötelékben hajtó vezető az oszlop összefüggéséről, az 
egyes besorolt gép járóművek és a saját helyzetéről, többnyire 
kanyarban győződhetik meg legjobban, amikor az oszloprész
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könnyen áttekinthető, ilyenkor a távolságok kiegyenlítésére las
síthat, vagy gyorsíthat. Ennek azonban nem szabad a kanyar
ban megtörténnie, A kanyarok helyes vétele kötelékvezetéskor 
fokozottan jut kifejezésre, mert jó technikával az átlagidő meg
javítható és a kanyarvételből származó veszély távoltartható.

Kezdő, rosszulképzeit vezető rendszerint nagy lendülettel 
„teljes gőzzel” rohan a kanyarba. A kanyar .közepén azután 
lendületétől megijedve fékez és a legnagyobb veszélynek teszi 
ki magát. A veszély rossz, síkos, csúszós úton csak fokozódik. 
Ha baleset nélkül sikerül kijutnia a kanyarból, a gépkocsi helyes 
fekvését az úton újból meg kell keresni. Majd ismét fel kell 
gyorsítani, azaz előrekapcsoini, ami tetemes időveszteséget 
jelent.

A jól kiképzett gépjárművezető kanyar előtt lassít és köz
vetlenül a kanyar közepe előtt felgyorsít. Ez esetben a gépkocsi 
jó fekvése az úthoz viszonyítva megmarad és rövid időn belül 
az eredeti sebesség ismét elérhető anélkül, hogy az veszéllyel 
járna. "

A gépkocsivezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy gép
kocsiját lehetőleg kevés fáradsággal vezesse. Ez különösen az 
erőltetett meneteknél .fontos. E célból igen jő szolgálatot tesz a 
jobb láb (gázadagoló láb) feltámasztása. Sok gépkocsi gyárilag 
felszerelt íábpihentetővel rendelkezik. Oly gépjáróműnél, ahol 
ez hiányzik, a gépkocsivezető maga is könnyen beszerelheti. 
A célra nagyon jól bevált egy egyszerű gumizott ajtóütköző 
felerősítése.

6 H adtápszolgálat. 53754 (9). 81



A kötelék-vezetés .igen sok figyelmet követel a gépkocsi
vezetőktől. A továbbképzés feladata, hogy mindezekre rámutas
son és gyakorlatilag* módot adjon ezek elsajátítására. Jó vezetés- 
technikával lényegesen hozzájárulhatunk gépkocsizó kötelékeink 
menetsebességéneik és menetteljesítményének emeléséhez.

8 2



A g é p k o c s i-a k k u m u lá to r  k e ze lé se
A gépkocsi elektromos berendezése, de különösen az akku

mulátor a gépkocsinak olyan része, mellyel rendszerint csak 
akkor törődnek, ha valami hiba jelentkezik. Egy rossz akkumu
látor javítása nem.olcsó mulatság, szükséges tehát, hogy úgy 
nemzetgazdasági, mint saját érdekből, nagyobb gondot fordít
sunk az akkumulátor karbantartására.

Az akkumulátor sokáig hibátlan marad, ha kellőképpen 
gondozzuk.. Legelemibb kötelességünk, ,hogy mindig tiszta és 
száraz legyen. Óvjuk ütésektől, rázkódástól,'' mert ezek károsak 
a lemezekre. Az akkumulátor-tartó ládát időnként fessük be és 
a filcezest újítsuk meg. Ezzel 'a  láda idő előtti tönkremenetelét 
és az akkumulátor rázkódását akadályozzuk meg. Az akkumu
látorra ne tegyünk fémes tárgyat, mert rövidzárlatot okozhat. 
A kivezető kapcsok tiszták és fémes felületűek legyenek. Az oxi- 
dálástól, illetve szulfátképződéstől megóvhatjuk, ha a fépies felü
leteket bezsírozzuk.

A savnívónak 10—15 mm-rel kell ellepni a lemezeket. 
Erre különösen vigyázzunk, mert a lemezeknek csak az a része 
dolgozik, amelyet ellep a hígított kénsav. A kiálló rész nem dol
gozik, szulfátréteg rakodik le rajta és az akkumuláló!5 hamaro
san tönkremegy. Ha a hígított kénsav (elektrolyt) kevés, desz
tillált vizet kell utána önteni, mivel — különösen nyáron — 
főleg a víz párolog el. Ajánlatos azonban időnként a sav faj- 
súlyát, illetve fokát is megmérni és ha szükséges, —.a meg
felelő arányban — hígított kénsavat öntsünk utána, ilyen szem
pontból az akkumulátort hetenként vizsgáljuk meg.

Az akkumulátort hosszú ideig nagy igénybevétel alatt 
(önindítás) ne tartsuk, mert a lemezek meggörbülhetnek, az 
anyaguk kihullhat és a cella alján összegyűlhet. Ez zárlatot okoz.

Az akkumulátort sokáig töltetlen állapotban hagyni nem 
szabad. Ezért, ha rövidebb ideig használaton kívül helyezzük, 
akkor időnként ellenőrizzük a sav sűrűségét és töltsük fel a fen
tebb meghatározott szintre. Ha hosszabb ideig használaton kívül 
helyezzük, akkor a feltöltött akkumulátorból a savat kiöntjük, 
desztillált vízzel kimossuk, majd újra felöntjük desztillált vízzel 
és így raktározzuk el. Az akkumulátorhoz lehetőleg mindig desz
tillált vizet, ne pedig forralt vizet, vagy esővizet használjunk.

«Jó még tudni, hogy hígított kénsav készítésénél mindig a 
Kénsavat öntsük a vízbe, mert ellenkező esetben forrásba jön,

Ü L Ö P GÁ S PÁ R föí')ís!.ső rmester.
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összefröcsköli a vele dolgozót és súlyos égési -sebet is okozhat, 
ezenkívül a ruhát vagy cipőt is tönkre teszi.

Nagyon keli vigyáznunk,'hogy a töltött telepet ne szik- 
ráztassuk, mert a cellában hidrogén és oxigéngáz fejlődik, ami 
könnyen robban és szétdobhatja az akkumulátort.

Mindezeket összefoglalva az akkumulátor meghálálja a A 
rápazarolt időt. Ne kezeljük tehát, — mint általában szokás — 
az akkumulátort mostoha gyerekként.

Minden gépkocsivezető, szerélő és minden gépjármüvei 
foglalkozó tiszt és tiszthelyettes szenteljen időt az akkumulátor 
karbantartására, mert nem szabad elfeledniök, hogy hiába tiszta 
a gépjármű külsőleg, — hiába van leápolva a motor, — a gép
jármű csak akkor lesz üzemképes, ha akkümuiátorja fel van 
töltve és jókarban van tartva.
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G épkocsi a n y a g i s z o lg á la t
Még nem mondhatjuk azt, hogy anyagi szolgálat terén 

elértük azt a nívót, amit egy szocialista hadseregtől a Párt és 
ezen keresztül a dolgozó nép megkövetel.

Különösen áll ez a gépkocsi anyagi szolgálatra.
Az elmúlt háborúban láthattuk, hogy milyen fontos és 

döntő szerepe van a győzelem kivívásában a gépkocsiknak és 
harckocsiknak.

Egy gépesített hadsereg ütőképessége, harcosainak harc
értékén és fegyvereinek jó állapotán felül gépjárművei meg
bízhatóságán és üzembiztonságán áll, vagy bukik.

Nemcsak a gépkocsi szakszolgálat, a gépkocsivezetők, de 
a honvédség minden rendű és rangú katonáját át kell, hogy 
hasson az a tudat, hogy egy gépkocsi, vagy egy harckocsi egy
maga is nemzeti vagyont képvisel, ami dolgozó népünk adófillé
reiből tevődik össze. Nem szabad, hogy mi ezt a vagyont köny- 
nyelműen, felületesen kezeljük, elprédáljuk.

Gondoljon minden baj társ arra, hogy egy tulajdonunkat 
képező 200—300 forintot érő kerékpárt, vagy egy töltőtollat nem 
szívesen, vagy egyáltalán nem adunk kölcsön, még egy fél órára 
sem. Ezzel szemben egy 150.000 Ft-ot érő gépkocsit, vagy harc
kocsit a rendszeresített vezetőjétől magasabb rendfokozot jogán 
átveszünk vezetni anélkül, hogy ezen gépnek minden porcikáját 
ismernénk. Csak annyit tudunk róla, hogy motor hajtja és 
vezetni lehet. Emellett .szabálytalanságot is követünk el, mert 
az 1949. évi 16. sz. H. K.-ban megjelent és a gépjármüvek 
üzembentartására vonatkozó rendelet egyik pontja meghatározza, 
hogy minden honvédségi gépjárművet csak rendszeresített veze
tője vezethet. Ha minden bajtárs tisztában volna azzal, hogy 
egy rossz kapcsolás tönkretehet egy sebességváltót, tengely- 
kapcsolót, vagy hajtóművet, aminek a kicserélése nem egy kerék
pár. árával, hanem tízszeresével egyenlő, — jobban megfontolná, 
hogy hozzányúljon-e egy géphez, amihez nem ért, — különösen, 
ha az okozott kárt — fizetéséből kell megtérítenie.

Hogy ilyen és hasonló esetek elő ne forduljanak, minden 
bajtársat át kell, hogy hasson az anyag ismerete és szeretete, 
mert ezzel is szocialista hazánk felemelkedését és dolgozó 
népünk jólétét szolgáljuk.

A politikai ismereteinken felül gyarapítsuk műszaki tudá
sunkat is..

T O L N A I A N T A L  főtörzsőrmester.
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Foglalkozzunk a motorok megismerésével. Legalább annyi 
megbecsülést, karbantartast és ellenőrzést adjunk meg o-ép- 

/kpcs:jainknak és harckocsijainknak, amennyit egy honvéd a 
pisztolyának, vagy egy lövész a fegyverének megad.

, Ezt megköveteli tőlünk Pártunk, népünk és szocialista 
hazank.

' Ahogy mindenben, úgy ebben is tanulhatunk nagy 
fegyveresünktől, a dicső Szovjet hadseregtől, melynek minden 
katonáját athatja az a. tudat, hogy minden egyes üzemképes gép
jármű egy láncszem a szocializmus építésében. '  ̂ ‘

fín  honvédségi anyaggal foglalkozol, m indig lebegjen szemed előtt, 
hogy az a dolgozó nép vagyona!
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MAÁR JÓ Z S E F  hl>s. Őrnagy.

A z  a lo s z tá ly o k n á l e lő fo rd u ló  
k á re se te k n é l e l já r á s

Ebben a cikkben azon káresetekkel kívánok foglalkozni, 
melyek a csapat mindennapi életében gyakoriak és a hozzánem- 
értésből, közömbösségből, hanyagságból a honvédségre, vég
eredményben pedig az áldozatot hozó dolgozó népre, súlyos 
megterhelést jelentenek.

1. A H. M-ba felterjesztett káriratokból megállapítható, 
hogy a kárügyek kivizsgálása késői és hiányos, nem terjed ki 
minden részletre. Az utólagos felderítés pedig sok felesleges 
munkát ad és legtöbbször eredménytelen marad.

2. A kivizsgálásnak részletesnek kell lennie. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy a jegyzőkönyvekben regényeket kell 
írni, hanem azt, hogy -az ügyre vonatkozó minden lényeges rész
letet teljesen fel kell deríteni.

3. Az ügyben érintett minden személy szerepét meg kell 
vizsgálni. Pontosan meg kell állapítani, hogy:

a) ki az a személy, aki a kár közvetlen okozója,
b) kik azok a személyek, akiknek az esetleges mulasztása 

a kár keletkezését lehetővé tette.
4. A károk legtöbbje megállapíthatólag azért keletkezett, 

mert az anyagi fegyelem hiányzik. Minden parancsnok, ellenőr
zésre hivatott közeg elsőrendű kötelessége az anyagi fegyelem 
megteremtése', fenntartása. A legkisebb elnézés is igen súlyos 
károk keletkezésének csirája lehet.

Anyagi legyelem a helyes gazdálkodás alapja.
Aki mulasztást követett el, annak bűnhődnie kell.
A parancsnoknak nemcsak joga, hanem kötelessége is 

minden mulasztást megbüntetni, sőt  ̂ ha ügy látja, hogy az 
anyagi fegyelem megszilárdítása céljából ez szükséges, akár 
a bűnvádi eljárás megindítására is intézkedni.

5. Remélem, hogy cikkemmel a bajtársaknak általános 
képet tudok adni arról, hogy miként cselekedjenek akkor, ha 
valamilyen honvédségi anyag elvesz, megrongálódik stb.

A felhozott néhány példával az anyagot használók és az 
ellenőrzésre hivatottak helyes, illetve helytelen magatartását sze
retném bemutatni. Az ilyen és hasonló tárgyú cikkek azonban 
csak akkor érik el a kívánt célt, ha azokat oktatás tárgyává is 
teszik, megszívlelik, alkalmazzák és alkalmaztatják is.
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6. Az anyagot használok (honvéd és egyéb bajtársak) 
viszonya az anyaghoz:

, A G—54. Utasítás 6. §-a szerint az anyagot használó 
egyen személyes _ felelőssége mellett köteles a rábízott minden* 
nemű honvédségi anyagot kíméletesen és rendeltetésszerűen 
használni, teljes mennyiségben' megőrizni és az esetleg keletke
zett veszteséget, károsodást, közvetlen elöljárója útján az alosz
tály parancsnokának jelenteni.

A fentieket gyakorlati példával magyarázom:
a) Személyes felelősség annyit jelent, hogy az anyagot 

használó  ̂egyén a használatára kiadott honvédségi anyagot 
onhatalmúlag^ senkinek át nem adhatja. Ilyen eset: a kerékpáros 
hírvivő a neki kiadott honvédségi kerékpárt nem adhatja át a 
baj társának még kevésbbé egy polgári ismerősének kerékpáro
zás céljából Ha mégis megtette, mulasztást követett el és az 
esetleg előforduló, keletkezett károkat megtéríteni tartozik. Ezen
kívül még meg is fenyítik. ...

b) Kíméletes használat alatt az anyag mikénti használa
tara vonatkozó szabályok betartását kell érteni. Ilyen: elrendelik, 
hogy a honvédségi gépkocsival ’csak 60 km-es legnagyobb sebes
seggel szabad haladni; ezt a gk.. vez. nem tartja be és a nagy 
sebesség miatt a kanyar előtt nem tud kellően lassítani a sze
mélygépkocsi felborul.

A balesetből 2000.— Ft összegű kár keletkezik. Ezt a gk. 
vezető megtéríteni tartozik, sőt ellene a bűnvádi eljárást is meg 
kell indítani. - s

Másik példa: A személygépkocsival 80 km-es sebességgel 
halad _a gk. vezető. Üíellenőrző járőrt előz, mely 60 km-es sebes- 
seggel halad. A jőr azonnal megállapítja, hogy a személygép
kocsi a. megengedettnél gyorsabban halad.

^bber* az esetben a jor. megelőzi a...személygépkocsit, 
megállítja, a vezetőt kioktatja, felírja, feljelenti. Ennek követ- 
Keztében a gk. vezetőt megfenyítik, vagy ha polgári személv, 
esetleg elbocsátják. Ez a fenyítés kettős célt szolgál.

I .  A vezető bűnhődik azért, mert az előírásokat és szabá
lyokat nem tartotta be és mert a gk-t kíméletlenül használta és 
f=y & §>k. anyag felesleges, kopását, tehát a gumik és egyéb 

alkatrészek időelőtti cserélését okozta.
II. A fenyítések és büntetések alkalmazásával az ilyen 

szabalytalanságok számát — mint megelőző rendszabállyal — 
csökkentjük.
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Egy másik példa: A ruházatot és a lábbelit idejében le 
kell adni javításba, mert különben annyira tönkremegy, hogy 
nehéz kijavítani, és idő előtt ki kell selejtezni. Aki ezt nem teszi 
és nem ellenőrzi, az mulasztást követ el.

c) A rendeltetésszerű használat alatt azt kell érteni, hogy 
a használatra kiadott honvédségi anyagot csak arra a célra 
szabad használni, amire szolgál.

Például: a szuronyt nem szabad használni feszítésre, 
fahasogatásra, a tábori takarót szőnyeg gyanánt, a sátorlapot 

■kenyér-felvételezésre, a kimenő ruhát napi foglalkozás alatt, stb.
Aki ezt nem tartja be, az mulasztást követ el, de az is, 

aki ezt megengedi, vagy eltűri.
d) Teljes mennyiségben megőrizni annyit jelent, mint az 

átvett anyagra úgy vigyázni, hogy az számszerint mindig meg
legyen.

Példa: Egy bajtárs szabadsága alatt látogatóban járt az 
ismerőseinél. Jól szórakoztak, melegük volt és ezért a lakás 
ajtaját kinyitották. Ezáltal alkalmat adtak arra, hogy az élelmes 
tolvaj, a nyitott ajtón át az őrizetlenül hagyott köpenyt elemel
hesse. A tettes nem került elő, a bajtárs köpeny nélkül vonult be. 
Amikor felelősségre vonták, azt jelentette, hogy ő nem követett 
el mulasztást.

A fentiekből megállapítható, hogy a bajtárs mulasztást 
követett el (gondatlanság), mert a lakás ajtaját kinyitva lehe
tővé tették, hogy a honvédség tulajdonát képező köpenyt valaki 
elidegenítse,

e) A keletkezett kárt, rongálódást,'a felfedezés után azon
nal jelenteni kell a raj- (szakasz- és szoba-) parancsnoknak, 
alosztály szolgálatvezetőnek és tovább az alosztályparancs
noknak.

Ha valamilyen kár keletkezik, igen fontos annak azon
nali bejelentése. Ha a bejelentést húzzuk-halasztjuk, ezzel kés
leltetjük a káreset körülményeinek pontos megállapítását, veszé
lyeztetjük a honvédség kártalanítását és okozói lehetünk esetleg 
annak, hogy a ki nem deríthető mulasztó személy újabb kárt 
fog okozni abban a bőszemben, hogy úgysem jönnek rá.

7. Az anyag használatára vonatkozólag a Szóig. Szab. 
I. Rész II/E. alatt felsorolt §-ok. tartalmaznak még határoz- 
ványokat.

8. A keletkezett károkat a mulasztó megtéríteni tartozik.
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9. Szándékos rongálódás esetén a kártokozó a kárt meg
téríti és még bírói úton is felelősségre kell vonni. (Lásd: a 
G—54. Ut. 6. § 4. pont, Ktbtk. 102. §.)
^  ̂ 10. Gondatlanság esetén a kárt meg kell téríteni és ha a

kár értéke az 500.— Ft-ot meghaladja, a kártokozó ellen a bírói 
eljárást is meg kell indítani. (Lásd: G—54. Ut. 6. § 4 pont 
Ktbtk. 101. §.) ’

11. Természetesen keletkeznek olyan károk is, melyekkel 
kapcsolatban az anyagot használók nem követtek el mulasztás!, 
ha azt a felfedezéskor azonnal jelentették. íj yen például: Ha 
valaki a gyakorlat alatt szuronyát, vagy sátorlapját önhibáján 
kívül, a gyakorlat sajátos volta miatt elveszíti, azt a helyszínen 
azonnal a rajparancsnokának bejelenti, mert így esetleg lehe
tővé válik az anyag felkutatása. Mulasztást követ el az anyagot 
használó akkor, ha a gyakorlat közben keletkezett veszteséget 
csak a bevonulás után jelenti.

12. Rajparancsnok viszonya az anyaghoz: A. rajparancs
nok a Szóig. Szab. I. Rész 43. §-a, valamint a ktbtk. 83. §-a 
szerint felelős minden olyan kárért, amelynek keletkezését, 
idejében történő felfedezését ellenőrzési kötelmeinek (rajvizsgák) 
eímuíasztásával lehetővé tette.

Tehát a kár kivizsgálásánál a rajparancsnok szerepére is 
ki kell térni. Példa: Az, anyagot használó égvén a zubbonyát 
szándékosan eltépi azért, hogy időelőtt kicseréljék. Rendszeres 
rajvizsgák lehetővé teszik, hogy a szándékos rongálást a raj- 
parancsnok leleplezze.

A vizes lábbelit és ruházatot a bevonulás után a kályha 
mellett szárítják a baj társak. A nagy hőség miatt az anyag 
elég, vagy megég. Megjegyzem, hogy a bőrnemüek ilyen keze
lése szigorúan tilos.

A szobában levő rajparancsnoknak (vagy helyettesének, 
szobaparancsnoknak) feltétlenül látni kell az" ilven helytelen 
eljárást és meg kell akadályozni.

A bajtársak ilyen esetben a honvédségi anyagot gondat
lanságból eredően megrongálták, mulasztást követtek el és cse
lekményük a Ktbtk. 104. §-ába is ütközik.

Az érintett személyek a keletkezett kárt megtéríteni tar
toznak, azonkívül pedig még bíróság elé is kell őket állítani * 
(ha a kár értéke az 500.— Ft-ot meghaladja).

A rajparancsnok (vagy helyettese, szobaparancsnok) 
ebben az esetben megszegte a Szolgálati Szabályzat í. Rész 
43. §-ban foglalt kötelmeit. Amennyiben súlyosabb természetű
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a dolog, akkor a Ktbtk. 107. §-ába ütköző cselekményt köve
tett el.

A rajparancsnok a neki jelentett, illetve általa megálla
pított károkat azonnal jelenteni tartozik a szakaszparancsnok’ 
nak, ha nincs jelen, akkor az alosztály szolgálatvezetőjének. 
Anyagilag és büntetőjogilag felelős azért, ha a tudomására 
jutott ilyen eseteket nem jelenti tovább s jelentésének elmulasz
tása miatt a felelős kártokozó kipuhatolása esetleg lehetet
lenné válik.

13. Szakaszparancsnok viszonya az anyaghoz: A szakasz 
pk. a Szóig. Szab. I. Rész 40. §-a szerinti ellenőrzési kötelmei
nek elmulasztásából eredő minden kárért felelős és térítésköte
les. Amennyiben cselekménye a Ktbtk. 101., 102. és 103, §-ába 
ütközik, ellene a bírói eljárást is meg kell indítani.

14. Szobaparancsnok viszonya az anyaghoz: A szoba pk. 
felelős a szobában levő ágyneműekért és berendezési tárgyakért. 
A keletkezett károkat az alosztály szolgálatvezetőnek azonnal 
jelenteni tartozik. (Lásd: Szóig. Szab, I. Rész 50. §.)

15. Alosztály szolgálatvezető viszonya az anyaghoz: Fele
lős a Szóig. Szab. I. Rész 41. §-a szerint általa a század 
részére átvett anyag számszerű meglétéért és annak jó állapot
ban való tartásáért.

Felelős mindazokért a veszteségekért, rongálódásokért, 
amelyek keletkezését szolgálati és ellenőrzési kötelmeinek be 
nem tartása lehetővé tette. Példa: A G—54. Ut. 18. § 7. pontjá
ban foglaltak szerint az ideiglenesen távollevő bajtársak (kór
ház, vezénylés, szabadság) azon felszerelési cikkeiket, amelye
ket nem vihetnek magukkal, a távoliét ideje alatt az alosztály 
raktárában keli megőrizni. A csomagba az anyagot használó 
által aláírt jegyzéket kell elhelyezni, amelyen a megőrzésre 
beadott összes felszerelési cikkek fel vannak sorolva.

Előfordult, hogy egy honvéd bajtárs szabadságra ment 
és megszökött. Szökése után megállapították, hogy a rajta levő 
ruhán kívül még magával vitt 2 db lepedőt, 1 db pantallót és 
1 rend zsávolyruhát.

A tények beszélnek. A rajparancsnok, a szakasz- és 
szobaparancsnok, valamint az alosztály szolgálatvezető az uta
sításokban előírt kötelmeiket nem tartották be és a keletkezett 
kárért anyagilag is felelősek, mivel gondatlanul jártak el. Cse
lekményük a Ktbtk. 101. §-ába ütközik, mely szerint 6 hónapig, 
súlyos esetben 3 évig terjedő fogházzal büntethető.



16. Mi lett volna a rajparancsnok teendője á  fenti eset
ben? A szabadságra távozót utasítani, hogy a felszerelési cik
keit csomagolja össze, készítsen egy jegyzéket (esetleg a jegy
zék elkészítésében segédkezett volna), mert azokat az alosztály 
raktárába kell leadni.

A szabadságra távozó baj társat neki vagy a szoba- 
parancsnoknak, mielőtt a körletet elhagyta, meg kellett volna 
vizsgálni.

17. Ml lett volna az alosztály szolgálatvezető teendője? 
Amikor a rajparancsnokkal közölte, hogy X. Y. bajíárs 10 nap 
szabadságot kapott, egyúttal el kellett volna rendelni, hogy a 
szabadságra távozó felszerelését hány órakor adja le az alosz
tály raktárába. A jegyzék elkészítésére és aláírására a raj
parancsnok figyelmét külön fel kellett volna hívni.

A szabadságra távozó a szabadságos igazolványát csak 
a felszerelésének leadása után kaphatta volna még.
. alosztály szolgálatvezetője a neki bejelentett,

illetve általa felfedezett károkat azonnal, illetve a lehető legsür
gősebben jelenti az alosztályparancsnokának. ”  " '

18a. Az alosztályparancsnok felelős a Szóig. Szab. I. Rész 
38. §-ban foglalt ellenőrzési kötelmeinek elmulasztásából eredő 
karokért.

-A fentiek alapján röviden rögzítem, hogy miként tör
ténik a kar bejelentése.

a) Az anyagot használó által:
A keletkezés, illetve felfedezés után azonnal a legelőbb 

elérhető elöljárójának (a raj-, szakasz-, szoba pk-nak, alosztály 
szolgálatvezetőjének) jelenti.

b) Raj-, szakasz-, szoba pk. által: A nekik jelentett, vagy 
általuk felfedezett károkat jelentik az alosztály szolgálat- 
vezetőjének.

c) Alosztály szolgálatvezető által: Jelenti az alosztály
parancsnoknak, aki a kár kivizsgálására intézkedik.

20. A kivizsgálás nem más, mint a kár keletkezése körül
ményeinek a kártokozó személyének megállapítása, tanuk kihall
gatása útján. '

21. Az elkészített jegyzőkönyvet az alosztály pk. záradé
kolja, és amennyiben a kivizsgálás szándékosságot, vagy gon
datlanságot állapít meg, úgy a bűnvádi eljárás megindítására 
is javaslatot tesz.
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. 22. Az alosztály szolgálatvezető az elkészített és záradé- 
költ jegyzőkönyvet átadja az anyagnemfelelősnek, vagyis a 
keletkezett kárt bejelenti.

23. Az anyagnem felelős, ha tudja, az anyagot pótolja, ha ■ 
nem, úgy az alosztály nyugta-ellennyugta könyvéből leírja/ Az 
anyagnemfelelos az általa eszközölt intézkedéseknek a jegyző
könyvre törtéiiő rávezetése után,-' a jegyzőkönyvet további inté
zés végett a pénzügyi szolgálat vezetőjének adja át.

... 24. Amennyiben az alosztálynál nagyobb kár keletkezik 
(betores, tűz, nagyobbarányú visszaélés), akkor azt az alosz
tály azonnal jelenti zlj. pságnak, a zlj. pság pedig az ezred- 
psag-nak.
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A n y a g  és é lő á lla ts z á l l í tá s  va sú to n
Népgazdaságainkban jelentős szerepe van a vasúti szállt • 

tasna'k. Ebből adódik, hogy nem mindegy az, hogyan használjuk 
vasúti szállítóeszközeinket. Ha jól használjuk, hozzájárulunk 
gazdasági fejlődésünkhöz, ha rosszul használjuk, akkor késlel
tetjük a fejlődést. Ez a szempont lebegjen a bajtárs,ak előtt az 
alábbi sorok olvasása közben.

Minden korszerű hadsereg nagy anyagszükségletekkel ren
delkezik. ̂  Az anyag mozgatáisa igen gyakran vasúton történik. 
Ezért szükséges, hogy minden olyan közeg, aki anyagot kezel, 
tisztában jegyen azzal: hogyan kell helyesen eljárnia, ha anya
gokat (élőállatokat) kell vasúton feladni.

_ Ezzel cikkel azoknak a bajtársaknak kívánunk útmuta
tást és segítséget nyújtani, akik az anyagok vasúton való fel
adását végzik. Mindazok a szabályok, amelyeket itt ismertetünk, 
a G—II. jclz. „Katonadíj,szabás", a G—54. jelz. „Anyaggazdál
kodási utasítás” vagy a „Magyar Vasúti Árudíjszabás”, illetve 
a „Vasúti Üzletszabályzatiban és más szóig, könyvekben meg
találhatók. E tanulmány keretében az előbb említett szóig, köny
veknek csak -azokat a szabályait tárgyaljuk és magyarázzuk, 
amelyeknek ismerete • a csapat anyagkezelői számára a legfon
tosabb.

Gyakorlatból tudjuk, hogy anyagkezelőink egy része még 
nem ismeri a szabályokat eléggé. Ennek Következtében helytelen 
módon jár el, ez pedig igen gyakran hatalmas fuvar díjtöbbletei 
jelent honvédségünknek és sok esetben kártérítési eljárást a hely
telenül eljáró parancsnoknak vagy közegnek. Tanuljuk meg 
tehát a helyes eljárást, különösen a- fuvarokmányon: „tartalom4* 
és „súly rovatainak helyes kitöltését! Ha az előírások szerint 
járunk el, akkor nagymértékben mentesülünk az anyagi felelős
ségtől, mert a legtöbb hiba éppen ez utóbbi két rovat hibás ki
töltése révén keletkezik.

í. Általános tudnivalók.
r A vasút a „Katonadíjszabás” alapján fuvarozza azokat a 

honvédség tulajdonában vagy használatában lévő árukat, ame
lyeket katonai fuvarokmányokkal adnak fel. A fuvarokmányokon 
a feladó és a címzett közül legalább az egyiknek katonai ható
ságnak, parancsnokságnak, intézetnek, stb. kell lennie.

Áruküldeményeket feladhatunk darabáruként; vagy koesi- 
lakományú árúként. A darabáru súlya 5.000 kg-nál nem lehet

L Á N G  GY Ő Z Ő  őrnagy.
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több, a szállítása más árúkkal együtt vasúti gyűjtőkccsiban tör
ténik. A kocsirakományú árú szállítása külön vasúti kocsiban 
történik, oda tehát más árut a vasút nem rak be.

Kocsirakományú áru kísérésére kísérőket rendelhetünk ki, 
ezek azonban a 3. osztályú menetdíjat meg kék fizessék, ^akai 
az áruval rakott kocsiban, akár a vonat szolgálati kocsijában
utaznak. , , ,

A fuvarozás módja szerint van gyors es teheraru mva-
rozás. Gyorsárut gyorstehervonattal, kivételesen személyvonattal,, 
teherárut pedig tehervonatial továbbít a vasút.

Minden fuvarozásért fizetni kell a vasút számára. A fuvar
díj kifizetése történhet készpénzzel a f e l a d á s k o r  (bérmentve) 
vao-v uorvancsak készpénzzel az érkezéskor (fuvardíj átutalással) 
és'végül utólagosan a H. M. által (hitelezve). A fuvardíjat a 
vasút" csak az erre a cérna rendszeresített fuvarokmányokkal toi- 
ténő fe adás esetén hitelezi.

A fuvardíj átutalásra vonatkozólag a G—54. jelzésű uta
sítás IV. fejezet 14. §. 10-12. pontja mérvadó.

Ai vasúti szállítás tartama alatt az anyagban keletkezeit 
károkért vagy hiányokért a vasút felelős és kártérítésre kote; es.
A G_54 Anyaggazdálkodási Utasítás*4 3. sz. melléklete vés,
letesen leírja, hogy milyen módon kell ilyen esetben e.jarm Ha 
a szállítás tartama alatt kár keletkezne, a k k o r  az e r r e  vonatkozó 
ügyiratokat igény érvényesítése vegett iaz alakulatnak « H. M- 
hoz kell felterjesztenie.

■ 2. Katonai fuvarokmányokkal kapcsolatos tudnivalók.
A katonai áruküldeményeket rendszerint katonai fuvar

levéllel, vagy szállítmánylevélleí és iritkáíbban menetlevelei

8djUk Ezek mintáit a G—11. jeiz. „Katonadíjszabás“ Vili. mel-

ieK.ete g ^ ; g y i?'Juvar|evé|bö| négy fajta van aszerint, hogy a
fuvardíj fizetése milyen módon történik és az árut milyen mooon 
továbbítja a vasút. Ezek szerint van közönséges teheraru, közön 
séges gyorsáru, hitelezett teher áru. és hitelezett gyorsaim kato
nai fuvarlevél. , .  , .

A közönséges fuvarlevelet a honvédségi  ̂nyomtatvány
raktárból lehet, ártérítés ellenében beszerezni, míg a hiteiezen 
fuvarleveleket és a szállítmánylevelet a iker. parancsnoksagto.. 
illetve a H. M-ból kapják meg esetenként az alakulatok.
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Ha hitelezett fuvarokmány (hitelezett fuvarlevél, száílíí- 
iránylevél) nem áll rendelkezésre, akkor a fuvardíj hitelezései a 
vasúttól kérni nem szabad, hanem a fuvardíjat készpénzzel kell 
kifizetni.

Ha katonai fuvarokmány nem áll rendelkezésre és az árú 
feladása sürgős, akkor a vasútállomásokon vásárolható polgár] 
fuvarlevéllel is fél lehet adni a küldeményt. Gyorsárúként csak 
gyorsáru fuvarlevéllel, fehéráruként csak teheráru fuvarlevéllé- 
szabad küldeményeket feladni. Szállítmánylevéllel és menetlevéllel 
úgy teher, mint gyorsáru küldeményeket feladhatunk az előbbi
nek 8. sz.y utóbbinak 7. rovatában írt bejegyzéssel.

Minden vasúti kocsirakományt kitevő küldeményhez egy 
fuvarlevél szükséges. Több darabból álló darabáru küldeményhez 
is csak' egy fuvarlevél szükséges.

I. Fuvarlevelek kitöltése.
Minden egyes fuvarlevél öt példányból áll, amelyek közül 

az első példány a címzett, a másodpéldány a feladó birtokában 
marad, míg a többi három -a vasút részére szükséges. Hitelezett 
fuvarlevél első példányát a vasút nem szolgáltatja ki a címzett
nek, hanem a fuvardíjat a Honvédelmi Minisztériumnak annak 
alapján számolja el.

a) A fuvarlevél egyes részeit a vasút közegei, más részeit 
a Teladó tölti ki. A kitöltésre vonatkozólag itt csak azokat a rova
tokat említjük meg, amelyeknek helyes kitöltése különösen fon
tos. A rendeltetési állomást pontosan adjuk meg (nem elég meg
adni pl. Budapest megjelölést, hanem Budapest—Ferencváros, 
vagy Budapest—Déli pályaudvar).

b) Al tartalom beírása fontos. Ha a küldemény csak ka
tonai felszerelési cikkekből (fegyverzet, ruházat, járművek stb.) 
áll, akkor elég a „katonai- felszerelés*4 szavak beírása, de ha élei- 
micikkeket, építőanyagokat, gabonaneműeket, üres ládákat stb. 
adunk fel, akkor ezeket ia minden vasútállomáson rendelkezésre 
álló Magyar Viasúti Áru-díjszabás I. rész B. szakasz alapján keli 
megjelölni. A polgári áruk egy részét ugyanis'a vasutak olcsób
ban fuvarozzák, mint a „Kato.nadíjszabás“-ban megállapított 
fuvardíjak, viszont ilyen esetben az olcsóbb fuvardíjat kell a hon
védségnek is fizetnie. Ha ezeket az árukat nem jelöljük meg 
helyesen, (pl. burgonyát szállítunk és a fuvarlevélbe „Katonai fel
szerelést" írunk), akkor a kifizetendő fuvardíj lényegesen több 
lesz, mint helyes bevallás esetén-.

c) Nagy figyelmet fordítsunk a küldemény súlyának meg
állapítására. A fuvarlevélen két súlyrovat van: az egyik a „be-
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vallott*4, a másik a „megállapított44 súly. Az előbbit csak abban 
az esetben töltjük ki, ha a küldemény súlyát pontosan ismer}ük. 
A fuvardíj nagysága a küldemény súlyától függ. Ha többet val
lunk bé, mint amennyi a küldemény valóságos súlya, akkor túl
fizetjük a fuvardíjat, ha kevesebbet vallunk be, akkor kitesszük 
magunkat annak, hogy a vasút súlyos fuvardíjpótlékot vet ki. 
Ha tehát nem tudjuk határozott biztonsággal (2% eltéréssel) a 
küldemény súlyát, akkor kérjük a küldeménynek a vasút által 
történő hivatalos mérlegelését. Ennek eredményé a „megállapí
tott súly44 rovatba fog kerülni. A mérlegelésnek neim lehet aka
dálya az, ha a feladási állomáson nincs vágányhídmérleg, mert 
a vasút a súlyt a rendeltetési vagy egy közbeeső állomáson is 
megállapíthat ja. Ha a küldemény súlyát nem ismerjük pontosan* 
legcélszerűbb'.a fuvarlevélnek „bevallott súly” rovatát keresztező 
vonalakkal áthúzni.

■ d) Fuvarlevélen útirányt előírni nem szabad.
e) „A megengedett vagy megkívánt nyilatkozatok" c. ro

vatba írjuk ̂ azokat a kívánságokat, amelyeket a vasutakkal szem
ben támasztunk. Pl. „hivatalos mérlegelést kérek44, „katonai ér
dekből külön kocsit kérek44, vagy „katonai érdekből egy kísérőt 
adtam44 stb.

f) A készpénzelőleg rovatba a vasút által — a feladó kí
vánságára — a küldemény terhére nyújtott kölcsön jegyzékbe, 
amelyet a kiváltásnál az átvevőnek meg kell fizetnie. Csak kivé
telesen szabad a feladónak előleget felvennie és erről minden 
esetben el kell számolnia. A vasúttól felvett előleget úgy kell 
tekinteni, mintha a feladóközeg azt a fuvardíjat kifizető alaku
lattól vette volna fel.

A négy fajta fuvarlevél kitöltése megegyezik és azokkal 
úgy darabáru, mint kocsirakományú küldemények egyaránt fel
adhatók.

H. Szállítmánylevelek kitöltése.
Szálíítmánylevéllel 3 főnél nagyobb csoportokat, vagy ve

gyes (ember és anyag) szállítmányokat adhatunk fel. Egy szállít- 
mánylevéliel egy egész vonatot kitevő szállítmányt is fel lehet 
adni. Csak szolgálati utazáshoz, illetőleg szállításokhoz hasz
nálható, • ii! ; , !

A szállítmánylevél hitelezett utazásra jogosító okmány. 
A menetdíjat tehát nem kell az utasnak készpénzben fizetnie, 
hanem azt a honvédség utólag fizeti meg á vasutaknák.

A szállítmánylevél két részből áll:
I. rész a szállítmány pk. őrizetében van az utazás tartama

7 H adtápszoígálat. 53754 (9). ^ 7



?M> A 3I> rész a szállítmány feladásakor a vasút birtoka- 
bán -marad, < •, •••••.  ' '
m v feladáskor a vasút is kiállít egy. okmányt, amely a vasút 
kpzleteben van é s . „katonai szállítólajstrom”, az elnevezése. Eb- 
W  MY. -példányt a katonai- száílítmánylevél I. részben csatolva 
atad.a. szállítmány, pk-nak. A szállítmány pk. utazás alatt a szállít- 
manylevél • I> résszek igazolja utazásának szolgálati voltát.

Ezt az I. részi a szállítmány pk. az utazás befejezése után 
O; nppon. belül kísérőirat nélkül tartozik, ajánlott levélben megkül
deni annak a katonai közlekedési szervnek,--amely a szálííímány- 
leyelet kiadta.; é
v A szállítmánylevél- I. rész alján két db. szelvényt találunk. 
E-szelvényeket akkor törtjük, ki, ha nemesek jegy, hanem több 

ût a szá.lítmány. Pl.: .Sopronból Szentendrére 
Indított szállítmány esetén a száílítmánylevél II. részét leveszi a 
Győr Sopron—Ebenfurti vasút Sopron, álloma-sa,. az 1. sz. szel- 
vényt levesei a MÁV. Győr állomása, míg a 2. sz. szelvényt 
V'-ydsz.i 8 Budapest-i HÉV. Flíatorigát állomása.
-■G l-A szállítmány pk. más vasútra való átmenetnél még akkor 

adja le a szelvényeket, ha azok‘nem volnának kitöltve, meri 
a szelvény a vasútnak az elszámoláshoz feltétlenül szükséges 

■ . A szállítmány levelet esetenként-a közlekedési katonai szer
vek adják, ki.
;■..„ Száílítmánylevél nyomtatványt az alakulatok fenti szer

vektől közvetlenül csak akkor igényelhetnek, ha a hitelezett szál
lításra. -vonatkozója# a H. M-től rendeletet kaptak.

A szálíítmánylevelei csak akkor használjuk áruküldemé
nyek feladására, ha a küldeménnyel kísérő, őrség vagy csapat is 
utazik .együtt . ..

y. dd vagy ennél több vasúti tengelyt tartalmazó szerelvény 
esetén a tartia.om és a súly megái.apítására nem kel,1 különösebb 
gondot fordítani, mert a fuvardíjat tengelyek és km. sorozata 
alapján fizeti a honvédség. Ha a szállítmány ennél kevesebb 
tengelyből áll,.rákkor,a tartalom és súly bevallására a fuvarlevél
nél • mondották'; érvényesek.

- ' 3. Áru'fuvardíjszámítás. ;
A ..vasút által teljesített mindennemű fuvarozásért díjat 

kell. fizetni.' E. díjnak a nagysága függ:
.....a) a távolságtól,

b) áz áru súlyától, 1 . :
c) az áru osztályozásától, .

-: r: ~ 1 d) á f üvarozás mód járói. '





Ezeket ia tényezőket az alábbiakban részleteiben ismer
tetjük;

a) Távolság. - .....................
távolság a feladási állomástól a rendeltetési állomásig 

terjedő vasúti kilométerhossz, amelynek megállapítására a Vasúti 
Díjszabási km mutató adatai-a mérvadók.

b) Az áru súlya.
Az áru súlyát tekintve a „Kjatonadíjszabás’’ négy kategó

riát ismer. A legmagasabb díjtételeket kell fizetni a 5-000 kg-on 
aluli darabáru súlyegységért, változik (csökken) a fizetendő 
fuvardíj aszerint, hogy legalább 5, 10, vagy 15.000 kg súly után 
kel'l-e a fuvardíjat fizetni.

A fuvardíjak alakulását az alábbi grafikonon szemléltetjük.
. Ebből is láthatjuk, hogy ugyanazon anyag 1 mázsája után 

fizetendő- fuvardíj, azonos távolságon 8 különböző összeget jelent
het attól függően, hogy az anyagból egyszerre mennyit adunk fel 
és milyen módon továbbíttatjuk.-

A fuvardíj kiszámításának alapjául rendszerint az áru 
valóságos súlya szolgái, vannak azonban'esetek, amikor nem 
a valóságos súly, hanem az úgynevezett „legcsekélyebb súly” 
után kell a fuvardíjat megfizetni.
,:j . Ha ugyanis darabáruként feladható (tehát 5.000 kg-nál
könnyebb) küldeményt külön kocsiban szállítunk, illetve megaka
dályozzuk azt, hogy a vasút abban a kocsiba más árut is bete
gyen (kocsi íelakatoláis-a, leólmozása, kísérő adása stb.), akkor 
a „legcsekélyebb súlyt” fizetjük, ha az áru valóságos súlya en
nél kisebb. '

 ̂Pl. egy olyan harceszközt szállítunk külön kocsiban, lamely- 
nek súlya 1000 kg, de kísérése és kü.ön kocsiba való szállítása fel
tétlenül szükséges-, akkor nem a valóságos 1.000 kg-os súlyért, 
hanem a „legcsekélyebb” 2.090 kg súlyért kell ia fuvardíjat meg
fizetni. •
. E a legcsekélyebb súly a polgári díjszabás szerint külön- 
koesibamakott árunál 5.000 kg, de a katonai küldeményeknél 2.000 
kg, akkor, ha a feladó, a fuvarlevélre rájegyzí, hogy „katonai 
érdekből” szükséges a külön kocsi.
. - , a . feljegyzésnek, illetve hiányának súlyos pénzügyi

kihatásai is lehetnek; mert ha ez a feljegyzés hiányzik, akkor a 
fuvardíjat nem 2.000, hanem 5.000 kg után számítja fel a vasút, 
még akkor is, ha az előbbi példa szerint á valóságos súly csak 
1.000 kg.
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A fentiekből az következik, hogy 2-000 kg-nál könnyebb 
küldeményhez csak akkor kérjünk külön kocsit, ha arra feltét
lenül szükség van, mert egyébként esetleg jóval több fuvardíjat 
kell fizetnünk, mintha a küldeményt darabáruként adtuk volna fel.

Vannak .olyan küldemények, amelyek darabáruként adha
tók fel ugyan, de a kocsiba való berakást nem a vasút, hanem a 
feladó végzi. Ha ilyen darabaruk berakásához vasúti kocsi kiál
lítását kérjük, ez még nem jelenti azt, hogy külön kocsit rendel
tünk a küldemény részére.

Például két pontont kell feladnunk 1600 kg súlyban. En
nek berakása a feladó kötelessége. Hogy a berakást elvégez
hesse, szükséges, hogy meghatározott időre egy megfelelő kocsi 
kiállítását kérje- Ennek ellenére a küldeményt darabáruként 
adhatja fel, azaz a fuvardíjat a valóságos 1600 kg és nem a leg
csekélyebb 2.000 kg után keli fizetni. Ha azonban a fuvarlevélre 
ráírja, hogy katonai érdekből külön kocsiban kívánja fuvarozni 
a pontonokat, akkor a fuvardíjat már 2.000 kg után kell fizetni-.

c) Az áru osztályozása.
A polgári díjszabás a fuvarozásra kerülő árukat, —. ha 

azokat a kocsirakoimányban adják fel, — kilenc áruosztályba so
rolja. Az áruk fajtái és az osztályokba való sorolásuk (áruosztá
lyozás) a Magyar Vasúti Arudíjszabás í. Rész B. szakaszában 
található meg. A legdrágább díjtétele az 1. osztályba, a legolcsóbb 
a 9. osztályba sorolt áruknak van. A Katonadíjszabás ilyen áru
osztályozást nem ismer. A katonai árúknak egységes osztálya 
van, amely összegszerűleg nagyjából a 4. polgári áruosztálynak 
felel meg. A fentieket azért fontos tudnunk, mert ha olyan árut 
adunk fel, amely a polgári díjszabás szerint olcsóbb áruosztályba 
tartozik, akkor ia fuvardíjat az olcsóbb polgári díjszabás szerint 
kell fizetni.

A tömegcikkek általában az olcsóbb áruosztályba tartoz
nak. Pl. termények, takarmányok, tűzifa, tégla, homok stb. Ha 
tehát ilyen anyagokat akarunk feladni, akkor a fuvarlevél tarta
lom rovatának kitöltésénél az Árudíjszabás-ban1 foglalt megjelö
léseket kell használnunk.

A vasútállomások a helyes tartalom bevallásra a felvilágo
sítást mindenkor megadják.

d) A fuvarozás módja.
A fuvarozás módját illetőleg teher- és gyorsára! külön

böztetünk meg. Az előbbi árut a vasút tehervonatokkaí, míg az 
utóbbit gyorsteher, esetleg személyvonatokkal továbbítja.

Gyorsáru díjtételek a teheráru díjtételek 150%-ával egyen- 
lőek. Katonai szállításoknál a gyorsáruként való feladást, lehető-



lég kerüljük el, mert a küldemények határidőre való beérkezé
sét fontos esetekben a katonai vasúti hatóságok irányító tevé
kenysége révén is elérhetjük. .

4. Élőállatok után fizetendő' fuvardíjszámítás.
,, után Vetendő 'fuvardíj nagysága a következő
.tényezőktől függ:

a) távolságtól,
b) az igénybevett kocsirakterület nagyságától,
c) a fuvarozás módjától,

gyaltakkal ^  ^  ^  tényezők me^egyeznek az előző pontban íár-
A kocsi rakterülete alapján történő díjszabásra az aláb

biak mérvadók:
■ ..ivIíndeP vasúíi kocsi oldalára fel van írva, hogy a kocsi 

rakteru.ete hány m2. Ha a kocsi nem emeletes, akkor ezt a számot 
a Katonadíjszabás IV. vagy V. (gyors vagy fehéráru) mellékle
tének 6/a.: oszlopában foglaltak díjtételeivel kell megszorozni, — 
a km. távolságnak megjélelően. Ezt az eljárást akkor alkalmaz- 
zuk’ ,a. kosiba legalább 3 nagyobb (ló, szarvasmarha, öszvér) 
vagy 5 kisebb (sertés, juh, stb.) állatot raktunk be.

■ _ Ha a fentieknél kevesebb állatot (pl. 2 lovat vagy 4 drb. 
sertest) rakunk be, akkor függetlenül a kocsi rakterületének 
■nagyságától, 8 m2 után kell a fuvardíjat fizetni.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy adott távolságban 
ugyanazt a fuvardíjat kell Űzetnünk, ha egy vagy két lovat 
illetve három vagy hat lovat szállítunk.

Ha sertéseket szédítünk emeletes kocsiban és csak egy 
eme.etet veszünk igénybe, akkor ennek az egy emeletnek a rak- 
teruletet az eiőbbi mellékletben megtalálható 6/a. oszlo.p díjtételei
vel szorozzuk. Ha két emei'etet veszünk igénybe, akkor egy eme
let rakterületét a 6/b. oszlop díjtételeivel kell megszorozni.

Élőállat küldeményekhez adott kísérők 3. osztálvű kafona- 
dns’za'básszerü díjat fizetik, de a kísérőnek legfeljebb 100 kg 
súlyú poggyászát, valamint az állatok részére az egész útra szük
séges eleségkészietef és a nyergeket, szerszámokat a vasút díj
mentesen szállítja.

, Kutyákat a poIg% díjszabás szerint lehet feladni, azonban 
más ^adatokat va^y legénységet szállító kocsikba kocsinként két 
kutyát a vasút díjmentesen fuvaroz.

A: fent Ismertetett rendelkezések a szabadon (tehát nem 
ládában vagy ketrecben) feladott élőállat küldeményekre vonai-
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kodnak/Ha iádéban vagy ketrecben adunk'fél élőállat küldemé
nyeket, akkor a valóságos súly után az előbb említett mellékle
tek .2, oszlopában lévő díjtételeket keli-alkalmazni.

5. Robbanóanyagok fuvarozása.
A robbanás veszélyének kitett anyagok fuvarozására 

általában az árudíjszabásnál ismertetett elvek vonatkoznak. Eze
ken kívül azonban a fuvardíjak nagysága még attól is függ, hogy 
a feladásra kerülő robbanóanyag vagy lőszer veszély nélkül ke
zelhető-e?

Nagyon fontos tehát, hogy a fuvarlevélben pontosan meg
jelöljük azt, hogy a feladásra kerülő robbanóanyag az előbbi 
csoportok melyikébe tartozik. A megjelölésre a Vasúti Üzletsza
bályzat C. melléklete mérvadó. Ezek szerint ha veszély nélkül 
kezelhető robbanóanyagot adunk fel, akkor a fuvarlevél tartalom 
rovatában részletezés nélkül azt kell beírnunk: „A Vüsz. C. mel
lékjét í/a. osztály í. csoportjába tartozó, veszély nélkül kezelhető 
robbanóanyag.’' .Ha pedig a robbanóanyag kezelése veszélyes, 
akkor a tartalom rovatba a következő bejegyzés kerül: „A Vüsz. 
C. melléklet I. a. osztály 2. csoportjába tartozó robbanóanyag.” 

Lőszer'feladásánál hasonlóképpen kell eljárni azzal a kü
lönbséggel, hogy a lőszer nincs két csoportra osztva, hanem a 
lőszerek fajtánként sorszámozva vannak. A tartalom megjelölé
sénél tehát az osztály után azt a sorszámot kell írnunk, amelybe 
a losz'srfajta tártozA:. Egy lőezerküldemény tartalom bevárá
sára példa: „A Vüsz. C. melléklet í. b. osztály-8. sorszáma alá 
tartozó veszély nélkül kezelhető lőszer.’' A veszélyesen kezelhető 
lőszerek a 13. és 14. sorszám alatt vannak felsorolva.

* A veszély nélkül kezelhető áruk után fizetendő fuvardíj 
az egyéb áruk fuvardíjával azonos, míg az olyan áruk után, 
amelyeknek kezelése veszélyes, magasabb díjat kell fizetni.

6. Járművek fuvardíjának kiszámítása.
A járművek fuvardíjának nagysága — az egyéb árukhoz 

hasonlóan — az „Áru fuvardíjszámítása” c. pontban felsorolt 
tényezőktől függ.

Ettől az általános szabályozástól eltérő rendelkezéseket 
az alábbiakban ismertetjük:

a) gépjárműveknél és fogatolt járműveknél: 
a legcsekélyebb súly 1 drb. szgk. vagy 3 kerekű tgk. után 

Í.500 kg. 2 vagy ennél több szgk. vagy 3 keréknél többel rendel
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kező tgk. fuvarozásánál a legcsekélyebb súly 5.000 kg. vasúti 
kocsinként.

Más közúti járművekért (pl. vontatók, fogatolt ojmu., 
mozgókonyha, motorkerékpár, lövegek, stb.) a valóságos súly 
után keJ a fuvardíjat fizetni. Nagyon fontos tehát, hogy a jármű
veknél^ a valóságos súlyt pontosan feltüntessük. Á járművek 
rakománya és a járművek mellé a vasúti 'kocsiba berakott egyéb 
katonai árû  a valóságos súlyba beszámít.

b) Légijárniűvekné! a tartalom bevallásnál csak akkor 
írhatjuk be a „repülőgép” szót a fuvarlevélbe, ha egy teljes és 
egyébként üzemképes repülőgépet akár szétszedett állapotban szál
lítunk. Egyébként csak „repülőgép alkatrész” vagy „repülőgép
törzs’ vagy „repülőgép futómű“, stb. megjelölést alkalmazunk.

_A teljes repülőgép fuvardíja a valóságos súly kétszerese 
után fizetendő, míg az alkatrészeknél a fuvardíjszámítás alapja 
a valóságos súly.

c) Vízi járműveknél a valóságos súly alapján fizetjük a 
fuvardíjat, de a legcsekélyebb súly 500 kg. akkor, ha a vízijármű 
7 m-nél rövidebb és 1.000 kg., iha 7 m-nél hosszabb.

7. Átköltözés! ingóságok fuvardíjszámítása.
A honvédség hivatalos, valamint katonaszemélyek magán 

átköltözést ingóságaiért a valóságos súly után kell a fuvardíjat 
megfizetni. Ha azonban kizárólagos használatra külön kocsit 
kértünk, akkor a legcsekélyebb súly”, ami után a fuvardíjat 
fizetni kell, 2.000 kg. Az átköltözés! ingóságokat katonai fuvar
levéllel kell feladni, mert a polgári fuvarlevéllel feladott ingósá
goknál a legcsekélyebb súly 5.000 kg. Nagyon fontos tehát, hogy 
az átköltözés! ingóságok súlyát hivatalos mérlegelés útján a fel
adó megállapittassa.

Ha honvédszemély költözik át, akkor úgy a feladó, mint a 
címzett maga az átköltöző személy is lehet. Helytelen tehát, ma- 
gánátkö'ítözési ingóságok fuvarozása esetén feladóként, vagy 
címzettként valamely alakulatot megjelölni.

A fuvarlevéllel felszámított díjak közül hivatalos átköltö
zésnél a honvédkincstár csak a fuvardíjat téríti meg, minden 
egyéb mellékdíjat (ph berakás! díj, kirakási díj, mérlegdíj, fővárosi 
különdíj, stb.) az átköl'íözőnek az átköltözési átalányból kell meg
fizetnie.

Ha netalán az átköltöző személy fuvarlevelére a vasúttól 
előleget vett volna fel a küldeményre, akkor ezt az előleget is 
levonásba kell hozni.
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Ő. Példa darabáru küldemény feladására.
Az alábbiakban leírjuk, hogy mi az eljárás akkor, ha egy 

anyagkezeléssel megbízott személy például 80 kg. súlyú ruhá
zati anyagot akar másik alakulatnak bérmentve elküldeni 

. vasúton.
Az anyagot ládába vagy más csomagoló eszközbe 

(zsákba stb.) csomagolja úgy, hogy a küldemény könnyen meg 
ne sérüljön és hozzáférni ne lehessen. Gondoskodjék arról, hogy 
a láda le legyen zárva vagy le legyen szegezve.
. Magára a ládára vagy a ládára erősített papírlemezre, 
fa vagy bádogtáblácskára ráírja a címzett nevét, címét, valamint 
a rendeltetési állomást.

Magához vesz egy közönséges katonai teheráru fuvar
levelet (amelyet a honvédségi nyomtatványraktárból lehet ártérí
tés ellenében beszerezni) és kitölti a fuvarlevélnek a feladó által 
kitöltendő rovatát, majd a fuvarlevelet aláírja és körbélyegző- 
lenyomattai ellátja.

Ezután gondoskodik. a ládának a vasútállomásra való ki* 
szállításáról. A ládát a vasút hivatalos órája alatt kell az álló

im ásra kivinnie. A hivatalos órák: 7—12 és 14 h—17 h-ig van- 
naik. Az állomáson a ládát a' vasúti raktár felvevőhelyére viteti 
és ott a- mérlegre helyezteti. A ládának ia mérlegre való helyezése 
még a feladó kötelessége, ezután azonban a ládát már a vasút 
közegei fogják mozgatni.

Az általa kitöltött fuvarlevelet átadja a vasúti közegnek, 
ugyanakkor, amikor a ládát mérlegre helyezték. A viasűt közege 
a fuvarlevélre a súlyt feljegyzi és a fuvarlevelet közvetlenül az 
árüpénztárba továbbítja. A feladónak tehát a fuvarlevél átadása 
után az árupénztárhoz kell mennie és ott addig várakoznia, míg 
a fuvardíj elszámolása megtörténik.- Ha a pénztáros a feladót 
szólítja, akkor a fuvardíjat készpénzzel kifizeti. Az árupénztártól 
á fuvarlevél másodpéldányát megkapja. A feladó ellenőrizze, 
hogy a fuvarlevél másodpéldányon a „kifizettetett” bélyegző- 
lenyomat rajta legyen.

Ezzel a feladás befejezést nyert.

9. Példa kocsirakományü küldemény feladására.
Az alábbiakban leírjuk, mi az eljárás iákkor, ha kocsirako

mány ű küldeményt akarunk feladni. *
Feltételezzük, hogy egy hv. őrs állomáshelyét megváltoz

tatja és irodaberendezését, felszerelését és iratait, amelynek össz
súlya hozzávetőlegesen 1-500 kg, vasúton kell szállítania — á
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fuvardíjnak készpénzben történő fizetése mellett. Tekintettel árrá, 
hogy az átszállítandó áru súlya 5-000 kg-on alul van, azt darab
áruként is fel lehetne adni. Ebben az esetben azonban az á ru 
szállító vasúti kocsiba a vasút más árut is berakna és így a hon
védségi anyaghoz esetleg illetéktelen egyének is hozzáférhetné
nek. Ezért a küldemény' részére külön kocsit rendelünk kizáróla
gos használatra.

A feladó megállapítja azt az időpontot, amikorra a csoma
golássá. e készül és a vasúti kocsiba tud rakni. Ez időpont előtt 
legfeljebb négy éŝ  legalább két nappal a szükséges fedett vasúti 
kocsit^ a berakó állomáson írásban megrendeli. A megrendelés 
a vasút nyomtatványának kitöltése révén történik. A megrende
lésben a kocsi kiállítását' határozott. időpontra kérje, — amikor 
a berakáshoz hozzá tud kezdeni.

A kocsi megrendelése után a feladó gondoskodik a rako
mánynak a vasútállomásra való kiszállításáról. Mielőtt azonban 
erre sor kerülne, érdeklődje még, hogy a vasút a megadott idő
pontra rende.kezésre tudja-e bocsátani a vasúti kocsit. Mielőtt 
a rakodást megkezdené, az álta’ia kitöltött fuvarlevelet a vasúti 
raktár felvevő közegének át kell adni. A fuvarlevél kitöltése a 
feladó.részéről az alábbiak szerint történik:

t A ^feladó tölti ki. a vasúti kocsira-vonatkozó adatokat', a 
rendeltetési állomást, az átvevő nevét és címét stb. A tartalom 
beírásánál ebben az esetben elég azt .beírni, hogy „katonai fel
szerelés”. . . -

 ̂ A bevallott súlyrovatot áthúzza és a megengedett, vagy 
megkívánt nyilatkozatok rovatába beírja: „katonai érdektől ki
zárólagos használatra külön kocsit és hivatalos mérlegelést ké
rek. A küldeményt három személy kíséri-’”

A fuvarlevelet azután lebélyegzi és aláírja.
A vasút által kiállított vasúti kocsiba való berakás, valâ - 

mint a rakománynak a. vasúti kocsiba való rögzítése a feladó 
kötelessége.

.A rakodást lehetőleg az előírt berakás! idő alatt be kell 
fejezni, mert különben kocsiálláspénzt kell fizetni. Ha a vasút ko
rábban bocsátja rendelkezésre a vasúti kocsit, mint arneyre a 
feladó kérte, a berakási idő a kocsirendelésben feltüntetett idő
ponttól számít.

, A rakodás befejezése után a feiadó az árupénztárhoz megy 
és ott az előző példa szerint a fuvardíjat kifizeti.

Ezzel a feladás megtörtént.
...................  *  : • • ' -  • .......................
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Az itt leírtakkal gyakorlati tanácsot kívántunk adni azok* 
nak ia bajtársaknak, akik a vasúti küldemények feladását végzik. 
E cikk keretei nem teszik lehetővé, hogy minden esetre vonat
kozóan ismertessük a helyes eljárást, de úgy érezzük, hogy ha a 
leggyakrabban előforduló esetekben tudjuk, hogyan kell helyesen 
eljárni, elértük célunkat; egy lépéssel előbbre jutottunk, — és ez 
a lépés is előbbre visz bennünket a szocializmus megvalósításá
nak útján.

Folyóiratunk célja gyakorlati tanácsokkal elősegíteni a tervszerű, 
hasznos, takarékos anyaggazdálkodást és anyagkezelést. Célunk elérése érde
kében felhívjuk a folyóiratunkat olvasó összes bajtársakat, hogy lapunk szer
kesztésében tevékenyen vegyenek részt. Szakmai ismereteiket és tapasztala
taikat cikkek formájában bocsássák folyóiratunk rendelkezésére. A cikkek 
rövidek, tömörek és könnyen érthetők legyenek. Főleg gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozzanak. Katonai rövidítések használhatók.

A kidolgozott munkákat írógéppel, a lapnak csak egyik oldalára írják. 
Egy kézirat terjedelmének íelső határa 5 gépírt oldal, irodai íven, 30 sorral 
és 3 crp tapszéllel. A közölt cikkek szerzőit gépírt oldalanként 10 Ft tisztelet* 
díjjal jutalmazzuk.

Kívánatos a kézirathoz ábrák, fényképek, vázlatok, vagy rajzok mel
lékelései. Ezek oly kivitelben készítendők, hogy lenyomatot (klisét) lehessen 
róluk előállítani. Vázlatok fehér papíron vagy oleátán tussal rajzolandók meg.

A szerkesztőség szívesen fogad mindennemű tanácsot, kívánságot, 
ötletet vagy javaslatot és ezeket a lehetőséghez képest figyelembe veszi, 
illetve teljesíti.

Rendelkezésre állunk ezenkívül a honvédelmi szolgálattal kapcsolatos 
olyan szakmai kérdések megválasztásával is, amelyek elintézése nem a 
szolgálati út keretébe tartozik.

S z e rk e s z tő i  ü zen e tek
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