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BOCSOR PÁL ezredes és 

VARGA ISTVÁN hhsj. százados 

Ssemlék és ellenőrsések módssertana 

A hadtápszolgálat terén mlegindult szemlék !és. ellenőrzé
sek eddigi tapasztalataként nem érdektelen, ha iazok módszer
tanáról, vié,grehajtásának mikéntjéről beszámolok, hogy a szer
zett ianufoágo'kat a hadtápszolgálatban s.zolgálatot teljesítőklif,e)< 
átadjam, - útmutatá,sul szo!gálva egyrészt azoknak, akik 
ellenőrzés vagy szeml1e végrehajtására parancsot kapnak, ·
másrészt pedig, hogy a közöltekből bajtársaim tanuljanak és a 
náluk fennálló hiányossá\gokat kiküszöböljék. · 

Mvnt minden feladat végrehajtása ,előtt tervet kés.zítütik, 
úgy az ellenőrzés vagy s:z,emle megkezdése előtt j9 a kiszállást 
megelőzően a .szemlélő kiészítsen részletes szemletervet, mely 
tartalmazza azt, hogy a rendelkezésre álló idő alatt melyik ala
kuiatot stb., milyen időpontban, milyen anyagnemet illefő.én, 
miilyen mértékben szemléli meg. Figyelembe kell venni, hogy· egy 
szemlenap ,alatt minden anyagot a legteljesebb részletességgel 
megsz·emléln.i vagy ellenőrizni nem ,lehet, - ezért egy anyag· 
nemet, vagy ezen belül egy cikket a legapróbb részletekig ~ell 
megszemlélni, - · míg a töblbi anyagnemet csak olyan rriiérték~ 
ben, ami,lyen a célszerűen összeállított szemletervben 
szerepel. 

A laktanyábia való belépéskor a szem1ét tartó személy
azonosságát az eli,gaz'itást végző honvédnek, személyazonoosági 
igazolványa és a tárgyhónapi il:etmény kifiz,etési lappal .igazolni 
köteles. Ezenfelül a szemlét tartók legidősebbje, ebbel'i minőségét 
a részére kiiadott „Nyiltparancs" felmutatásával1, a laktanya-
ügyeletes tiisztnél igazolja. • · 

Ha a szemlével ,érin~tt cs,apát parancsnoka magasabb 
rendfokozatú, mint a szemlélő, úgy a szemliélő ,a osapat parancs
nokánál jelentkezni köte1es, - · ellenkező esetbt n, va,gy egyenlő 
rendfokozat esetében, a sziemITét tartó megérkezését a parancs-
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noknak tudtár,a adatja, ~ aki a jelentkezést illetően a Szolgá
lati Szabályzat I. Rész, 34. pontja alapján jár el. Az eligazítás 
megtörténte után, ha a szemnélő mag,asabb riendfokozatban van, 
mint a megszemlélendő alakulat p,k-a, az őrsiég, a fogdahelyi
séig, az őrség elhelyezése, 'fegyverzete és lőszere, ruházat és sze
mélyi fel,szerelése megvizsgáJ.ását eszközlii a sziemlélő. Ez a viz9-
gálat terjed'jen 1ki a legapróbb részletekre is, - mint pl. az őnszoba 
tisztaságára; - a fapadok (pricooek) elhúzásával meg ikell , győződni 
a takarítás minőségéről, - mert ciga.rettav,é,g,ek, !kenyér- és 
gyümöfosmaradékok kedlvenc gyüjtőhelye a priccs'e'k fejrésze 
alatti terület. Meg k~ll viz·sgálni az őrszolgálatban állók f.egyver
zietének karbantartását, lőszerét; betartják-e a Szolgálati Sza
bályzat II. Rész, 7. §. 4~. é~ 43. pontjában e}őírtakat. A 43. pont
bfl.!1 m~gfö&tározott lőszermennyiségiet tároló láda, zár, via.gy lakat 
kulcsa kin~! vaq. Különös gondot fordítson a szemlélő az őr
&égbe be~sztottak rupázat és szem~lyi felszerelésére. Szal<adt 
ing,ek és g<ttyák, eltílpooott sarkú, patkó nélküli és h~ányo.s talp
szegű, :rövidszárú osizmá'k gyaikoriak. A kenyértarisznya szaka
dozott, rongyos, evőcsésze csak felületesen kjtisztított, stb., stb. 
Fordahelyiség tiszhisága, fogdafeqyítését töltő személyek be
tartják-e ,a Sz. SZ. III. Rész 70. pontjának rendelkezését. A reg
geli órákban szalmaz~ákon f ekvő, 2 pókróccat betakaródzó, 
könyvet olvasó és cigarettázó, fogságga.f fenyített i~ előfordul, 
akkor, amikor a legénység egy része -ágy nélkül, szalmán alszik. 
Egy ilyen minden részletre kiterjedő szemle fényt derít nemcsak 
az őrséget vezénylő alosztály, hanem a megszemlélésre kerülő 
alakulat anyag~ fegy.elmére is. 

Az őrség megszemlélése után a szemlélő a szemlével 
érinte·tt egység parancsnokának adj a tudtára a szemle tárgyát ~ 
-,- a hadtáppar~ncsnokot hivassa magához. - Célszerű, ha vagy 
ö, vagy politikai ·tisztje, vagy pedig az egység törzsparancsnoka 
jelen van a szemlénél, így az észlelt hiányosságokat a hadtáp-

. parancsnok vagy személyesen veszi tudomásul, vagy pedig alá
rendeltjei jelentéséből tájékozódik, módja van tehát azok ki-
küszöbölésére intézkedni. , 

Az anyagszemle az alábbi1akra terjedjen ki: 
1. Raktárhelyiségek minősége és biztonsága. 
2. Raktári rend, 
3. Készletek rendeltetésszerű használata, 
4. Azok teljes száma, · 
5. Készl€tek használhafósága és minősége, 
6. Gazdálkodási alegység készletei állapota, gondözása, 

tárolása, · 
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7. Hasznavehetetlenné vált cikkek (anyagok) mikénti 
felhasználása és értékesítése, 

8. Utánpótlás helyessége, 
9. Karbantartási hitelkeret szabályszerű és gazdaságos 

felhasználása„ 
IO. Nyilvántart;ís,qk, ·valamint a felszerelés~ jegyzékek 

vezetése, 
11. Műhelyek és javítási munkálatok végzése, 
12. Javító- és üzemanyagok gazdaságos felhasználása, 
13. Mesteremberek foglalkoztatása és 
14. Előírt ellenőrzések, illetve rovancsolások megtörtén
téről meggyőződés. 

Az alábbiakban a hadtápszemlék lefolyt~tásáról általá
b an:, majd az egyes anyagnemekről részleteiben adok tám
pontokat: _ 

Altalában: 

1. Raktárhelyiségek minőségének és biztonságának ellen
őrzése (G-54. Ut. 15. §.) . 
a) a hefyiség szárai, pormentes, hűvös, tiszta, szellőz
. tethető-e, tűz- és betörésmentes-e, , 

b) i állványokkal , polcokkal megfelelően be van-e 
· rendezve, 

c) ablakok ráccsal, hálóval el vannak-,e látva, 
d) tfürendészeti és egyéb óvintézkedések megtétettek-e 

· (fec;skendő, hop:iok, víz, tűzoltó.készülék, stb., kívül 
villámhárító), 

e) a · raktárban milyen világítóeszközt használnak 
(11yilt láng használatl:) tilos), 

f) Hincsenek-e a pincéb~n 1 vagy a . pa\flásos , 9ly?n 
anyagok elhelyezve, melyek -ott nem tárolhatók, 

g) dohányzási tilalom, · világítási és fűtési · korlátozá
zások ki vannakae függesztve, 

h) raktárhelyiségek őrzése mikéflt van megszervezve, 
i) emeleti helyiségek nincsenek-e túlherhelve. 

2. Raktári! rend ellenőrzése (G__:54. Utasítás 15. §.) . 
a) Raktári állványok elhelyezése szabályszerű-e ( ablak 

falra· merőlegesen: álljanak,. - a . nap . ne .süsse a 
készleteket), · · , · . · , ., 

b) k~~zl~t~k áttelcinthetf>en v'afln!lk·.e· élheiyeiv.e {gyór-
san 'megolvashatók, kiadhatók iegyeriek), .:·v 



. e) kiselejt~zett anyagok·_nincsenek-e együtt tárolva a 
készletekkel., : · _ · 

d) a cikkek mennyisége felirati táblákkal meg van-
. nak-e jelölve, , _ 

e) egyes cikkek csomagolása sz abályszerű-e (5-10„ 
25-ös kötegek, stb.), 

· f) ládákban elhelyezett cikkeknél csomagolójegy van-er 
g) mál-házó eszközöknél málházó rend ki van-e füg

gesztve. 
3. Az anyagok teljes Számának ellenőrzése, - kémpróba

szerűen, alakulatonként egy· anyagnem - esetleg egy 
anyagcikk részletes rovancsolasával. Ez kiterjed a 
raktári, alosztálynál lévő és egyes személyeknél lévő: 
készletre. 

·4. Rendeltetésszerű használat, · minőség, készletek meg-
javításának ellenőrzése, ' · 

5. Raktárműveleti napló, i;inyaggondozás, karbantartás.. 
ellenőrzése , 

6. Kiseléjt,ezett anyagok feihasználásána:k; érJék~~ítésiének 
ellenőrzése, . 

7. An.yagután,pótlás mikéntjének eHenőtzése (központi ki
utalás, beszerzés, utóbbi hogyan történt)_, 

8. Anyagnyt(,vántartást könyvek, felszerelést lap (hitele
sítések, aláírások), 

9. Anyagjavítások könyve, munkanapló ellenőrzése, 
10. Műhelyek . ellenőrzése, . rendeltetésszerűen foglalkoz

tatják-e á mesterembereket, nincsenek-e a rendszere
sített létszámnál többen foglalkoztatva. 

11. Javító~ és üzemanyagok felhasználásának ellenőrzése~ 

. Az egyes anyagnemeket illetően az · alábbi szempontokat 
és irányelveket kell . szem előtt tartani: _ 

· ' . Bár' á fegyverzet, tüzér és optikai, valamint a lö_szer
anyag a H. Tii. Pk. anyaga, azt gondolom, nem lesz érdektelen„ 
ha ezzel is fogl~lkózom.. 

Fegy,verzet: 

, . ii.' pis~toly, - géppisztoly, puska, goLyószótó és géppuska-
darabszáma· ~iITT'ezik-e az ezred tüzér . pk., illetve a fegyver- és. 
löszerellátás vezető. által vezetett leltári készletben azzal a 
'mennyiséggel; í:iélyét ~. szemlével érintett .. _alakulat, stb. meg-
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:alakulásakor 1vetl át más alakulattól, vagy a központi készlet
ből (Központi nyilvántartás egyeztetése az alakulatnál). 
· Egyeznek-e a fegyverszámok. 

Vezetik-e a ,,Tájékoztató a tüzérségi anyagi szolgálat el- . 
látásáról" című segédletben előírt „SzámszerintU nyilvántartás 
.a fegyverekről. és lövegekről'' című előjegyzést . . ' 

Milyen előjegyzésben tudja kimutatni a fegyver. és lő
:Szerszolgálat vezetője az alosztályoknak kiadott anyagot. Fel
.fektették-e· az anyagnytlvántartást könyvet, azon, az időközben 
heállott változások át vannak-e vezetve. 

Vezetik-e a fegyveranyakönyvet, az említett „Tájékoztató"
ban rögzítettek szerint (hitelelesített fegyver anyakönyvi lapok). 

Milyen a vezetés módja, - fegyverszernzárrnok, minta, 
füméret helyes feltüntetés, - kiadá,s és raktárba bevonás 
..átvezetése. 

Mi:lyen ai használatban lévő fegyverzet tárolása (van-e 
:zárható puskatámla), - karbantartása. Rende1kezésre áll-e 
lellő karbantartó anyag - .olaj, zsír, rongy és kóc -, azt mi
·ben tárolják. Sokszor előfordul, hogy az ezredraktárban elegendő 
.áll rendelkezésre, ugyanakkor a szd-nál nincsen. - Milyen 
-/edényben tárolják a karbantartó anyagot, - az egységes ola
jat (sárgás-barna), megkülönböztetik-e a fegyverolajtól (sötét
b arna) . 

. Rerndelkez,ik-e az egység a fegyvereik tisztítására ,al~al· 
mas helyiséggel (G-56/b. Ut. I. A. 2. pont), - ha nem, hol 
t isztítják a fegyverzetet. 

Milyén a raktárban lévő fegyverzet tárolása, karbantar
iása, - fegyverzet elkülönHve _tárol-e más anyagtó1 ('G-56/tb. 
Ut. I. A. 8. pont). Előszeretettel tárolják a fegyverzetet fa lő
:szert más anyaggal, - mint ahogyan azt a megszokás alapján 
~ddig tették. - A megfelelő helyiség biztosítása a szd. (zlj .) 
:pk. kötelessége (G-56/b.) .· 

Van-e az alakulatnak fegyvermestere. - ·Ez különösen ki
különített zlj-nál lényegbe vágó. Az e. tii. pk. kövessen el min
dent ott, ahol hiiány fennáll, - arinák mielőbb megszüntetésére. 

Rendelkezik-e fegyvermesteri műhely felszereléssel a 
.fegyvermester, a helyiség megfelel-e rendeltetésének. 

hgyverzeti hitelkeretet rendeltetésszerűen · használják-e, 
·.a beszerzési cikkek leltárba bevételeztettek~e. 

Puskák belövése megtörtént-e, - enriek .tériye a fe·gyver-
:anyakönyvbe be van-e jegyezve. · · · · · 

Mikor tartott fegyvervizsgát a fe'gyvermester. . Az ezred 
t üzérségi parancsnoka, az ezred fegyver- és lőszerellátasánák 
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vezetője, az alosztályparancsnok 'foganatosította-e a Szolgálati 
Szabályzat I. Részében, részükre előírt ellenőrzési köteles.e 
ségeiket. 

Tüzérség é& optikai anyag: 

?rtelems1zérŰen, mint a fegyverzetniél, a löv,egek tárolás 
alatt fel vannak-e ducolva; ha nem színben állanak, ponyvával 
vannak-e letakarva. . 

Betartják-e a löveg-, vagy vető-utasításban előírtakat a 
tárolás, kezelés és karbántartás terén . 

. Lőszer: 

Meg ,kell győződni arról, hogy az alakulat lőszer készlete 
honnan származik, az átadási okmányok alapján egyeztetni az, 
ezred fegyver- és lőszerellátásvezető · által készített és vezetett 
leltárt. Ez után meg kell állapítani, hogy hol, kinél, mennyi és. 
milyeh lőszer vart a felfektetett anyagnyllvántartási kön!J& 

, alapján. 
Ismerik-e a H. Tü. Pk-nak a kh. lőszer megalakítására 

vonatkozó rendeletét, - e szerint tárolják 0 e a kh. lőszert~ 
Tapasztalat szerint erről az alosztály szölgálatvezetőknek nincs. 
tudomásuk, ezért nem is tar-tj ák be azt. 

: A kli. és kiképzési lőszert ·egymástól e!Rülönítve tárolják-e 
és azt fajtánként külön megjelölik-e. Legtöbb helyen a lőszer :1 

, fegyverzettel egy helyiségben van, - nilncs meg az elkülönítés. 
ezen belül pedig nem történik meg a kh. és kiképzési lőszer szét

_ választása· és megjelölése. A tárolás is kívánnivalót hagy maga 
után. Ne'm használnak ászokf át a rakaszok alá, egyes· helyeken 
nem ismerik a lőszerládá számozását. Vezetik-e „Tájékoztató a 
tüzérségi anyagi szolgálat ellátásáról" ideiglenes segédlet 
21-37. oldalain előírt előjegyzéseket. Betartják-e a szolgálati 
szabályzat II. Ré~ 42. és 43. pontjában előírtakat (őrségek éles
töltény kellékálladéka). · . 

· Megtörténi:.k-e a Szolgálati Szabályz.at I. Rész 141., 219~ 
és 486. pontjáoan -elrendelt lőszerhulladék beszolgáltatása, azt 
hol tárolják. Eleget tesznek-é a központi tároló helyre való bé
.szállításnak (,,Tájékoztató" V. 11. pont utolsó bekezdés). 

Súlyt kell helyezni a lőszer felliasználásrtál arra, hogy 
a raktárban lévő régibb gyártásút adják ki lövészetekhez és az 
újonnan kiszállított újabb gyártmányú kerüljön raktárba; ha 
ezt befartjtJk, úgy a kh. lőszerben, mindig a legfrissebb gyár
tású lesz. 
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Ruházati és általános személyi felszerelés: 

Az elsö t~nykeóése legyen a szemlilőnek annak meg
állapítása, hogy az alakulat !étszámának megfelelő _ n1házat 
ké;,zletében van-e, arány9:J-e az ~!egységek közötti elosztás. 

· Nem fordulhat elő az, µogy egyes alosztályoknál pl. köpenys és 
,evőcsészehiány van, ugyanakkor a másiknál ebből a cikkből 
rnktári készletet lehet találnil. 

A leltárilag nyilvántartott mennyiség egyezik-e azzal a 
-darabszámmal, melyet az alakulat részére kiutaltak, - átvette-e 
.azt, amit a~ egyes alakulatoknak átadni kellett. 

Az ezred raktárában tárolt készletet kell ezután megvizsc 
.:gálni. Tárolási mód, mennyiség, minőség, stb. szempontjából. 
figyelembe véve· az anyagszemle szempontjainál már fel
:Soroltakat. 

Meg kell győződni) arról, hogy az egyes alosztályoknak 
mekkora készletet adtak ki, az anyagnyilvántartást könyv sza
bályszerűen van-e vezetve. Az alosztályoknál lévő ruházat és 
személyi felszerelés ellenőrzésénél -az anyagnyilvántart;ísi 
köp.yv adataiból ~ell kiindulni. Vizsgálat qrgyává keJl t~nni a 
f Plszerelési lap vezetését, - minden kiadás-bevételi tételt az 
€rdekeltek aláírásukkal igazoltak-e, - az üres rovatokat kerészt
vqnással ,kihúzták-e. - Ellenőrizni kell ké~próbaszerűeq1 hogy 
a felszerelési lap adataiban kimutatott cikkek a hé!sználóknál 
megvannak-e. Gyakori eset, hogy !:lgyes cikke~et a szolgálat
vezető beszedett anélkül, hogy azt a felszerelési lapon átvezftte 
volna. Ilyen esetben azután nem lehet megelégedni a kérnprób<J.
szerű ellenőrzéssel. 

· · A használatban lévő cikkek rnegvjzsgálásái;a legalkalrna
sabb időpont a kivonulásra való sorakoiás. Jgen sok esetbep 
,észlelhető vastalpszeg- és patkóhiány a rövi(iszárú csizrnáknáL 
Elhordott, letaposott sarkú csizrná¼ a rajszemlék meg 11em tar
iásának tanubizop.yságai. · Sok helyen szakadtnyakú 2;öl~ inget 
használ . a legénység akkor, amikor a ral~tílrban sok zöld gallért 
tárolnak. Megtörtént-e az aprólékos kéziszerekkel való ellátás. 

A szd. r1:1ktári készlete áttekinthető módon csoportosítta
iott-e, nincsen-e javításra szoruló lábbeli, vagy ruházat túl 
nagy mennyiségben. A felszerelési lap adatai és az alosztály 
raktári készletének összeadása adja a szd-nak _kiadott m~nnyi
·séget. Ennek - -az anyagnytlvántartást kön:yV.. 3,9íll!3Jval 
egyezni kell. • 

A szakszerű javítás mikéntje, -- a mesteremberek ,.cél
szerű kihasználása, a 1avító anyag okszerű . felha:szt1-álása; -....;.;_ 



1 

L 

ennek pontos nyilvántartása ugyancsak ellenőrzés tárgyát 
képezze. 

Tisztek és -tiszthelyettesek részére kiadott ruházat a fize-
tési osztályba soroltak számlakönyvében elő van-e jegyezve. . 

Amennyi1ben a felszerelési lapot, anyagnyilvántartásr 
könyvet, stb-t időközben más előjegyzési és nyilvántartási mqd 
váltaná fel, úgy értelemszerűen ezek alapján kell végezni az 
ellenőrzést. 

Gépkocsi atiyag: ·, _ 

' Fel-szerelési és pótfek;zerelési lapo~ megvannak-e. A gép-
járműjavítások be vannak-e vezetve a törzskönyvbe. Hol tör
ténik a megrongált vagy sérült anyag javítása. Házi műhe
lyekbe beosztottak foglalkoztatása (nem végeznek-e magán
munkát). Anyagjavítások könyvének vezetése (G-54. Ut. 16-
§.) . Munkanapló vezetése: Gondatlanság miatti javítások költ
ségét a kártokozók megtérítik-e. Szállítóeszközök állapota, azok 
használatának rendje, kímélése. Betartják-e a gépjárműforga
lom korlátozása t-ban kiadott rendeletet, - miként tárolnak a 
leállított gépjárművek. - Szakszerű karbahelyezés, ---: felduco-· 
lás megtörtént-e. 

Gépkocsiforgalom nyilvántartása. - Időben történik-e a-. 
gépkocsik javítása. - Karbantartást rendesen elvégzik-e. -
Utikönyvbe be vannak-e vezetve a gépjármű által megtett utak_ 
Minden útra ki volt-e állítva menetlevél, -:- annak rovatai ki_ 
vannak-e töltve. Menetnyilvántartás vezetése. Valóban szolgá
lati útra történt-e a gépjármű ig·énybevétele. üzeimanyag fogyasz
tás nyilvántartása, raktározás, gazdaságos felhasználás. üzem
anyag felqasz11álási napló vezetése. Utikönyvekben valóban a 
menetlevelek szerint megtett utaknak megfelelő üzemanyag 
van-e bevezetve. A törzskönyv szerint 100 km. üza. fogyasztás. 
van-e felszámolva. üza-ot leltárilag kezelik-e. üza. tároló edény
zettel rendelkeznek-e. Hol történik az üza. tárolása. Biztonsági 
r endszabályok betartása. 

Lófelszerelés és vonatanyag: 

Lovak etetése, ápolása, szerszámzat kezelése és karban
tartása. A lovak megkapják-e az illetmányszerű )_ótápoti A lótáp, 
t árolása és minősége, __, van-e zabosláda; - mivel mérik az, 
egy etetésre szolgáló zabot; - milyen a széna minfoége, - nem 
dohos-e; ~ ~stállóban, - üres lóállásban _ _'._ nem lehet. szénát 
t·artani. - Préselt .szénát etetés előtt kellően szétszedik-e. -. 
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.Mit használnak a.lomnak. _ .. Penészes ··szénát · tilos almozásra 
felh~sz~ál;1i, . mert_ a, Jó megeszi s ~lpu~ztulhat tő)e_. Tiszta-e az 
-ete~o valyu; - szenat ne az alomra tegyék', hanem egy faládába, 
.amiből a ló mégeheti. · · · · · · ' 

Ki és mikor ellenőrzi az etetést, itatást. 
. -·_ : Mikor .történik a 'lóápolás, ..:_ annak módja, - .a lóápolók 

1:11.dnak-e lofVat ápolni/. _:_ Hogyan használják a lókef~t · és .ló
-vakarót. Szőrmentén és nem ellenkező iránvban történík-e a' 
kefélés; - lóvakaró használata, - testtől eÍ!entétes irányban, 
-~·1agy pedig a tést felé · történik, a ,kefében lerakódott por kiürí
tése, - időközben kiürítik-e a kef ében lerakódott port, · ezt ned
-ves részre verik-e ki, - mert különben visszaszáll az emberre· 
-és a lóra. Van-e elég lóvakaró és lókefe. Mikor volt a farok- és 
-sörénymosás. - Betartják-e a heti 1 napi lópihenőt. 

Patkolás ellenőrzése, megtörtént-e a 6 hetenkénti patko~ 
1ás. Vezetnek-e erről előjegyzést. 

· Mikor volt lóvizsga, - ki tartotta. 
Istállórend betartásának, istállórend kifüggesztésének 

-ellenorzése, -,- trágyagyűjtéshez falapátot és fagereblyét hasz
nálnak-e, vagy vasvillával szedik ki a trágyát az alomból, azt 
11ova teszik; van-e ai istállón kívül trágyahordó láda. Húgy
fogó edényt használnak-e, - ezzel nem ijesztik-e el a lovat 
},1iilyen az almozás, - milyen időközökben történik. 

Istállókötőfékek · állapota, tisztasága; karbantartásukra 
:fordítanak-e gondot. Szakadt részeket nem dróttal kötik-e össze. 

Nyeregfelszerelés, hámszerszám tárolása; - a „nyerges'( 
t isztasága; - nyereg és szerszámzat bőrrészei kellően karban
iartottak-e, teljesen új szerszámzatot bőr konzerváló olajanyag
gal kell átkenni, - különben eltörik, idő elött használhatatlanná 

-válnak; - zablák, kengyelek, karikák, fémcsattok tiszták-e; 
-vagy pedig vastagon rozsdásak. -- Nincs-e szakadt kötélnemű 
(istráng); - összedrótozott szíjazat, - törött lókefe, elrozsdá

::sodott lóvakaró a nyergesben. 
· Országos járművek tisztasága, - sárosan állanak-e · a 

·színben; - törött lőcsök, - kocsi oldalak, - els'ő és· hátsó fej
deszkák mindig előfordulnak. - A tengelyek nincsenek-e ki
Jmpva, ~ kellően . kenik-e _kocsikenőccsel; - . mert · a tengelyen 
.lötyögő kerekek, erősen · !kikopott, tömésre szoruló tengelyek 
-fgen gyakoriak. A járművek faanyagát konzerválják-e. 

Mire használják ;fel a vonatanyag hitelkeretet. 
Hol · és milyen módon tárolják áz istállótrágyát; · - el

ii anyago.Jt trágyadombok :._ gödrök, le'gtöbb helyen találhatók. 
Miként történik a trágya értékesítése. , · 
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Egészségügyi szolgálat, - eü. anyag: 

Betartják-e az egészségügyi óvintézkedéseket, - legény
seg1 szobák, - mosdók, W. C.-!k ti1sztasága. Van-e fürdőhelyi
ség, - milyen időközökben történik a fürdetés. 

A gyengélked'őszoba feladatának megf,eM-e. Vezetnek-é
betegnaplót. Elegendő-e az ágylétszám; - kellő mennyiségű. 
gyógy- és kötszer áll-e rendelkezésre. Nem túlzott-e ezek meny
nyisége. Felhasználása gazdaságos-e. 

Hogyan történik az orvosi vizsgálat lefolytatása. 
Végez-e az orvos ellenőrző munkát a ruházat, az egyéni 

hygi'énia teréh, - pl. fog.kefét hasznáfnak-e, - az élelmezés. 
terén, - résztvesz-e az étlap összeállításában, - ellenőrzi-e a 
szakácsok tisztaságát, - gohdoskodik-e azoknak hetenkénti 
megvizsgálásáról. . 

Betartják-e a' Szolgálati 5zabályzat I. Rész. 75. és 76_ 
§-aiban elrendelteket (gyengélkedőszoba, napos ügyeletes. 
kötelmei) . 

Az osZitály orvosa - Sz: Sz. I. R. 35. §. - kötelmeit 
ismeri-e, - betartja azokat. 

Milyen az eü. swlgálat ellátása ott, ahol honvéd-orvos. 
qincsen, 

Allategé5Jzségiigyi szolgálat, áeü. anyag: 
Az állategészségügyi vizsgák rendszeresen és milyen idő

közökben történnek. Betartja-e az alakulat az állategészség
ügyi rendszabályokat és ha nem, mi ennek az oká. Van-e el"'
ikillönítő- és bet,egisttálló, -- ha van, használható-e. 

Az áeü. anyagok teljesek-e, vagy pedig hiányosak; -
igehyelte-e az alakulat a hiányt és mikor. - A rendszeresített 
főcikkeken kívül van-e más aeü. anyag az alakulatnál, gyógy.:- . 
szerek és kötszerek kivételével. · 

Hol tárolják, milyen módon az áeü. anyagot. Hol tartják 
pyNVán. A gyógy- és kötszet felhasználása a célnak megfelelően 
és. gazdaságosan történik-e. 

etelmezés megszervezése, élelme2ési anrag: 
Hogyan történik az étkezés összeállítása, mennyiben al~ 

kalmazkodnak az irány-étlaphoz. Orvps résztvesz-e az étlap 
összeállításában. Élelmicikkek kiadásának rendje, - ki veszi át„ 
-"- rflilyeri élőjegyzéssel. E:tkezés elkészrtése (izlete6Slég), .,..,-!-

főzésközbeni tisztaság. · 

12 



Konyhaellenőrzés, - rend és tisztaság, · ami vonatkozik a 
helyiségre, - konyhaedényekre, konyha felszerelésre, - konyha 
berendezésre, - tálaló asztal, húsvágódeszka, stb., stb. 

Konyha személyzetének, szakácsok eü. állapotának, Hir
detésének ellenőrzése. - Ki és milyeh időközökben tartja a 
vizsgálatot. 

Btkezés adagolása, - kenyér adagolása, -- ( étkezésen
ként vagy egyben), különös tekintettel a hús és szalonna 
~dagolására. 

Elelmi.szerek minősége. Kik veszik át mennyiségileg és 
minőségilleg az élelmiszereket. 

Betartják-e a Sz. Sz.-nak az étkezés kiosztására vonat
kozó határozványait. 

Konyhafelszerelési cikkek ,k;ellő mennyiségben rendelke
zésre állanak-e, - javításuk, pótlá1Suk miként történJik. 

Blelmicikkek ellenőrzése, az élm. cikkek raktárában, -
szabályszerű tárolás, - felirati táblák, - kezelés (lisztnél for
gatás), - szappant nem lehet élelmiökk mellett tárolni. 

Kenyér minőségének ellenőrzése, - szerződéses sütő
mester, N. V. ellenőrzése, a liszt helyes felhiasználása és NlSzta
ság szempontjából. 

Zab, széna, szalma tárolása, kezelése. 
Etkezési pénz gazdaságos felhasználásának ·ellenőrzése. 
Tüzifa, kőszén mennyisége és minősége, tárolási módjá-

~lak ellenőrzése. 

Elhelyezési szolg-álat: 

Elhelyezési szükségletek, épületek, férőhelyek, helyiségek 
rendeltetésszerűen vannak-e felhasználva. Engedély nélkül nem 
történtek-e változtatások az épület állagán. Helyiségek karban
tartása és használata. Fűtőanyag és villanyáram gazdaságos 
felhasználása. Hiánynapló · vezetése és az abban feltüntetett 
hián·yosságok mi\kénti megszüntetése. Nincs-e fűtőanyag túl
fogyasztás. 

Tüzbiztonsági intézkedések betartása, - tűzriadó intéz
kedés, tűzoltóosztag felállítása és kiképzése, - tűzoltószerek 
vannak-e. - Tűzcsiapok használhatók-e. 

Körletek tisztasága, különös figyelemmel a W. C. és 
mosdókra. 

Ablakok üvegezésén nincs-e hiány. 



I Bútorok nyilvántartása, használata, - ·kat'ba.ntartása és 
javítása miként történik. ' 

Ingósági · Jeltár vezetése. Helyiségleltár fel van-e 
foktetve. 

I4 

íróasztalok, iratszekrények zárhatók-e. 
Budapest, 1949. december hó 28 . 

• 

AnyagtakarékÓsság nélkül nincs anyagi fegyelem, -
anyagi fegyelem nélkül nincs vasfegyelem. 



I' ÁLL ANTAL hbsj, swados 

A helys21ini ellenőr!ISés tapasstalatai 
és támpontok a helyssini ellenőrsésre 

Néphadseregünk előtt álló feladatok maradéktal.an végre
hajtása érdekében a Honvédelmi Miniszter Bajtárs újrendszerű 
és szervezetű anyagi szolgálat bevez,etését rendelte el. 

Az újrendszerű és szervezetű anyagi szolgálat végrehaj
tásához szeretnék hozzászólni tapasztalataim alapján. Ki sze
~etnék térni 

1. hogyan fogadták az új szervezést az alakulatok; 
2. miként hajtották végre az átá11'ás11:; 
3. hogyan működilk az újrends.zerű és szervezetű anyagi 

szolgálat; · 
4. milyen körülményeknek tudható be az alakulatoknál 

végzett jó munka és mi a pibák oka; 
5. támpontokat szeretnék adni az újrends:zerű anyagi 

szolgálat ellenőrzéséhez. 

1. 

Tapasztalatom szerint az alakulatok megnyugvással és 
komoly megértéssel fogadták az újrendszerű és szervezetű 
anyagi szolgálatot 

A megnyugvásnak és megértésnek okát abban látom, 
hogy , az újrendszerű és szervezetű anyagi szolgálat a valóságban 

a) konszerűsítette iaz anyagi szolgálatot; 
b) megtsizüntette az anyagi szolgálat eddigi háttérbeGzorí

totts'ágát; 
e) döntő módon hozzájárult az alakulatok anyagi fegyel-

mének megszilárdítás,ához. · 
A kiadott „Segédlet" megismerés.e után örömm:el látják az 

alakulatok, hogy az újrendszerű és szervezetű anyagi szo;1gálat 
alapját a 2. világháborúban győztes, dicsőségeis. Szovjet Had
sereg kiértékelt és átdolgozott anyagi utasításai adják. 

Különösen nagy örömet és -megértést idézett elö· az anyagi 
szolgálat korszerű felosztása és az anyagnemfelelősök ,,be
vezetése'.'. Az anyagnemf elelősök bevezetése az anyagi szolgá
latban megosztotta a felelősséget és azt a tényleges munkát 
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végzőkre írja elő. Telje.s mértékben kidombo-rítja ·az egyéni fele
lősséget, fegyvernemre és rendfokozatra való fekintet nélkül. · 

. . Ezzel a kérdéssel végleges megoldást nyert a volt gh. 
főookök korlátlan anyagi felelőssége, amit igen sokszor más 
hibájából v;il.seltek. 

2 . . . 

Az · új rendszerre val.ó · áttérést az alakulatok az előző 
pontban leírtak szellemében· hajtották végre. Tény az, hogy az 
alakulatok az átszervezéssel kapcsolatban nem egyformán vol
tak igénybevéve .' Ha a kiértékelésnél figyelembe vesszük az,t, 
hogy eg-yes alakulatok nagvobb; más alakulatok kisebb . mérték
ben voltat? igénybevéve, akkor azt lehet megállapíta_ni. hogy 
ahol az anyagi szolgálatot vezető és végrehajtó bajtárs-ak ren
delkeztek megfelelő szakmai és politikai ismeretekkel, ott az új 
r.endszerre való áttérés lelkesen, fáradságot nem kímélve, zök-

. kenőmentesen leit végrehajtva. 
Döntő módon be:folyásolta az áttérés időbeni végrehajtá

sát és szabályosságát· az a körülmény, hogv az alakulatoknál 
szolgálatot teljesítő - anyagi1 szolgálattal érintett - haitársak
nak milyen a munkához való viszonya. Ahol a bajtársak politi- . 
kai képzettsége és szakismerete elérte a megkívánt mértéket, 
·o.tt az áttérés legfeljebb átmenet.V nehézségeket okozott. Ezeket 
a nehézségeket a fenti tulajdonságokkal rendelkező bajtársak 

, gyakorlatiasan megoldott'ák addig is, amíg a kért segftség a 
vezetés részéről megérkezett. 

Azol< az alákulafok, ahol a fenti szempontok közül pl. a 
politikai öntudat hi1á,nyzott, az áttérésnél sok és megoldhatat
lannak látszó akadályokba ütköztek. Ezek a bajtársak csak a 
m·aguk „szakmai'' tudására szorítkoztak és nem mertek segít_. 

, séget kérni a' vezetéstől. Ilven helyzetekben, tapasztalatom sze
'.rint., a politikai alap nélküli úgynevezett ,,szaktudás" nem 
elegendő a problémák megoidásához. · 

Az áttéréssel érintett alakulato~nál komoly segítséget 
nyujtott az oktató jellegű szemlék megtartása. A szemlék m~g
tartása után ezeknél az alakulatoknál nem maradtak vitás és 
tisztázatlan kérdések és ezeknek az alakulatoknak az áttérését 
sikerült . zökkenőmentesen biztosítani. 

összefoglalva: Az alakulatok az áttérést - a kisehb hi
báktól eltekintve - lelkesen, önt~datosan és jól. . hajtoUák 
végre. 
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3. 

Az újrendszerű anyagi szolgálat működése teljes mérték
ben összefügg az áttérés időbeni és helyes végrehajtásával. 
!Ebből adódik, ahol az alakulatoknak az áttérést akár saját mun
kájukkal, akár a felső vezetés helyszíni támogatásával s'ikerült 
idejében és helyesen végrehajtani, ott a munka már az új rend
szernek megfelelően zavartalanul történik. 

A menetközben tapasztalt nehézségekre az alakulatok az 
előlj áró hadtáp parancsnokaiktól és az első fokú pénzügyi ható
ságaiktól kérnek megoldást és a gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
nagyobb nehézségek és leküzdhetetlen akadályok sehol 
nincsenek. 

(Az egyik vidéki alakulat kérte az ellenőrzési osztályt, 
· hogy menjenek ki szemlére. fgy a helyszínen sikerült tisztázni 
az alakulat m~nden nehézségét és ezzel hozzájárulnJ az alalkulat 
újrendszerű és szervezem anyagi szolgálatának szabályos míí
ködéséhez.) ' 

4. 

Tapasztalatból megállapítható, hogy az alakula\oknál 
végzett jó munka: 

a) a bajtársak szaki1smeretének, 
b) a bajtársak fegyelmezettségének, a munkához való 

jóvi~zonyának, 
c) a bajtársak politikai meggyőződésének tudható be. 
Ahol a fentiek közül valamelyikkel baj van, ott a munka 

nem megy rendesen. Ezért van szükség arra, hogy katonai, ?zak
mai és politikai ismereteinket állandóan és párhuzamosan 
bővítsük. 

Szeretném felhívni a bajtársak figyelmét nBeszámoló a 
SzK(b)P. központi bizottságának munkájáról a · XVIII. Párt
kongresszuson'', melyben alapigazságnak van elismerve: 

,,minél magasabb a Párt és az állami munka bármely te·· 
rületén működő funkcionáriusok politikai -színvonala, és 
marxista-leninista öntudata, annál magasabb és termelékenyebb 
,ez a munka, annál hatékonyabb a munka eredménye, és -- meg
fordítva ,- minél alacsonyabb a funkcionáriuso}< poliitikai szín
vonala és marxista-leninista öntudata, an:nál valószínűbbek a 
bajok és kudarcok a munkában." Vagy tovább: 

,,A lenini.sta nem lehet csupán a kedvelt tudomány spe
cialistája, hanem egyúttal politikusnak és társadalmi embernek 
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is kell lennie, élénken érdeklődni;e kell országa sorsa iránt, 
ismernie kell a társadalom fejlődés törvényeit, tudnia kell alkal-
mazni ezeket a törvényeket''. · 

A fenti :szempontokról nekünk, katonáknak sem szabad 
megfeledkezni. Ha ehhez figyelembe vesszük az ország egész 
területén tömegmozgalommá vált munkaversenyeket, úgy meg
állapítqatjuk, hogy a munkaverseny megindítására a honvédség 
anyagi szolgálatában is szükség van. 

Ahhoz, hogy a munkaversenyeket n;ieg tudjuk indítani, 
hogy munkánkat szakvonalon az eddi,ginél jobban el tudjuk 
végezni ( erre szolgál a munkaverseny). 0 gy érzem, nem lesz 
helytelen, ha felhívom a bajtársak figyelmét, hogy a kérdés 
tisztán látásához olvassák el az alábbi marxista-leninista 
irodalmakat: 

Sztálin. Rövid életrajz. VIII. fejezet. 
Sztálin : ,,A ·i-eninizmus kérdései" e. mtíből: 

1. A nagy fordulat éve. 
I. ,,A munka termelékenysége terén' ' e. rész. 

2. A gazdasági vezetők feladatairól. 
3. Oj helyzet - új feladatok a gazdasági építő 

munkában. 
A ,,Sz!( (b) P története" e. mtíből: 

X. fejezet 1. pontja, 
XI. fejezet 2. pontja, 

XII. fejezet 3. pontja. 
Loksin: ,,A Bolsevik Párt harca a Szovjetúnió iparosí

tásáért. 

Ha a bajtársak ·a fenti irodalmat áttanulmányozzák, meg 
fogják érteni annak szükségességét, hogy miért szükséges mun-· 
kánk megjavítása és világos feleletet fognak kapni arra is, mi
ként kell az új anyagi szolgálatot végrehajtani. Ezen túlmenően 
a fenti! irodalomból meg fogják érteni a bajtársak a tanulás és 
tanítás fontoss~gát is. 

5. 

Az a tény, hogy a honvédség vezetése a murikásosztály 
kezébe k!erült, megköveteli; hogy tö,kéletes és alapos munkát 
:végezzünk. Az anyagi szolgálatban ma még vannak olyan baj 
társak, akiknek önhibájukon kívül, nagy nehézséget okoz a szak
mai szolgálat élsajátítása. Ezek a bajtársak ugyanakkor jól tud-

18 



- ' 

--

já_k, hogy a hfányosságokat szorgalmas munkával pótolni lehet. 
Az ehhez szükséges időt a vezetés mindenki részére biztosítja. 
Addig is, amíg minden bajtárs a hilányosságait pótolni tudja, a 
JÜ. ellenőrzésre az alábbi támpontokat közlöm: 

PÉNZKEZELÉS. 

,, Támpontok a helyszíni ellenőrzés megtartására". 

1. Pénztárhelyiség' (G-19. 21. §. C/2 p.): 

a) elhelyezése: .................................. . 
b) biztonsági követelmények: ............•....... 
e) a helyiség kulcsait ki őrzi: ................•... 

2. Pénztárszekrény (pénztárláda) (G-19. 21. § C/1. p.): 

a) elhelyezése: ...•.......•...•.....•............ 
b) rendszer,e: •..........•..........•............. 
e) zárak száma: . . . . . . . • • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . '· 
d) biztonsági követelmények (falhoz, padlóhoz erősítés stb.) 

3. Péhztárkulcso,k (Se,gédlet II. fej. C/6. p.): . . 
AtadáLS-áit>vételkar a p'.1>. záiradékhain az árl:aidCJii:t kulc50k feil va1li00k -e 

tüntetve <larnbszám és jelzés s.zierint. 

4. Pénztárszekrény (pé_nztárl;áda) tartalma (G-19. 21. § D/1-2. p.): 

.• ....... db ••.••••• Ft, azaz: ••..•..•••.•...••••••• Ft 

.....•.. db ........ Ft, azaz: .•..•.... , ....•.••••.• Ft 

...•.... db . . . . . . . . Ft, azaz: .......•........... : . • Ft 

öss,zes,en: 

a) Egyéb pénzek (honv.éds1éggel s:ze,mben el lllettn számolandó és ' pénz
tárilag kezeleJ>dő, valaimint r,endeltetésüknél fogva ott el nem helyez-
hető pénz,ek stb.) (G-19. 21. §. D/3. p.) • 

..••.... db ........ Ft, azaz: .....•.. , ......•.. ..••• Ft 

........ db ........ Ft, azaz: ...•.................. Ft · 

b) Egyéb értékek: 
e) Pfözhelyettesítö okmányok (Mnork) pénztá<ríla,g nem kezelt ddeig:lenes 

nyugták stb. Pn.-ban nem lehetnek (G:-19. 23. § II/1-2. p.). 

5 Pénztári 6rák (parancsha,n ki lett-e hirdetvé) (G-19. 22. § D/1. p.). 

6. Pénztári napió: 
a) Ki veze1tu (G-19. 24. § L p.) (cscik e.gy példányban). 
b) Egyéb Pn. vi~etés.ének f!eltüntetése. (G-19. 24. § 31. s-z. mintam. 

5. p.) 

e) Hiteledtés (G-19. 24. § 1. p.). 
d) Altalános kulala,k: 

2• 19 



7. Pénztári napló számszerű ellenőrzése: (G-19. 24. A., Segéalet IL 
fej . D:): 

a,) Mauádvá,nyok átvitele, áthozatala,, 
b) Ma,radváriyok helyessége .. 
e) Tételek kaipcsolása: 
d) Okmányok megléte (G-19. Ut, V, fej. 13. § 1- 2. p.): 
e) Egyéb: 

8. Pn. érdemi ellenőrzése: 

a) Zárla,ti maradvá,ny éE a pénzkészlet egyezik-e: 
b) Rovancsolás ki által és mikor (hadipénztár vezetője, ellenőr, htp. pk. ) 

és álladékilag az ezred, (o. és kikülönített zlj ., iskola, intézet) pk-a 
legaább havonta egyszer: (Segédet II. C/ 12, b.). 

e) Ellátmányok ,lehívá,sa és bevételezése: (G-Hi. 24. § C/3. és 18. § 3. p). 
d) Szlá!k stb. ,kifizdése 500-, illetve 3.000- Ft értékha.táron felül: 
e) A Pn. és csfn. megjegyzés hasábjába be van-e vezetve, a Pfk. tsz. és 

hagy a kiadás milyen hi~ielkeretet terhel. (I.000.- Ft -on felüli C$zlá,khoz 
ooó:livataili, OTI igazohás ): (Se,gédle t II. fe j. B/5. p.) 

f) Térífrnénryek sfö. kezelése és hev€,telezése: (Trá,gyapénrz., ma•gánbie:s,zél
,g,etésekből befolyó pénzek, stb.) (Segédlet II. fej. B/8. p.) 

g) Elő,ze,les engediély nélküli kifize.tése: (Seg,édlet III. fej . 6-7. p.) 
h) P,énZikihatáJssal já,ró beszerzések bevételezése · a, megfe.Jelő ag. ,:iyilván

fartási könyvbe (anyaignern felelősöik é.:s hitelkexet fele tt irendelkezők). 
(Gkig. segédlet II. R. VI. fej, IV. szak. 8. § és a G-19. 14. § F/1. p. ) 

i) Tárgyhóban él hrem szamolfc, úti és egyéb ,en,gedély,eziett el,őlegek elő-
je,gyzése1: (G-19. 19, § D/8, A/10. ,és G~ 8. 2. §. 6. p.) . 

j) O~mányolás (alaki és é,rc!Jemi s~emp<mtból): (u-19. V. fej. 13-14. § J 
k) Edékkézhesítő könyv megléte és vez.etése: (Segédlet II. fej. C/7. p. ) 
l) Ertékkézbesí\ő könyve-! ki vezeti: (Segédlet II. fej. C/7. p.) 
m) Pos.La, átvevo :könyv m~gléte: (M€>ghata,lma12á!la össreg nélkül · van-e 

kitöltve.) (G-19. 21. § B/1. p.) 
n) A "pé>112t ki hozza el a, postáról : (Segédlet II. féj . B/7. p.) 
o) Allandó költségkészlet kíszabata: (H. M. rendelet eseterllként.) 
p) Az áll andó_ kézi pénz előleg htk-ként elő van-e jegyezve a felvevő 

['estére: (G-19. 21. § 2 p.) 
r) Erv.énye,s i\ési s.zolgálat: (Segédlet II. fej. C/9-10. p.) 
,s) Egyes tételekl~el kapésola.fos ész,re vételek felsorolása,: (ter jedeJ!me..'; 

és,z,revételeJrnél külö:JJ mellékle~lként csatolni.) 

!I. Egyéb pn.: 
Ertelemszerííen a 8 pont a-g-ig és i., o., r. alpontjaiban foglaltak szerint: 

10. Ti., thtts. illetményeinek kifizetése és ~-lszámölása: (G-19. ·III. fej. 8. § _ 
Segédlet II. fej. C/ 12. p.) 
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a) Fizetési jegyzékek !lzerkesztése: 
b) Fizetési jegyzékben felvett adatok és Hletményöss zegek egyeznek-a 

a fiz, osztályba soroltak szlakönyvével. 
e) Az erlőforduló illetmehyváltozások megféJ.elően vannak-e okmM1yolva 

(okmányok őrz..ése külön gyüjtőben): 
d) A s zia lapon a változáis[ 'kimutatás idejére és tsz -ra a. megfelelő hiva t 

kozás megvarn-e. 
e) A- pénz átvéle:lének elle:iőrzése: (Távollevők) aláírások valódfo,ágo: 



--~----~--..------------------------------
f) Levonások összegeinek és befizetéseinek ellenőrzése, a levonásokat 

_,miként La,rtjü nyilván, a . !1tvonásokat miként ;kezeli, ki kezeli a levO'.lt 
-pénzeket és mennyi ideig (48 órán túl elszámolandó): 
g) Vá,ltozási kimutatás ell€JI1Őrzésie okmányok a lapján,: (Végössz_e,g egye

zik-<:, füetési jegyzék végöS!Szegével.) 

11. Legénységi illetmények kifizetese és elszámolása: (G-19. 9. §) 
a;) Zsoldnévjegyzéket ·ki szer•khzti (név és számfejtési tés1Z): 
b) A z,soldinévjegyzék,e,k ösSiZ-harrgban áll,naik-e az állományla-jstrnmmau~ 
e) A zsold élrn. arla-gvállság, dohány és sza,ppa,:1 els.zámolása hogyan 

történik: _ 
d) Hogyan történik a zsold kifizetése: (G-19. Ut. 9. § 7. p.) 
e) Pénll átvéLeléneR ellenőrzése: (Tá>vollevők) felvevők aláfrá~aii, alo. 1,J'k • 

.zárnd ék ol á,sa stb. 
f) Mi történik a ki nem fi,ze,tett zsolddal: 
g) A pénvbe.n és természetbeni illietmé:i,yeik fek,zámítás,a egyez-ik-e a2. 

élm. napló von,a.tkozó létsZáf!ladat0Jival (mérleg): 
h) Levooások ös,s-z,egé'.iek és befizetésének e llenörzés,e: 

12. Polgári alk. illetmén:yein<:~k ki.fizetése é,s elszámolása,: (G-19. 10. §. 12. 
minfam.) 

Kinevezett szoctödéses polgári alkalmazottak: 
a) Hol varumk nyilvánitadva (kartoték): 
b) Ki vezeti a nyilvántartást 

Kellektív szerződés alapján felvetit -alkalmazottak (alkalmi muJ!lJkások, na.p-
s,zámosok): · 

.;.) Hol tartja nyilván: 
b) Bérfizetési jegyzéke·k ille.tménys:zámfojtéseit ki végzi: 
e) A mu:",kaMrek kifizetése mikor történik: 
d) Ki es.z,közli a klfi.ze1.éseket és a Jevonáwkait k~ kez,e,li: 
e) A felvevők az illetméhyeket hol nyugtázzák 
f) Levonáso,k · oofizeté&e megtörtént-e és mikoc: (egye>s levonáso,ka:a 

· vomtkozó csekkbef. azelvényeik csa,tolva vannak-e a. bérfizetési 
jegyzékhez) megfelelő öelyre wmn,a,k-e befizetve. 

g) A kolle,ktív polgári alk. be vannak -e< sorolva bérosztályb,a az 
O.M.B. áHal. 

h) Munk<1liönyvek be vannak-e szedve és be. va111-e· je,gyezv,e az al-
1kalmaztatá;; kezreU időpontja. (495.633jszü. 5.-1949. sz.) 

í) Be vannak -a Jelentve a Tá,rsa<lalombizbsító Intézetbe. 
j) A hérfizetése.kkel katycsolatban v,J.h,:wk-e p.anaswk; .azok elinté· 

zese hogyan történt. 
k) Ki ai Ob. titkálr. 

13. A se,gédlapokat ki szer,keszti. mily módon, az utolsi5 se.gédlap mikor leH 
felterjesztve. Pfk. adatok helyességének ellenőlfzése. (Segédlet mel!. 
9-17. old.) 

14. Csekk'forgalomban kezelt pénzek: Milyen csekkszámlákka.l rendelkezik: 
(Segédlet iI. fej. B. 4 . p., G-19. 24. §.) (,,Szdt. kir."-nek csekkszám· 
J.ája nincs.) 
,a,) Ellátmány csfn. (cs,ak egy példányban). 
b) O;fn. 01kmányolás.a. 
:e) Á · rnaa:~dvány e,gyez.ik-e a legutolsó, ptp-i szlakivonattal, annak száma. 
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d) Maradvány össze-ge: .• , ....... Ft, az.a~: .. , ..... · ..... , · ......... Ft. 
e) Az egyes hónapok végén mennyi volt · a csekkszámla maradványa: 

(Havi for,galom 10%-nál ,több n;;m lehet.) 
f) Ozemt cs:fn..: (Mint 14. pontnál.) 

15. Csekk-kezelés: (Se1g.édlet II. fej. B/4. p.) 
,a,) Az ailakulat csekkszám.láiGak száma,, •eln;;vez-é6e: 
b) Csekkfüzetek őrzése: (ki, hol), (G-19. 25. §. C/2. p.) 
e) Cs,e,kkfüz.etek _záradékolása: (G-19. 21. §. C/1. p.) 
<l) I<i áilítja ki a csekkeket: (G-19. 21. § C/3. p.) 
;;) c„ekkaláfrók: (Se,g&llet II. fej. 25. §. C/3. p.) 
f) Milyen bélyegző van bejelentV1e: 
g) A csekkfüz·e'lben visszamairadó szelvényre fel vannak-e jegy<e,we a 

cs-ekk főbb adatai: 
h) Mi történik a.z elronfott csekikürlapokk.a:l: 
i) Mi történik a cseikkfüzettel a,z utolsó csekkürl.a-p .feLhas,znállása. után· 
j) A hasznábt,ba,n lévő cs,ekkfüzeteik elője·gyzésének vezetése: (G-19. 

34/ A. mintam.) 
k) A használatba,, álló csekkfüzet és a f.elhas,znált utolsó csekkü,rla.p 
száma,: 

16. Érvényesítési segédeszközök: 
a) Elője1gyz-és a szdt.-nek vagy e,gyes szemé!yeknek kiuta,lt s.zállásokról: 

(Hogyan lörténuk a lJJkbér levonása és kezelése, hová lesz befizetve.) 
(G-19. 19-. sz mintamelléklet.) . 

b) Honvéds,ég iránti tartozások könyve: folyik-e az előj;;-gyzett tao:toz,á
sok törl-esztés7le;, mennyi a törlesztetlien ,!'Jonvédségi tartozások marad
ványa, i.iilye,n intézkédés,ek történ1ek a behajthatatlan tairtoz.ás-o.kra 
nézve. (G-19. 17. § 2. p.) 

e) Honvédség irá,, ,ti követelé6ek könyve: (G-'-19. 17. § 2. p.) 
d) Fiz.etési fokozatba soroltak szlakönyv-e: be06ztási illetmé nyben be-á,Il,5 

váiltozás,ok ,a 100.500/eln. ill.-1949 sz. rend. a1a,pján, gyermek s,züle
ié6i időpontja,, t,ermés.ZJetb-eni ruházat ellátás.a a ,kiuta,lás időjilontjániak 
f;;\ll:üntelé&éve l, t01vábbá, az egyszer és rnk1denkom1, járó ille,tmén3/ek: 
polg. ruhasegély, átköltözködési átalány, szülési segély .stb. be van-e 
jegyezve. (Segédlet II. fej. C/13-14. p.) 

e) Lelillásoik 1könyviE1 le van--e zárva és a-z abban sz-ereplő adatok a fil. 
, osztályba· soroltak szlakönyvébe át · vannak-e vez-e,tve. 
f) Nyilvántartás az alkalmazott polgári személyekről: (G-19. 17. § 

1/A. p.) 
g) Elöjem:z,és a,z érvényben álló szerződésekről (jóvá1 vannak-e ha,gyva 

a szerződés szerint szükséges felmondások, illetve meghosszabbítások 
idejében történnek, mi történik a lejárt szerződésekkel. (G-19. 17. § -
1/ B. pont.) 

i:?. Hitelkeretek és azok mikénti felhasználása: (Se,gédlet III. fej.) 
a) Kj vezeti a, hiteLkeiretnyilvá,,,ta,rtáwkat. 
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b). Az anya,gnem felelősök vezetik-e a hitelkeretnyi!vántartásokat. 
e) Hite,Jk,c,retek mnd,el1Jetésszerííen vann~k-e fel,haS<lnálva. · 
d) A hitelkeret feldt rendelkezők készítenek-e hitelfolhaszc1,álási ,tervet 

és bemutatják-e jóváhagyásra . Túllépés és rendieltetése,lletlles felhasz
ná'.á,s esetén m.'lyen eljárást kövefot>k. 

e) Nincs-e fel;iasználásra. nem kerülő vagy túl ma,gas kisza-batú hitel-
keret. · · 



f) . Hitelikea-e,\ekböl be;;zenett cikkek s.zláLn az előkt záradék megvan-e. 
g) GarroáJ.ko<lási hitelkeret nyilvM1tartás ellenőrnése. (Segédlet mell. 4. 

1=z. mintam.) 
h) Főzőes,ziközök kairoontartás,i hitelkeret ellenőirzét>e. (Fejenként 10 fii· 

!ér+ élm. me.lléfotermékek és hulladékok eJ.ad,ás,áiból eredő bevételek ) 
(Segédlet II. fej. F. p.) 

i) Maradvány ellenőrzése: 
j) Az újoma,n felállított a.l~kulat átve\t,e-e más a,lakulattól a hitelkeret 

maradványt s azt az ille.téke5 1. fokú pü. hatósá,gna,k bejelentette-e. 
k) A hitelkereteknek a s.zemle időpontjában fennálló helyzetéről kimu
. tatás csatolandó a szemlejelentéshez, melybó1 kivehető legyen a havi 

kis.za,ba,t, a felhaszr:iálás, valamint a maradvány (túllépés). 

18 Egyéb megállapítások a pénzkezeléssel kapcsolatban: (Se,gédlet JI. fej. D.) 
a) Szárroodásoik és hozzátado,zró okmányainak őrzése (hol, ki álta,I). 
b) Van-e kiiemelve okmány az előző havi, illetve tál!":gy;iavi pénztári oik· 

máinyok közül, airrn adott-e engedélyt a,z illetékes pü. haitosá,g, nyilván· 
ta.rtás erről van-e felfe'ktetve, illetve vezetve. 

e) Helysz,k:1i ellenőrzés alá nem 4<€11"ült s.z.ámadá5o.k (elfüő hátll"alé~). 
d) Mely havi s,i,ámadá,sra, és mikar érkezeM utol.só szi:g. lelet. 
e) A fog. kimutatásban jeJentett adml'ok helye;,5égéne,k ellenő.rnése. 

19. Allomány nyilv,ántartása: 
a) Elelme1zési állomá,ny · nyilvánta,rtása (utalt alakulatoké is,). (Segédlet 

IV. fej.) . . . . 
b) A befizetés ellenében étkező személyek, a f.eigyelmi fogsággal fo:i,yí

tettek és az élelmezésben álló kutyák, galambok, macskák létszáma az 
élm. na,pló külön ha,sábjában nyilván van-e tartva,. (Segédlet IJV. fej. 
3. p.) 

e) Allománylaijstrnm vezeté5e az ál!ománylajstrnmban nyilvánfartott saját 
állományba tartozó személyek . és lovak egyeztetése az állomány 
(napi) stb. cs-kal: (Q:-19. 7. §. 3. p.) 

d) Allományl,a,jstromban a zsoldfizetés be van-e jegyezve. 

20. f:lelrnezési napló az okadatolással: (G-19. 7. § 3. p.) 
,a,) ki vezeti: 
b) meddj,g vain vezetve: 
e) milyen, okmányokka,I történik a válto,zásoik okadatolásia,: 
d) élelmezési illetményadatok felszámítá sa ös.szhangban va111·-~ a ga,zdlá,I

ko<lási és élm. hitel.keret nvilvántartással. 
e) Elm. napló létszám.adatainak öss,zeha.sonlítáisa az á,llománylajsitrQlffimai. 
f) Zsol<lfel.szárnítás ,helyeS1Ségének elle:iő,z.ése . 

21. Előjegyzések, leli.áiraik, nyilvántartások lapszámoz,isánaUi: fa hcitelesítésé-
171e'k ,ellenőrzése a pü. szolg. vezető ré<,zéről megtörtépt.e. (Keltezéssel, 
körbélyegzővel és ailí·rás,ával igazolva van-e.) (Seg,édlet I. R. II. feij. 
A/4. p.) 

Meg kell· azonban jegyeznem, hogy az összeállított „Tám
pontokat'' nem szabad szigorúan betartani. 

Egy szemle si,kere attól függ, hogy milyen mértékben 
készülünk arra elő . 
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Már a szemle megkezdése elé5tt el kell határozni a ~em
lét tartónak, hogy mi lesz az a fő szempont, amire szemléje 
folyamán a legnagyobb gondot fog fordítani. 

A közölt „Támpontok" elsősorban a szemlére való előké
születhez adnak alapot. Ha a bajtársak a támpontok alapján, 
annak felhasználásával a szemlére jól előkészülnek, akkor ered
ményes munkát tudné;J.k végezni. így is ,-- a szemle tartása 
során - majdnem minden es:etben előforaul, hogy az előre el
patározott súlypontot a vi1zsgálatban át .kell helyezni. Ezért kell 
:a szemlére alaposan felkészülni. 

Amennyiben a bajtársak ezeket a szempontokat szemelőtt 
fogják tartani, akkor remélem, hogy a mellékelt támpontokkal 
sikerült segítséget nyujtani a pénzügyi szolgálat ellenőrzésére 
hivatott bajtársaknak. 

Befejezésül szeretném felhívni az anyagi szolgálatban 
működő bajtársak figyelmét az ,,aprómunka'' fontosságára. Ha 
az el!eF1őrzés folyamán nem fognak elf eledkez,ni a részietekbe
menö apró munkáról sem ( a helyes időbeosztásra nagyon keli 
vigyázni), meg vagyok győződve róla, hogy a vezetéssel együtt
működve nagymértékben hozzájárulunk Néphadseregünk új
rendszerű anyagi szolgálatának pontos . végrehajtásához. 

Takarékpskodj dolgozó népünk vagyonával, sokkal jobban, 
mint a magadéval. ~ · ' 



HADTÁPSZOLGÁLATFŐNÖKS8G 

Alkalmasó niegbes::ú~lés le/ólyta·tasár . 
való felhéssülés és annak módszere 

A ha,dtápharcász1ati foglalkozások Jiegeli.erjedbebib mód
szere a térképen, vagy terepen tartott 'alkalmazó megbeszélés. 

Ennek a mód.sz,ernek az a íényege, hogy a résztvevők egy 
meghatá1rozott beosztásban oldják meg_ a mód5zertani kidol.g-ozás,,. 
ban iés a fogla!kozáisi t,ervben előírt kérdésekiet (fel1aidatokat). 

Az alkalmazó megbeiszélés módszere lehetővé teszi, hogy 
küJönösebb anyagi áldozat nélkül, konkrét példákon tanuLmányoz
zuk az elméleti kérdéseket, szabá!iyzataink határozványiait, a· harc 
megszervezését é5 lefolytatását, ia hadtáp működésének megsz,er
vezésiét különböző · kör_ülirnények között, - elsajátítsuk a hadtáp
egységek iés intéz;etek irányításának gyakorlati fogásait, gyakor
latra tegyünk szert a hadtáp hadművie:leti okmáJnyiok megszer-
kesztésében és a munkatérkép vezeté5ében . · 

· · Célja a tisztek harci-erkölcsi nev,elése, ítélőképességének 
fokozás1a, a kezdeményez,é,s és taláJékonyság fejlesztiés,e, az okta
tá5on résztvevők akaratának és jell,emének erősítése, az újonnan 
~anulandó anyag öntudatois és biztos elsajátítása, a meglévő, is
mer,etek lerögzítése és a tisztek förzsmunkájának kimélyítéiSe. 

E célok elérésében a foglalkozás vezetőj ének jut a .leg
niagyobb szerep. A foglalkozá50k csak akkor járnak sikerrel, ha 
az oktatásvezető maga tökéletesen ismeri az anyagot és a taní
táJs. módszerét. 

Az alakulat (parancsnokság) hadtáp tisztje, aki hadtáphar
cászati kiképz-é1s csoportvezetője kétféle lehetőséggel 5zámol111at: 

· a) vagy magának kell · öszeállítania a feladatot és mód~ 
szertani foglálkozást, . 

b) vagy mindezt készen kapj a. 
Az első esetben a feladat összeállítása, valamint a mód

szertani kérdéseket is magába foglaló foglalkozási terv meg-
, szerkesztése a vezető kötelmei közé tartozik. Ez esetben először 

is tisztáznia kell a kiképzési tervezet által előírt foglalkozási 
anyagot, meg kell hatáto~n!a a fogl~lkozás ala-pvető f;lad_at~t, 
ki '!kell választania a szükseges szakirodalmat, tanulmanyozrna 
keli a kérdés elméletét, fel kell dolgoznia a harcászati (hadtáp), 
helyzetet, alkalmas terepet kell kivál~sitania ~ tér~épen és a 
terepen, ki kell dolgoznia a fogl~lkoz~s menetet,; r:1m~en. moz
zanatra részletesen meg kell hatarozrna az oktatasi kerdeseket, 
lki kell tűznie a feladatokat, össze kell állítania a foglalkozás 
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lefolytatásának tervét, kh kell dolgoznia a térképet és fel kell 
készülnie a megbeszélésre. 

A másodilt esetben - amikor a vezető ·a módszertani fel
dolgozást és a feladatot kézhez kapja - az előkészület lényege. 
gesen egyszerűbb. Ez esetben ismerkedjen meg a feladattal és 
~ módszertani feldolgozással, - a tárgykört, a foglalkozás cél
ját és az időbeosztást illetően, - t'anulmányozza a kérdés elmé
letét a javasolt szabályzatok és segédletek nyomán, tanulmá
nyozza a feladatot és vezesse rá a térképre a megindulási hely
zetet, állítsa össze a „Foglalkozás előtt végrehajtandó" fel ada
tokat, tanulmányozza részletesen a módszertani foglalkozást, 
'dolgozza ki saját megoldásait és okmányait, egészítse ki saját 
céljára a foglalkozási tervet és készüljön fel a megbeszélésre. 

Mindkét iesoetben határozza meg a vezető az oktatásra 
kerülő kérdések számát, tárgyát és terjedelmét, továbbá azt, 
hogy mire kell törekednie a foglalkozáson, mit akar alaposan 
oktatni, mit kell gyakoroltatni, mit kell ellenőrizt'etni, stb ... 

Az előkészítő munka során a vezető ne csak a javasolt 
segédleteket olvassa át, hanem tanulmányozza a témával össze
függő teljes szakirodalmat, nem feledve azt, hogy az ő tudásá
nak és ismeretének sokkal nagyobbnak és alaposabbnak kell 
lennie, mint azoké a tiszteké, akik számára a foglalkozást tartja. 

A legnagyobb munkát ilgényli a vezető számára a harcá-
szati (hadtáp) helyzet élethű és pontos beállítása, az oktatás~ 
hoz szükséges htp. hadműveleti okmányok meg-szerlkesztése, a 
feladat megállapítása és a foglalkozási terv összeállítása. Az 
.oktatás tárgyköréből ési céljából kiindulva a vezető úgy állítsa 
össze a harcászati és hadtáphelyzetet, hogy az oktatási feladatot 
világosan és tanulságosan lehessen kidomborítani. 

Pl.: ,,Az alakulat hadtápjának szervezete és működése 
támadásb~n'' e. alkalmazó összeállítása a következő tárgykörö
ket foglalhatja magában: 

ct1) saját és ellenséges helyzet ,:egy megh:atározot~ idő
pontban, 

b) liadtápintézetek és alakulatok helyzete · ugyanebben 
az időpontban, 

e) az anyagiak és a javadalmazások helyzete, 
d) alapvető intézkedések a hadtáp megszervezés~re a 

támadás előtti készenléti helyzetben, 
e) saját és ellenséges csapatok feladatai és ténykedésük 

harc közben, 1 
· 
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f) hadtáp működésének megszervezése a harc egyes moz
~anataiban . .. 

Használjuk fel a Nagy Honvédő Háború tapasztalataiból 
vett alkalmas példákat. · 

A hadtápharcászati feladat feltétlenül konkrét helyzetet 
tartalmazzon, melynek alapján a foglalkozáson résztvevők a 
tervben előírt konkrét kérdéseket kidolgozzák. 

Az általános harcászati és hadtáphelyzet tartalmazza 
· nagy vonásokban az eggyel magasabb egység adatait és az aia
kulat konkrét feladataival· kapcsolatos részletes helyzetet (a !Jad
Jáp feladatait, a szükséges tájékoztató adatokat és utasítás:okat, . 
mit kell végrehajtani a fogla~kozá:s. megkezdéséig, a tárgykör 
tanulmányozásához szükséges irodalmat, segédletek felsoro-
~', , t) . . ~asa . 

A feladathoz · okmányokat és vázlatokat mellékelhetünk, 
melyek a munkát megkönnyítik. A feladat teljessége, a ·mellék
l~tek · tartalma és száma az oktatás céljától, a csoportok felké-
szültségi fokától, összetételétől, stb. függ. · 
. . A feladat röviden, de pontosan és kellő részletességgel 
tükrözze vissza a helyzetet. Áttanulmányozása után nem sza
bad tiszt.ázatlan kérdéseknek és ·nehézségeknek felmerülniök. Az 
okmányok, melyek a fel::idat szövegében és, mellékleteiben szere
pelnek, (l~ginkább a'Z előljáró egység parancsnokának parancsai) 
a . törzsmunka_ követelmé~yeinek . és előírásainak . megfelelően 
legyenek összeá~lítva és a tanfolyam résztvevői számára. minta
törzsokmányokként szolgáljanak. 

Terepen lefolytatott alkalmazó megbeszélés feladatának 
megszerkesztésénél a vezető elős.zör válasszon ki megfelelő 
területet a térképen, majd a helyszínen szemrevételezze. Itt hatá
roz~a meg az alkalmazó lefolyását, a megindulási helyzetet, az 
eseményeket és a hadtáp működésének mozzanatait. Jelölje meg 
az álláspontokat, melyej{en az egyes kérdőpontokat ki akarj a 

.. d,olgoztatni. 
Szemrevételezés után a vezető állítsa össze véglegesen 

a feladat szövegrészét, terjesze fel jóváhagyásra felettes parancs
nokának és lásson hozzá a foglalkozási tervének összeállí-
tásához. , · 

Mielőtt a foglálkozási terv összeállításával kapcsolatos 
teendők~t áttekintenénk; röviden meg kell állnunk a móqszertani 
kidolgozásrrál. . 

A módszertant kidolgozás célja a ::-Yog'lalkozá~ levezetésé
.pek .elő&egítése. • Tar_talmaznia kell: a tárgykör !:llegnevezését, 
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oktatási célt (vagy célokat), a foglalkozás lefolytatásának mód
szerét, kiképzési kérdéseket, általános időbeosztást .és a foglal
kozás lefolytatásának tervét, mely utóbbi a vezete ténykedéseit 
is magában foglalja. A kiképzési kérdések megbeszélésével kap
esolatos módszertani utasítások, a helyes megoldások, a he~yzet
közlések és azokkal kapcsolatos elhatározások, valamint a meg
beszélés lefolytatása szintén a módszertani kidolgozáshoz tarto
zik. A módszertani kidolgozás lényege tehát az, hogy milyen 
.módszertani fogásokkal és hogyqn tárjuk az egyes kiképzési kér
.d.éseket tanulságosan a hallgatók elé. 

i gy pl.: milyeri vázlatokat használjunk, mikor és milyen 
példákat hozzunk fel, mire terjedjen ki kü!Qnösen figyelmünk, 
mit jegyeztessünk fel, milyen számvetéseket stb. csináltassunk. 

A módszertani utasításoknak biztosítani kell az alkalmazó 
levezetésének helyességét, egyszerűségét és szemléltető voltát, 
valamint az anyag könnyű és biztos elsajátítását. 

A módszertani kidolgozás átvétele nem menti fel a vezetőt 
attól, hogy a foglalkozási _tervet ne egészítse ki saját feljegyzései
vel (a terv fogalmazványi része). 

Magától értetődik ugyanis az, hogy az általában több 
.csoport számára összeállított módszertani kidolgozás nem ve
heti tekintetbe az egyes csoportok saj ;Hoss~gait, felkészültségét 
és mipdlen egyes hallgató egyéni tulajd'onságait. A módsrertatni 
kidolgozás célja· az, hogy a foglalkozások levezetéséb~1 a l{}g
alkalmasabb mqdszert, elvi lkiérdése:kben az ~gyöptetúsiég,et biz
tosítsa. A módszertani kidolgozás ezen közös jellegét, a csoport 
vezetője a terv kiegészítő részében · fagalmazványszerű feljegy-
zésekkel egészítse ki. · 

-·Ezeket a feljegyzéseket az egyes csoportok, sőt az egyes 
tiszte}{ &ajátoSiSá:gai'nak figyelembevételével klell összeállítani. 
Pontosan meg kell határof'.ni a kitűzött cél elérésének módját1 a · 
csoport összeállításától függően. Egyes kérdéseket részl@teseb
ben kell taglalni, másokat viszont kevésbbé. E célból a vezető 
alaposan ismerje a hallgatók előképzettségi fokát. Ha a mód
szertani kidolgozás túlságosan sok oktatói kérdést tartalmaz, 
vagy pedig nem felel meg a csoport kiképzési színvonalának, 
akkor a vezető saját tervében csökkentse a kérdések szárn4t, 
hogy megfelelően összpontosíthassa a csoport figyelmét a lénye
gesekre. · 

A foglalkozási tervét az előadó tetszés szerinti formában 
állítsa össze. Ennek kiegészítésekép egyidejűleg készítse el a 
kérdések megoldá$áitak fogalmazvanyát. Ez a fogalmazvány 
olyan feljegyzéseket tartalmazzon, ·melyeket a kérdéssel kap-
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csolatban a vezető az irodalomból, segédletekből vagy pedig 
saját tapasztalataiból merít. 

Tekintettel arra, hogy a vezetőnek -- különösen a terap
ben lefolytatott alkalmazó megbeszélés folyamán - gyakorlati
lag nehéz egyszerre több kiképző okmánnyal foglalkozni anél
kül, hogy ez a foglalkozás menetét ne zavarná, ezért a tervet és 
az azt kiegészítő feljegyzéseiket célszerű egy okmányban fel
dolgozni. 

1 A foglalkozási terv tartalmazza a foglalkozás percre tör-
ténő részletes beosztását, a kiképzési kérdések felsorolását és a 
vezető elképzelését, hogy mily módon foglalkoztatja az összes 
hallgatókat. 

A foglalkozási tervhez csatoljuk a kiképzési kérdé_sek 
vázlatszerű feldolgozását (e1S1etleg szósz~rintit), a sza1bályzatok 
és utasítások vonatkozó §-ait, irányadatokat és forrásmunkákat 
fogalmazványszerű feljegyzések formájában. 

A tervben gondosan fel kell tüntetni a csoport összes 
résztvevőinek foglalkoztatási tervét. Meg kell előre határozni,_ki, 
milyeq elméleti kérdésre felel, ki olvassa fel az előre elkészített 
tájék(}ztatót, stb., stb. 

Ebb~l a szemszögből nézve, azt a tervet nevezzük helyes
nek, melyben a foglalkozás folyamán az összes tisztek legalább 
1-2-szer, a kevésbbé képzettek 2-3-szor vannak előjegy
zésbe véve. 

A cél az, hogy a csoport minden tisztje necsak a rá vo
natkozó részt sajátítsa el és azzal a kérdéssel legyen tisztában, 
;f\melyet ő maga felel, hanem az egész tárgykört, az összes új 

· fogalmakat, problémákat és gyakorlati fogásokat ismerje meg. 
Módszertani kidolgozás hiányában a tervben részletesen 

tüntessük fel a módszertani részleteket és jegyezzük elő, hogy a 
vezetőnek hol, milyen mód'sziertani fogást kiell alkalmazni, hogy 
a kérdést tökéletesen elsajátítsák. A vezető a tervben állítson be 
időt olyan előre nem látott . kérdések megbeszélésére, melyek a 
foglalkozás folyamán a tapasztalat szerint mindig felmerülnek. 

Az elmondottakból azonban ne vonjuk le azt a követkei
tetést, hogy a terv és a hozzátartozó fogalmazvány nehézkes és 
bonyolult okmányok legyenek. Ellenkezőleg, rövid~ világos és 
könnyen használhatcí legyen, formától mentes és a csoport sajá
iosságajhoz alk.almazkodjqn. 

A foglalkozási terv befejező része a megbes~élés váz
latát tartalm<J.zza. Idetartozik: a kiképzési cél ismertetése, a 
helyzetnek a hallgatók által történő kiértékelése, az alapvető 
intézkedések megbeszélése, a hallgatók működésének és intézke· 
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_déseinek .elbírálása (a helyes és helytelen tényezőkre rámu,
tatni), a tárgykör általános kiértékelését tartalmazó záradék és 
az eredm.ények összefoglalása (milyen kikéozési célokat értek 
el és mit kell önképzéssel pótolni). • 

Ez az általános megbeszélés a fogl.alkozás végén általá
ban 10-J5 percet vegyen igénybe. Ezenkívül a legfontosabb 
oktatási kérdések .feldolgozása után 3-5 perces rövid meg-
beszéléseket is tartunk. · 

Tekintettel arra, hogy a megbeszélés a foglalkozás egyik 
igen jelentős szakasza, ezért fogl.alkozzunk kis,sé részletesebben 
vele. A megbeszélésre való felkészülés nemcsak a foglalkozás 
megkezdése előtt, hanem alatta is folyik. A vezető a kérdés. 
elméletének tanulmányozásával és a terv összeállításával egy
idejűleg készüljön fel a megbeszélésre is. 

Ez a felkészülés abból áll, hogy meghatározza azokat a 
legfontosabb kérdéseket, melyet a megbeszélés során külön meg 
akar világítani. Tanulmányozza az ezekkel kapcsolatos szabály
zafpontokat, haditapasztalatokat és hadtörténelmi példákat, me
lyek a kérdést még jobban alátámasztják, készíttessen vázlató
kat és falitábláka.t, melyek a problémát szemléltetően ábrázolják. 

A foglalkozás folyamán a vezető gyüjtse a megbeszélés
hez szükséges többi anyagot, a hallgatók működésével kapcsolat
ban. Foglalja rendszerbe és alakítsa ki a megbeszé_lés végleges 
formáját és tartalmát. Gyakran előfordul, hogy a megbeszélés 
eredetileg tervezett néhány kérdését ki kell egészíteni, újabb 
kérdéseket kell beállítani vagy néhány k_érdést el lehet hagyni. 

Ne akarjunk túl sokat megbeszélni. Tartsuk mindig szem 
előtt, hogy kevés idő áll rendelkezésre, ezért főleg a kellően fel 
nem dolgozott, vagy vitás kérdésekkel kapcsolatban adjunk vilá
gos és pontos magyarázatot. Ezzel végződik a foglalkozási terv. 

A terepen lefolytatott alkalmazó megbeszélés tervének 
összeállításánál a vezetőnek újra ki kell menni a terepre. Előre 
összeállítja a kiképzési kérdéseket, a helyszínen határozza meg 
az álláspontokat és számítsa ki az állásváltoztatáshoz szükséges 
időt, határo.zza meg és jegyezze be a tervbe az állásváltoztatás 
menetvonalát, irányozza elő minden álláspontnál a tájékozódás
hoz szükséges időt, a térkép és az iránytű . használatának gya-

. korlását, az ezek segítségével történő mozgást és egyéb gyakor- · 
latokat, melyeket a terepen v.aló foglabkozásnál le !kell folytatni. 

Minden alkalmazó megbeszélés tervszerű lefolytatásánál 
három részt kell feltétlenül irre.gkülönböztetni: 

Első rész: A tiszteknek a foglalkozásra való felkészültségé
nek ellenőrzése. 
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Ellenőrizzük a munkatérképek kidolgozását, a helyzet 
helyes berajzolását, az el'&munkálatok tartalmát és formáját. 
A munkatérkép általában az alábbi adatokat tartalmazza: 

· a) a· küzdő egységek és azok első vonala; 
b) a hadtáp intézetek és szakcsapatok elhelyzése; 
e) a hadtápkörlet határai; 
d) után.szállítási és . hátraszállítási útvonalak; 
e) hadtápintézetek településére tiltott területek; 
f) a hadtápparancsnok tartózkodási helye; 
g) az ellátandó egységek létszáma ( ember, ló); 
h) a raktárak készletei (javadalmazásban). 
Ellenőrizzük a kérdés elméletének ismeretét, a feladat 

tanulmányozásának fokát és a helyzet ismeretét. (Ha a foglalko
zás a terepen történik, akkor első az állásponton történő terep
és harcászati tájékozódás). 

Második rész: A foglalkozás lefolytatása a kijelölt kikép
zési kérdések következetes feldolgozásával mozzanatonként. Ez 
a rész sokkal nehezebb és sokkal nagyobb erőfeszítést, figyelmet 
és tudást igényel. A munka abban · áll, hogy a vezető a feladott 
és felmerült kiképzési kérdések kidolgozását irányítja, illetve 
azokat megbeszéli, 'közlések segítsiégével új helyz,eteket t,eremt, 
ellenőrzi az-ok elsa}átításlát, irányítja ,a hallgatók munká
ját, nyilvántartja megoidiásaikart, ellenőrzi1 a hallgatók okmá1rny
vezetését és sz.ámvezetéseit, ügyel a szabályzatok helyes alkaima
-iására, a ikatona:i 'krfejezésekre, figyeli az anyág elsajátítási fok!át 

. és a fogla1kozá~t élénken és szervezetten irányitja. · · 
· · H armadtk rész: A foglalkozás már részleteiben tárgyalt 
záró megbeszélése. 

l. 

* 
~os~tás, po_ntosság, áld,oz.atkészség jellemezze a hadtápszolgálatot. 

l 
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KERJl:NYI ERN-Ö hbs. alezredes 

· Hadtáp alhalmasó megbeszélés 

Elhan1gziott vélemények és közvetlen megfigyelések alapján 
megállapítható, hogy a különböző iskolákban, tanfo:yamokon 
vagy kiképzési foglalkozásokon irésztvevő bajtársak félelemtelje.s 
iagigodalomrnal várják az aNrnlmazó megbeszélés kezdetét és ez a 
félelem 1nerrí oszlik el, míg az al1kalmazó megbeszélés be nem 

· fej,eződik, vagy az elvégzett munka kiértékelése és ennek ered
ményének kihirdetése meg nem történik. · 

Kétségtelen, hogy egy alkalmazó megbeszélésen helytállni 
sokk1al nehezebb, ni.int pl. vizsgázni egy szabályzatból, mert az 
alkalmazó megbeszélés során nemcsak arról vizsgázunk, hogy is
merjük-e a sz1abályzato1kat, haniem arról is, sőt főleg anról, hogy · 
ezeket a szabályokat az adott helyzetben helyesen és és?szerűen 
alkalirnazni is tudjuk-e. · 

De egymagában ez a tény nem indokolja és nem i1S indo
kolhatja az alkalmazó megbeszélésekkel szemben tanusított fé- , 
Jielmet. Nem is tételezhető ez fel, hisz kato.nák vagyunk, kiknek 
félelem néJikül kell helytállni akkor is, ha r,ecsegnek, ropognak 
körülöttünk a bombák, 1a,mikor intézkedéseinktől nem a „gyakorló 
hadrend", hanem az élethalá] harcot vívó honvédeiruk sorsa & 

esetleg a harc kimenetele függ, s amikor nem előljárótnk, hanem 
a dolgozó magyar nép előH vizsgázunk. . · 

Megfigyelések alapján leszögezhető, hogy azért olyan fé
lelmetes a bajtársak részére az ialkalmazó megbeszélés, mert 
mindenkor 1kJevésnek találják azt az időt, amit az egyes feladatok 
megoldására a gyak(Jlrlatvezető meghatároz s ennek megfelelően 
nem is tudnak a f eladiattal megbírkóz,ni. De a ba,paszfalatok 
/alapján az is állítható, - hogy nem azért kevés az . idő, mert a 
gyakorlatvezető helytelenül határozza meg a meg-oldáshoz való
ban szükséges időt, hanem azért, mert ia bajtársak: 

1. nem készülnek kellően elő az alkalmazó megbeszélésre ; 
2. nem készítenek magu1knak célszerű feljegyzéseket az 

alkalmazó megbeszélés során közölt adatokról és irögzített hely-
zetekről; "' 

3. az alkalmazó megbeszélés során iaz egyes fe1adatok ki~ 
dolgozásánál nem 1arra helyezik a ,súlyt, hogy a helyzetmegítélé& 
alap jáh - á katÓlilai szaktudásuk adtá józan eszükre hallgatva 
- önállóan meg-oldják a feladatot, hanem .a szoms'Zédtól várják 
az életmentő ötletet, VJagy pedig iazon törik a fejüket, hogy vajj>0n 
mi is lehet a „hivatalos megoldás" s mi lesz velem, ha nem 
találom el azt; 
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r. 

--------------------------
. 

4. nem számolnak 
murnkaidővel, qem tudják 
fordítanak: 

a re,ndelkeziésre álló (meghatározott) 
azt helyesen beosztani. · Túl 60k . idő_t 

szabályzatpontok, adatok kikeresésére, 
gondolkodásna, 
a tervezésre, . 
a szomszédtól életmentő ötlet megszerzésére, vagy a 

hivafalos megoldás kitaláfására, , 
. nyomtatványok elkészítésére stb., stb. ... és így természe-

tes, hogy nem marad idejük az ,eLgondoláJSJok (tervek), vagy a 
megszerzett adatok írásbeli rögzítéséire. · 

A re,ndelkezésre álló és részletesen kiértékelt tapasztal1ati 
adatoik azt bizonyítják, hogy ha ezeket az időt rabló tényezőket 
a bajtárnak kiküszöbölik, elegendő idejük marad a lényegi 
munka elvégzésére és a1kkor ,a legnehezebbnek látszó f eladiatot i$ 
meg fogják oldani. Ha ez sikerülni fog, ,a bajtáirsak visszanyerik 
önbizalmukat , vagy önbiza!10mra ties'znek szert és ezzel egyidejű
leg meg fog szűn1ni az alkalmazó meg<beszélés előttf és 1alafü 
félelemérzefük i,s. 

Természetes, hogy mindennek az alapja az, hogy a sza
bályzatokat jól ismerjük. Azokat nem tanulhatja meg más a baj
társ1ak helyett. De lehet tanácsot adni arra, hogy a töblbi fent
felsorolt időt rabló tényezők hogyan küszöbölhetők ki. 

Gyakorlati tapasztalatok 1alapján ,ezekiet az alábbiakban 
közlöm ia bajitársakkal: 

Az alkalmazó megbeszélésnek már előre közölt tárgyából 
következtetni lehet arra, hogy az alkalmazó megbeszélés során 
körülbelül milyien felacLatok meg,oldá,sára kerül majd sor. Pl. egy 
hadtáppa,rancsnoki alkalmazó megbeszélés eseté,n tudhatom előre , 
hogy ezen feltétlenül sor 'kerül: 

hiadtáptá jékoziató, 
hadtáp áttelepítési terv, 
szemrevételiezési terv, 
utánszállítási terv, 
hadtápparancs, hadtápjelentés stb. megszerkesztésére. 

Ezeknek a hadtápokmányoknak a külaliakja mindig :izo-
nos , csak a tartalmuk változik az adott helyzetne:k meg'felelően. 
önként adódik tehát egy Hy;en lényeges időt rabló tényező ki'kü
szöböl,ésére ia lehetőség azzal, hogy a fentiekhez szükséges nyom
tatványokat - a kiadott „Segédlet" mintái szerint - már előre 
még ocLahaza ,elkészítjük. Ha ezt megtes,szük, nem kell a kérdő
pont kidolgozására meghatár.ozott időneknagyrészét a vonatkozó 
minta lkilkeresésére és megvonalozáisára fordítani. A gyakorl at-
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vezető által meghatározott idő teljes egészében re,ndelkezésre áll 
a lényegi · munka elvégzésére. · 

Ezzel még nem merült ki az időt rabló tényezők kiküszö. 
bölésének lehetfoége. Az említetteken kívül még ~öbb olyan 
segédl,etet lehet már előre összeállitani, előkéisz~teni, melyek meg
könnyítik a munkát. M~nt 'ilyeneket 1ajánlt0m a bajtársaknak az 
alábbiakat: · 

1. Adattáblázat. 

A közölt minta szerint előre elkészített nyomtatvány, 
melybe .előre bejegyezhetők ia már ismert adatok, majd az alkal
mazó megbeszélés során közölt s még: szükséges adatok. Például: 
a felt,evéis ,közli a személyi, az állat-, a gépjármű- stb. állományt. 
Ha ,a továbbiakban a feltevésből arról értesülök, hogy a személyi 
állományba 10 % , a lóállományban 20 % és gépjárműállomány
ban 5 % veszteség van, akkor e táblázatba. _már a . megfelelő 
százalékokkal csökkentett adatokat jegyzem be. Ugyancsak . ide 
jegy,ezhetők be a feltevés folytatásában foglaltak szerint az alá
r,endeltségbe kerülő alaku1atokra vonatkozó adiatok. Ha az alkal
mazó megbeszélés során bármely adatra szükség van, az egész 
rövid idő alatt leolvasható a táblázatból, s nem kell sok időt 
v,eszt-egetni az adat megkeresésére vagy kiszámítására. -

2. Mérőléc. 

Az elméleti anyiagból tudjuk, hogy a hadtápszolgálat egyes 
in1ézeteit támadásban éis védelemben kb. hány kilométeres mély
ségben k,ell a zlj., ezred, hadosztály hadtápkörletben elhelyezni. 
Fejben ezt megtartani nehéz, mert nem foglalkozunk vele állan
<lóán. Segítségül szolgálhat egy előre elkészített mérőléc. Mi ez 
a mérőléc? Egy fából vagy kiartonból készített vonalzó, melynek 
egyi k oldalán .a · kilométertávolságokat az 50.000-es, a másik 
oldalán ,ezeket a 75,000-es térképnek megfelelő,en megjelöljük. 
Ezután az egyes oldalak baloldalára a megf,elelő távolságokon . a 
t ámadás ra, míg a jobboldalra a védelemre voniatkozó adatokat 
rögzítjük a megfelelő . intézd csapatj,elzésének odarajzolásával. 
Ha az így elkészített mérőlécet a 1érképre fektetjük,, akkor · egész 
rövid idő alatt megkapjuk azt ,a területet, amelyen belül ki kell 
választani az intézd telepítésér,e a legalkalmasabb helyet. Ter
mészdes,en ez nem jelenti .azt,_ hogy ezekután nem kell a hely
z,etet mérleg,elni. A helyzet lehet egész rendkívüli, amikor az 
egyes intézeteket az ,elméleti határoktól sokkal 1közelebb vagy 
távol1abb kell elhelyezni. Allítom azo,nban, hogy a mérőléc ilyen
kor Ls. s,egítségre van, mert támpontul felhasználható. 
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3. Kilométermutató. 

Tervek és számvetések ,eJlkészítéséhez állandóan szükség 
vain annak isimeretér,e, hogy az egyes helyi,siég,ek mily távol1ságra 
vannak egymástól. A távolságok lemérése ,elég sok időit vesz 
igénybe még akkor is, ha térképmérő műszer áll rendelkezésre. 
Ez el nem kerülhető. De lehet egyrészt egyes távolságokat már 
előr,e odahaza lemérni és fel'jegyez,ni, ha előre megkapjuk az 
.alkalmazó megbe,széléis feltevését és a hozzá való térképet, más
részt lényeg,es időmegtakarítás érhető el azzal, ha a már egyszer 
lemért távolságokat egy ,előre elkészített táblázatban rögzítjük, 
mert akk,or nem k,ell azt újna lemér1ni, ha az alkalmazó meg
beszélés egy későbbi helyzetében újra szerephez jut. 

Legc•él,szerűbb erre a közölt m:nta ,szerinti kilomé1termutató 
nyomtatványt előre elkészíteni. Ebbe már odahiaiza bejegyezhető!k 
mindazon távolsági adatok, melyekről a feltevésben közöltek 
alapján fieltételezhetők, hogy rájuk szükség lesz. Ezen nyomta1-
ványba aztán az ialkalmazó megbeszélés során folytatólagosan 
bevez,etjük mi111dazokat 1a táv,olsági adatokat, melyeket aklwr álla. 
pítunk meg. 

Gandoljana1k1 a bajtársak csak vissza azon alkialmazó meg
beszélésekre, melyeken eddig résztv,e1ttek. Bizonyára önöknél, is 
előfordult, hogy ugyanazon távolságokat az alkalmazó meg
beszélés során többször iis lemértek, mert az első leméroéskor nem 
jegyezték fel, fejben megtartani meg képt,el,ene:k voltak. Ha ren
delk,ezésre áll a kilométe,rmutató, ez · nem fog előfordulni. Ez 
pedig egy újabb időtrab!ó tény,ező ki'küszöbölélSét jelen~i. 

4. ldőbeo;sztási táblázat. 

Igen gyakran előfordul 1az alkalmazó megbeszéliések alatt, 
hogy a résztvevő ugyanazon közeg,et vagy intézeteit egyidőben 
két olyan feladattal is megbíz, amely két feladat e,gymástó! 
teljesen elütő és egyidó1ben semmi körülményeik között s.em 
végiezhető el. Például: 

. reggel 9 órakor megbeszélésre, illetve kidolgozá,sra k0rül 
az új hadtápkörlet felderítési terve. Ebben a kidolgozó beállítja, 
hogy 10 órakor iaz élelmező szolgálat ve·zetője útbaindul előr,e az 
új !körletbe sz,emrevételezni s visszaté,r 14 órára. E kiérdés letár
gya,Jásia utáh több má:s kérdés kidolglOZá,sára kerül a sor, majd 
15 órakor a hallgató azt a feladatot kapja, hogy adja ki 1az intéz
kedését a hadosztály raktárból történő aznapi élelem f,elvétele, 
z.ésr,e. A helyzet történetesen olyan, hogy ezt ia f elvételezoést a 
legcélszerűbb 10 és 14 óna között l,ebonyolítani s ezért ki is adja 
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ai intézkedésit, hogy az élelmező szolgálat vezető j,e 10 és 14 óra 
között felvételez a hadosztálynál. Teszi ezt azért, mert a · ,,druk
kl().lás"-ban már régen elfelejtette, hogy reggel 9 órakor eiP-v mág, 
kérdőpont !keretében az élieJmező szolgála_t vezetőjét ugyanerre 
az időr,e már más felacliaHal, bízta meg. Mondanom sem kell,. 
hogy a gyiakorlatvezető ezt azoB1nal észreveszi s nyomban rá iis, 
mutat az elköveh;tt hibára. A hallgató ezt s:zomorúan tudomásul 
veszi, röstelli baklövését, önmagában viaskodik, bántja a doilog, 
nem tud ia továbbiakban odafigyelni s u1ána hibát, hiba után. 
követ el. 

Hasonló hibák fordulrnak elő a járművek i•gé.nybevétele és, 
felhasználása kérdéseiben is. Talán még nem is volt oJyan alkal-
mazó megbeszélés, ahol ne lett volna olyan hallgató, aki ugyan
azon idő alatt, ugyianazon szállító sz1akaszt !két egymással telje-
sen ellentétes irányú fieladat meglOldására rendelt ki. 

Előfordul olyan eset is, mikor a hallgató 10 órában rögzíti. · 
azt az időpontot, amikor a parancsát kiadja s közben megállítja 
őt a gyiakorlatvezető azzal a kérdéssel, hogy hogyan intézked
hetetit már 10 órakor, mikor a parancsot az ezredpanancsnioktói: 
esak 11 órakor kapta meg. 

Ezen és sok egyéb hasonló hibaforrás !kiküszöbölésére al
kalmas a közölt m_ihta szerinti, - az ialkalmazó · megbeszélés, 
egész ideje alatt folyamalooan vezetendő - időbeosztási táblá-
zat. Ha ugyanis ebbe bejegy,ezzük pl., hogy az éle,lmező szolgálat 
vezetője 9 órától 15 óráig szemnevételezésen van, ,akkl()r nem 
fordulhat elő, hogy ugyianeze,n időre az élelmező szolgáliat ve:z;e
tő jének újabb feladatot is adunk, feltételezve termé,szete~en, 
hogy .a hallgató mielőtt intézkedik a közeggel ,előz,etes,en mindi,g:· 
meg is nézi az időbeosztási táblázatot. 

Lehet, hogy lesznek a bajtársak között olyanok, 21.dk 
most azt gondolják rnagukbia,n, hogy a gondoLatfűzés nem követ
kezetes, mert az ,előző sorok azt tárgyalják, hogy az időtrabló
tényezőket ki kell küszöbölni, s most mégis egy olyan segédesz
közt ajánl, melynek vezetése időt vesz igénybe. Igazuk iis van 
ezeknek a bajtársaknak, de csak elméletileg, mert gyakorlatiltag 
ez egy olyan időbefektetés, rnely ;az alkalmazó megbeszélés során 
bőségesen kamatozik. 

38 



e,.:; 
·<.C· 

-

z .., 
'ö 

1 1 

I. 

10 

1 

-

Óra 

2 

6-7 
1 

7-8 

8-9 

9- 10· 

10-11 

11-12 

12 - 13 

13'-14 

14-15 

15-16 

16-17 

17-18 

• 18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23-24 

" ~ 
~ 

Ídiibeos,:ittisi t6'1lti:sai 
__._ 

Élm. Ruh. és Üza. Száll. Száll. Száll. 
Ezred Tör zs Hadtáp szolg. von. ag. szolg. szd. szd. szd. Gk. Megjegyzés pk. pk. pk. szolg. 1. 2. raj vez. vez. vez. pk. szakasz 8Zakasz 

3 4 5 6 7 8 9 10 -~ 11 12 13 

Eli ga zitás 1 Belysz. lp olg. j 11v . 1· B eé rkezé- s 

I 
besz. meg-szerv. 

1 Eligazitá!:l 

Törz s munk a 

i' 1 1 

S z .e m r e v é t e 1 e z é s F elv éte-

1 
' 

1 
l ezés a ho· 
nál 1. for-

1 1 

duló 

Szemmét. 

Elig a zit á s Felvétele- Gk. Szállító F elvétele-
zése n rajjal szd. -al Kiszállítás zés a ho·-
a ho. úton úton a zász lóaljakhoz nál 2. for· 

Ho. raktárnál duló 
pságnál. 

Eligazítás + Törzsmunka 
Piheni\ 

Htp . pcs. J 1 
1 

1 
kiadás 

1 1 
· . . . . . . 



5. Atszámítási táblázat. 

Különösen ágazatvezetői alkalmazó megbeszéléseken 
igen fontos segédeszköz. Minden á·giazatvezető hasznát veszi, hai 
a hatáskörébe utalt anyag,nemre 1készít ilyen táblázatot. Példának 
említem meg ,az élelmező szolgálattal kapc1S.olatos alkalmazó 
megbe.szélést. Az élelmező ,szolgálat vezetője az ,é:lelmicikkeket 
adagban számolj a és adagokban is tartja nyilván. A szállítási; 
szükséglet igénylésénél azonban már súlyban k•ell 1az adatokat 
megadni. Nem segít magán akkor sem, ha súlyban tartja nyil 
ván az élelmikészletét, mert akkor meg azt kell kiszámíta,n:1a, 

· hogy a meglévő slúly hány adagot képvis,el, mert aszerint kelt 
neki az el,osztásna és az igénylésre intézkedni. H!!t pedig adagban 
és súlyban i,s nyilvántartja, akkor is egyszer el kell végeznie az 
ák,zámítást. Igen ám, cs1akhogy egy igen lényeges különb1Séget 
jelent az, hogy ezt az át•számítást már előre e lvégzi odahaza 
nyugodt légkörben, vagy pedig az alkalmazó megbeszélés ideje 
alatt. Ha ezt 1az alkalmazó megbeszélés idejére hagyja, akkor : 

1r,engieteg 'időt veszít a lény>egi munka terhére, . 
egész biztosan tévedni fog .a s.zámolásban, mert gyornarr 

ak'arja elvégezni s mert iszoriongva csinálja. -
Kétségtelen, hogy igen ver,ejtéikező dolog egy alkalmazó 

megbe.szélése;11 a szorzások és osztá1Sok tömegét elvégezni. Külö
nösen nehéz ez 1azoknak, akik ,egyébként s.zámoláss91 nem fog. 
lalkozna:k,. A tapasztalat azt mutatja. hogy még azok is1 tévednei( 
ilyenkor, akik rendszeresen foglalkozna!k számolási műveletek
kel. ' Ezek :különösen ott köv,etik el a hibát, amikor az adag gram
mokban V1an meghatá.rozva, a végeredményt pedig métermázsá
ban, tonnában vagy ,hektoliterben keH meghatározni. Az átszámí
tás.nál egy nullával többet hagy el, vagy kevesebbet s m:iris, 
,egész hamis adatot kapott s rossz az egész k:dolgozása. 

. Ezeket a hibaforrási lehetőségieket és időtrabló tényezőket 
küszöböli ki a közölt minta szerinti áitszámítási táblázat. Ha azt 
akarjuk pJ. megállapíta,ni, hogy mennyi 1470 adag kávékonzerv 
súiya, akkor egymás alá írva vagy fejben összeadva a rész. 
adatokat: 

1000 adag 50 kg 
400 „ 20 „ 

70 3,5 „ 

összesen: 73,5 kg, 
egész rövid idő ialatt megkapjuk a helyies eredményt. 

Ha ugyanezt a műveletet ott a helyszínen szar zá66al vé
gezzük el, 1könnyen előfordul, hogy 735 kg-ot hozunk ki. 
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6. Helyzetnyilvántartás. 

Sztálin elvtárs mondotta a SzK(b)P. XIV. 'kongresszus,án : 
.. Semmiféle építőmunka, semmiféle állami munka, semmifél& 
tervszerű munka nem képzelhető el helyes nyilvántartás nélkül."' 

Vonatkozik ez a megállapítás a háborús anyagi (hadtáp) 
szolgálatra is. Mert itt is a jó és eredményes munkának 111élkülöz
hetetlen alapja a pontos és folyamatosan vezetett helyzetnyilván
tartás. Számtalan formában készíthető. A. lényeg az, hogy a 
nyomtatványát előre készítsük el s azt az alkalmazó megbeszé
lés egész ideje alatt folyamatosan vezessük. 

A bajtársa'k az eddigi alkalmazó megbes.zélés.eken már 
'kaptak egy „hivatalosan" kidolgozott mintát. En itt közlök 
most egy másik mintát, amely részletesebb, több adat feljegy
zésére alkalmas. Aki ezeknél is jobbat és egyszerűbbet tud, szer
kesszen olyant magának, de feltétlenül előre készítse el s azt 
folyamatosan vezesse. 
; Az itt közölt minta szerint folyamatosan vezetett helyzet

nyilvántartásból minden időben leolvasható, hogy mely napra 
(napon) · 

mi van kiutalva, 
mi van összkészletben, 
mi van az ezrednél, az egyes zászlóaljnál, 
mi a hiány az összkészletre, a raktár és a zászlóaljak 

készletére, 
honnan kell a kiutalt mennyiséget felvételezni, hány kilo-

méterről, mily súlyt kell szállítani stb. . 
Ha a hiányokat színes ironnal jegyezzük be, akkor az fel

tűnően figyelmeztet arra, hogy intézkednem kell felvételezésre. 
vagy az anyagnak a zászlóaljakhoz történő kiszállítás.ára st'b. 

Higyjék el a bajtársak, ha egy ilyen helyzetnyilváintartás 
rendelkezésükre áll, nem fog gondot okozni sem a hadtáptájé
koztató, sem a hadtápjelentés, sem az utánszállítási terv, sfü.. 
megszerkesztése. 

Helyzetnyilvántartás a hadtápparancsnok részére. 

Megjegyz~sek: 

A „Kell" rovatokba az ·adatokat a kiadott segédlet alapjál:1! 
el<5re jegyezzük be. 

A feltevésben esetenként közölt hadtáphelyzetet, kiutalá
sokat stb. folyamatosan vezessük be. 
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A ',,Kiutalás'' rovatba beállított javadalmazást iakkor vezes
sü1k be a „Bevétel" rovatba, am:kor a hadműveleti időben elér
keztünk 1ahhoz az ,időhöz_, amikor a készlet a szállítási terv szerint 
valóban iaz alakula'thoz érkezett. · 

A napi fogyasztást ne freledjük el kiadásba helyezni. Ha a; 
feltevésben nincs is közölve, hrogY, egy napi élrelem elfogyott, a'lt 
akkor is kiadásba kell helyezni, mert ez elfogy, ha van harc, ha 
ninos, ha van mo:őgás vagy nincs. Lőszernél rés üzemianyagnál 
más a helyzet. Itt a harchelyzettől függ a fogyasztás mértéke. Ha 
a feltevés közli a fogyasztást, 1akkor kiadásként ezt kell beállítani. 
Ha egy közbeeső hadtápparancs sziabályozza a fogyasztás mérté
két, akkor ezt kell kiadárSként könyvelni. Ha 5,emmi támpont nincs, 
akkor f,eltét,elezé:s alapján kell a napi frogyia:sztást beírni. Ilyenkor 
a kridolgozásban Juttassuk ezt _kifejezésre. 

Hadtáphelyzetjelentést, vagy tájékoztatót a nyilvántartá_s 
adatai alapján szerkesszük meg. Előzetesen vezessük azonban 
keresztül azokat a bevételeket é:s kiadások.at, melyek addig a'z: 
időpontig megtörténtek, mely időpontról a je1entés szól. 

.. 
7. Emlékeztető. 

Az alkalmazó megbeszélés feltevé sének és a folyamato
san kiadásra kerülő feltevés folytatásának minden sorát ki kell 
értékelni abból a szempontból, hogy az abban foglaltak kapcsán 
milyen intézkedések megtételére van szükség. · Az alkalmazó 
megbeszélés minden egyes mondatának lehet különös jelentő
sége, melyet talán fel is is'merelk akkor, amikor azt olvasom, de 
elfelejtem addigra, míg ;;or kerül arra, hogy annak kapcsán 
intézkedni kell. Meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb 
bajtárs pl. az alkalmazó megbeszélés első oldalán foglalt azt a 
mondatot, hogy: ,Jiadműveleti idő: 1949. IX. 1-5." egyszerűen 
tudomásul vette s utána figyeln'\-esen olvasta tovább a követ
kező sorokat. Bizonyára kevesen voltak, akik megálltak e mon
datnál s gondolkodtak azon, hogy mit is jelent ez az idő a hact
tápszolgálat szempontjából. Pedig van sok kiértékelni való ebben 
a mondatban is, mert igen sok intézkedésemet befolyásolja az a 
körülmény, hogy azon hadműveleti időben, amely · alatt az alkal
mazó megbeszélés lej átszodik: 

a fák még nem hu1latták le levelüket, tehát jó r-ejtőzési 
lehetőséget nyujtana!k, vagy fordítva, 

a földeken kukorica- és napraforgótáblákat találunk, me
lyek ugyancsak jó rejtőzési lehetőséget nyujtanak, 

a búza, rozs, árpa, zab stb. táblák már le vannak aratva, 
a termést már ki is csépelték, a gazdasági év elején vagyunk 
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még, tehát" ezen cikkekben számolhatok helyszíni beszerzéssel, 
az időjárás még nem zord; nem kell téli ruházati cikkek

ről, helyi ség·ek fűtéséről gondoskodni, elszállásolás táborban is: 
lehetséges, 

nem állt még be az esős időszak, egyvonalas utak is hasz
nálhatók és így tovább .. . 

Ezekre gondoljunk bajtársa'k akkor, mi1kor azt állítom,. 
hogy az alkalmazó megbeszélés minden mondatának lehet, vagy 
van jelentősége. Ahhoz, hogy ezt a jelentőséget felismerjük, gya·
korlat kell, ahhoz viszont, hogy a felismert jelentőség kapc3án 
meg is tegyük a szükséges intézkedéseket, ahhoz az szükséges. 
hogy meg ne feledkezzünk róla. Előfordulhat pl., hogy a feltevés. 
közli, hogy a hadosztályparancsnokság a három nap mulva meg
induló támadás napjára a küzdők részére fejenként 100-100 
gramm szalonnapótlék kiszolgáltatását engedélyezi. A táma
dásra vonatkozó hadtápparancs megsz,erkeszté.sér,e esetleg c:sak 
másnap kerül sor, addig pedig már elfelejtődött, hogy intézkedni 
kell arra, hogy a csapat tudomást szerezzen a pótlék engedélye
zéséről és hogy a csapat valóban hozzá is jusson e pótlékhoz. 
Hogy ez elő ne fordulhasson, ajánlom a bajtársaknak, a közölt 
minta szerinti „Emlékeztető" elkiészítését s annalk folyamatos 
vezetését. Ha az ilyen emlékeztetőbe az elő'bb említett mondat 
olvasásakor azonnal bejegyzem a megfelelő napra a „Hadtáp- · 
parancs" és az „Élelmező szolgálat vezető" tételeibe, hogy ezt 
fel kell venni a hadtápparancsba, illetve, hogy az élelmező szol
gálat vezetejét utasítani kell, hogy ezt igényelje, vagy vételezze 
fel, vagy szállítsa ki, bizonyára nem fogok róla megfeledkezni. 

Egy másik példa: a feltevés közli, hogy X-én 10 órától 
(3 nap mulva) egy aknavetőszázad és egy páncéltörő század az 
ezred alárendeltségébe lép. Mikor ezt olvasom; rögtön gondol
kodnom kell azon, hogy ezzel kapcsolatban milyen ténykedése
ket kell végrehajtanom. Gondolkodásom eredménye: állomány 
emelkedik, tehát a mozgótartalékot ki kell egészítenú, több anya
got kell vételezni, tehát ha beadtam már a szállítási igénylést, 
akkor ezt helyesbíteni kell, illetve az igénylésnél figyelembe kell 
vennem, tájékoztatni .kell ezekről az ágazatv,ezetőket, stb .... Ha 
ezeket az emlékeztető megfelelő tételeinél, illetve rnvataiban 
feljegyzem és azt akkor, mikor inté~kednem kell, meg is nézem, 
nem fogok ezekről megfeledkezni. 

. A helyesen és folytatólagosan vezetett emlékeztető igen 
hathatós segédeszköz bármely feladat megoldásához. Próbálják 
meg a bajtársak egyszer s meg fognak erről győződni. 
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Kivel, mely ügykörrel 
Az egyes napokra 
vonatkozó állomás-

stb. kapcsolatos helyek és időpontok 
stb. bejegyzé_se 

Ellenség 

1:: 1 

Baját alakulat 1::1 
Ezredparancsnok 2 11.1 parancsa (eligazítás-a) T. 
Hadtápparancsnok ·elha- 2 

. , 1. , 

tározásai, feladatai T. 

~ 1 csapatok felé 
1 f: 1 ... ., 

e. 
e. 

, 1. 1 . ., 
;;; hadtápintézetek 

2.1 " felé 
IIl 3. 

11. 1 B;adtápjelentés 2. 1 
3. 

11. 1 Esedékes egyéb jelen- z:-1 
tések -

3. 

Igénylések IU 
p: 1 Egyéb 

s. 1 

Emléke11,tetó 

1.) __ . __ .hó .. ____ __ nap 

1 
) 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
1 1 

2.) _____ __ hó ____ ___ nap 

1 

1 

1 . 
1 

1 

1 , . 

1 

1 . 

1 

a.J _ . ____ .hó ______ .nap 

! 

<.O 
'Sj' 



.i:,. 
-...J 

Kivel, mely ügykUrr~I 
Az eg-ye• n11pokr11 
vonatkozó állomás-

etb. kapcsolatosan belyek és idé,pontok 
stb. bejegyzése 

minden ágazat ve- l ~- , 
~ zető részére _:_ 

1 3. 
1 

11. 1 
-g pénzügyi szolgálat 2 ~ vezető részére _:_ 
.. 3. 

.! 1 élelmezö szolgálat 1+1 
1;; vezetö 1észére _:_ 
~ 3. 
"' ... 

rubáza-t és V?nat- 1~1 "' e. anyag szolgalat 2. 
.0 
'<!) vezető részére T 
I>, 

"" ., 
s,áUltó szá<adpa- 1+1 m· rancsnok részére ~ .., 

3• 
~ .. 

IU "" szállító század 
~ I. szakasz 
~ 
~ szállító s,ázad IU " .. II. szakasz ... .. 
C. 

"' . ., ~, .; .. Gépkocsi raj 2. 
~ T 

1. 
Egészségügyi 2. 
s•olgálat 

3. 1. 
Állategészségügyi 2. 

1 saolgálat 
3. 

1.) __ ___ . _hó . . . _. __ .nap 2.) __ ._ .. _hó., .. _. , nap S.) ____ ___ bó ____ ___ nap 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
, 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1. 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 ' 



8. Hadtápparancs, hadtáphelyzetjelentés stb. váza. 

Szabályzatunk pontosan elöírj a, hogy mit kell tartal
mazni eze'knek a hadtápokmányoknak. 

Minden hadtápokmánynak vannak olyan részei, melyek 
bármilyen helyzetben is feltétlenül szerepelnek ezekben. Ha 
ezeket a címeket és alcímeket a közölt mellékletek mintája sze
rint előre feljegyezzük egy-egy ív papírra, akkor ha ezen okmá
nyok megszerkesztésére kerül a sor, kevesebb időt kell eltölteni 
az írással, de a legnagyobb segítséget azáltal kapjuk s abban 
v2.n ezen előre elkészített segédletnek a legnagyobb jelentősége, 
hogy biztosan nem fogunk lényeges dolgot az okmányból ki
hagyni, mert ez előre felírt cím éis akím figyelmeztet arra, hogy 
még ezt vagy amazt is fel kell az okmányba venni. 

Ha pontosan vezetjük a helyzietnyilvántartást, az emlékez
tetőt és a munkatérképbe a helyzetet helyesen rögzítjük, akkor 
az említett hadtápparancs vagy hadtáphelyzetjelentés nyomtat
ványváz segítségével feltétlenül helyesen fogjuk ezen okmányo
kat megBzerkeszteni. 
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(név, ren<lfokoza1) 

TITK.OS! 

sz. Hadtápjelentés. 

( .. . .. . OOO) 

A ......... . ....... . ...... hadtá,pjának helyzete 

1950. évi .. . .. .. .. .. .. .. . :1ó .... -n .. .. órakor. 

• l. Hadtápkörlet határok: .a ) jobbn-íl: 
b) balról: 

e) hátsó hatáir: 

2. Hadtápintézetek települése: 
a) e . sgh.: 
b)- e lős.z. fh.: 
e) e. raktárak, áeü . og., gjmíí. gyííjtőhely: 

3. Ezred utánszállítás.i vonal: 
4. Meglévő készletek, igénylés: 

Készlet Igénylés 
javadalmazás javadalmazás 

Anyagnem 

1 

Zljak- ·------~~ 1-.-----!~ E-nél nál 
-

_\ __ Lőszer 
---

Elelem 

1 

- - - - -- ·- - . 

Szemes lótáp 
---- 1- -----·· 

Szálas takarmány 

Üzemanyag 
1 1 

5. Anyag kisZ:áliítást végz.i: 
6. Egészségügyi·, állategészségügyi helyzet: 

1 

I. 
1 

II. 
1 

III. 

1 1 

E. E. 

zászlóalj közv. össz. 

Sebestl\t katonúk 
1 

-

-

1 

- -

·1 

_, ___ 
. - ----

Sebesiilt lovak 1 
1 

4 A Hadtápszolgálat. 1660 (9) 

Megjegyzés 

--- -

-------

----- -

--- ~ -

Megjegyzés 

--- ---
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7. Hadiveszteségek: 

a) Halottak: 
b) Elpuszlult ló: 
e) Anyag: 

8 Zsákmány: 
.a) mennyisége: 
b) gyüjlő (lárob5) helye: 

9. Szállítótér helyzet: 
a) országos jármű: 
b) teherg,épkocsi: 

10. utak állapota: 

1 I. Ellenséges földi (légi) behatás: 

12. összefoglalva: 

: pol. ti. 
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(név, rendfokozaili) 

TITl(OS! 

számú hadtáptájékoztató. 

( ...... 000) 

A .................... hadtápjának helyzete 1950. 
órakor: 

1. Meglévő készletek, ldutaiások: ,, 
Készlet Kiutalások 

javadalmazás javadalmazás 
Anyagnem 

1 

Zljak- ... .hó I .... hó I ___ hó E-nél nál ____ re ____ re ___ ._re 

Lőszer _I __ 
---

;Élelem 
--- ---

Szell).es lótáp 
------

Szálas takarmány 
------

Üzemanyag 
1 

2. Anyagszállítiás: 

3. Helyszíni beszerzés várható eredménye: 

4. Szállítótér helyzet: 
a) orsz.á,gos jáTmű: 

b) tehergépjármű: 
e) összteherbíróképe~ség: 
d) kiértékelés: 

tonna.; 

----

---

---

5. Ruházat, felszerelés és egyéb anyag helyzete: 

6. Egés:zJség'ügyi helyzet: 

... i. Aflategiészségügyi helyzet: 

8. Ezred hadtápkörlet: 

9. Összefoglalva: 
a) anyagellátot1s:1g mérve: 

b) mozgótartalék: 

---

---

e) a kiutalt k~zl·etek felvételezése utáni helyzet: -

4* 

.. 

hó., .. ·R 

. 
Megjegyzés 

- - -- .. - -

1 
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(név, rendfokoza;t) 

TITl(OS! 

1950. hó .... -n .... órakor kelt 

sz. hadtápparancs. 

( ...... OOO) 

1. Anyagszállítás: 

2 Ezredhadtáp határok: 
a) jobbról: 
b) balról: 
e) hátsó határ: 

.3. utánpótlás és hátraszállítás útvonalai: 
a) ho. számárn: 
b) E. s-zámára: 

4. Ezred hadtápintézetek telepítése: (hol, mikor) 
a) E. s,gh.: 
b) E. lőSiz. fh. : 
e) E. raktárak, a száll. szd. 2. szakas.za: 
d) A,eü. kmház: 

5. Hátraszállítás, betegleadás, felvételezés: (hol, mikor) 
a) Belegleadás: 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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b) J\fo:i,etképl,d,en lovak leadása: 
e) MG., hir., gjmG. anyag leadása és vételezése: 
d) Minden egyéb anyag felvételezése: 

Készletek feltöltése: 

Fogyasztás mértéke: 

Utánpótlási sorrend: 

Híradószo,lgálat: 

Biztosítás: 

Jelent1ések: 

epk. 

e. hadtáppk 

pol. ti. 

e. törzspk. 



1 • 

1 

9. Harcászati emlékeztető. 

Minden alkalmazó megbeszélés előtt feltétlenül át kell 
ismételni a Harcászati- és egyéb szabályzatoknak azon pontjait~ 
melyek kapcsolatosak az alkalmazó megbeszélés tárgyával. Ha 
pl. az alkalmazó megbeszélés egy lövészezred menet alatti had
tápszolgalatának működését fogja tárgyalni, akkor a Harcászati 
Szabályzatból és egyéb szabályzatokból át kell ismételni azokat. 
a pontokat, melyek a lövészezred menetét tárgyalják. 

Célszerű ilyenkor a szabályzat lényeges részeiről jegy
zetet készíteni, mely megkönnyíti az ismétlést s azonkívül segít
ségül szolgálhat az alkalmazó megbeszélés lefolyása során, inert 
ebben könnyebben találom meg a keresett részt, mint a szabály-
zatban. , 

Mintául szolgáljon a közölt melléklet ( csak a közölhető
ség mértékéig kidolgozva). 

10. Feltevés megtanulása, munkatérkép megrajzolása. 

Nyomatékosan hangsúlyozom a bajtársak felé, hogy az. 
előre kiadott alkalmazó megbeszélés feltevését meg kell tanulni 
és a helyzetet a térképbe pontosan előre be kell rajzolni úgy, 
hogy a helyzet a térképről a nyomtatott szövegbe való betekin
tés nélkül is folyamatosan leolvasható legyen. Más szavakkal 
ez úgy is kifejezhető, hogy a Hallgatónak tökéletesen bele kell 
magát élni a helyzetbe. 

A helyzet tökéletes ismerete az alapja a helyzetmegíté
lésnek, a mérlegelésnek és az ezek alapján meghozandó elhatá
rozásnak. 

Ha a feltevést előre megtanuljuk és ezt a térképen is 
előre rögzítjük, vagyis ha a helyzetet tökéleteslen ismerjük, s 
benne élünk a helyzetben, akkor a kérdőpont kidolgozásárn 
meghatározott időt teljes egészében a lényegi munkára - a 
helyzetmegítélésre, mérlegelésre és az elhatározás rögzítésére 
- fordíthatjuk. 

Elveszett ember az, aki az alkalmazó megbeszélés meg
kezdésekor akarj a a feltevést megtanulni s akkor kezd ahhoz, 
hogy megkeresse az egyes helységeket · a térképen és bele élje 
magát a helyzetbe. Az ilyen hallgató már a legelső kérdőpontot 
sem fogja megoldani tudni, mert nem lesz ideje a lényegi 
munka elvégzésére. Azon pedig, aki már az első kérdőpont ki
dolgozásában is elmarad, bizonytalanság érzete lesz úrrá, mely 
végig fogja kísérni az egész alkalmazó megbeszélésen. Ennek 
a bizonytalanságnak az eredménye csak az lehft, hogy az illető 



Hareáusati emléhe11Stetó 
Lö„és1:1e11red menete 

1. Cél: az ezred teljes harckészség fenntartásával érkezzen be. 
2. Mikor hajtsa végre: lehetőleg éjjel vagy korlátozott látási viszonyok kllzött. Nappal fokozott gondoskodás Jégvédelemröl, rejtl!zésröl, 

páncélelhár!tásról. 
a. Végrehajtás módja: mélységben tagolt menetoszlop, egy menetvonal, zlj-ak 1-1 menetlépcsőt alkotnak, 500-1500 m. távMz. 
4. Menetteljesítmények: 4 km(óra) , felszerelés könnyítése esetén ó km(óra); télen 3-4 km. Napi 30 km (erőltetett 40-45 km). 
6. Pihenők: 50 percenként 10 perc, menettávolság elsö fele után 3 óra, 3---4 napi menet után 1 napi pihenő (erőltetett menetnél 2 nap után). 
6. Tagozódás : 

1'fint hadosztály elővéd . 
felderítő rész 
elöosztag (2-ó km) 
oldalvéd (1-2 km) 
közelbiztos(tó járőrök 

Önállóan menetelő ezred : 
felderítők 
elövéd 
olp.alvéd 
utóvéd 

. Mzelbi,tosító járőrök 

A) Előremenet: 
Hadosdály zöw,ében mene telő ezred: 

csak biztosító egységeket küld ki 

B) Hátramenet: 
Ugyamlgy kidolgozzuk, mint az elöremenetet. 

E.,·ed oldalmenetben: 
a veszélyeztetett oldalon: 

oldalvéd 
menetirányban: 

elöosztag 
utóvéd 
álló biztosítás. 

Megjegyzés: az egyes felderítő részek mellé odaírjuk még az erőket (pl. százalltól-zászlóaljig, vagy rajtól-szakaszig stb.), valamint a 
távolságukat a kiküldő parancsnokság oszlopától. · 

.. Hogyan történik az elrendelés: előzetes menetértesítés, indulás időpontja, menetrend, besorolás, menetvonal, időtartam stb. 
8. Teendők a menet megszervezésénél: } 

9. Végrehajtás: ii] :::l:::~en: a lényeget a Harcászati Sabályzatból bejegyezzük (itt nem közölhető). 
' 0) Éjjel: ,. 

10. Hadtápgondoskodások: A) Állalában: étkezések kiosztásáról, a menetek alatti elkészítéséről, vízellátásról való gondoskodas 
zubbonygallérok kigombolbatók, sapkák levehetők. 

B) Té.'cn: utak mel!'jeHllése jehöpóznákkal 
hossy,u pihenőket ne tartsunk (élelmező szolgálatnál ÍÍ!?Yelembe venni) 
fal!'yások megelőzése céljából 1éli ·óvócikkeket adjunk ki (ruházat szolgálatv>ezetl\) 
fal!'yásoknak kitett testrészeket kenessük be fagykenőccsel (gondoskodás ilyenről) 
lábakat csavartassuk papírba 
menetet feltétlen helységben, erdőben vagy széltől védett helyen fejezzUk be 
tüzelöanyagról gondoskodjunk. 

C) Nagy hőségben: ha . a nappali menet elkerülhetetlen, korai indulás - a nagy böség alatt bosszll pihenő -
továbbmenet, mikor a h öség már kezd alábbhagyni 
napszúrás ellen védeni a csapatot 
gondoskodás bőségesen ivóvízről (hosszu pihenő helyét víz közelében határozzuk meg) 
kulacsokat töltes,ük meg a menetek megkezdése előtt '<:I' 
zupbonyok jtigombolása1 idóµként s11:pkaleyétel, az llt árnyékos oldalán !llC1Jet~ljfink. \'? 



rosszul szerepel az egész alkalmazó megbeszélés során. Féle
lemmel üli végig az egész foglal1kozást és ezt a félelmet elhozza 
magával a legközelebbi alkalmazó · megbeszélésre is. 

* 
Meg vagyok győződve arról, hogy lesznek olva1sóim kö

zött olyan bajtársak;' akik a fentiek olvasása után azt fogják 
mondani, hogy ez a sok nyomtatványnak és segédeszköznek 
előre való elkészítéséhez, valamint azoknak az alkalmazó során 
folytatóla-gos vezetéséhez szükséges idő nincs arányban azzal 
a könnyebbséggel, amit ezek révén el lehet érni1. Igazat adok 
ebben esetleg azon bajtársaknak, akik sokat és sokszor és min
denkor" pihent aggyal foglalkoznak alkalmazó megbeszélésekkel. 
Azoknak talán elegendő lesz, ha csak egy helyzetnyilvántartást 
vezetnek s maguk mellett tartanak egy papirost, melyre egyes. 
dolgokat feljegyeznek. De már ezeknek a bajtársaknak sem lesz 
igazuk, ha történetesen több napon át tartó és közben éjjeli 
munkát is magában foglaló alkalmazó megbeszélésen vesznek 
részt. Ilyenkor a legkiválóbb agyu és képzett::,égfí hallgatónak 
is mankóra van szüksége. A szükséges mankót pedig az említett 
segédeszközök között találja meg. 

Ne tekintsék a bajtársak e segédeszközöket olyanoknak, 
melyék e&ak arra hivatottak, hogy a békében folyó kjképzést 
megkönnyítsék, vagy még terhesebbé tegyék, hanem olyanok
nak, melyekre (egyesekre) komoly :körülmények között is szük
ség van, illetve melyeknek akkor fogjuk a legnagyobb hasznát 
Látni, mikor válságos helyzetben kell szolgálatunkat ellátni. Ne 
1féljünk attól, hogy gépiessé tesszük ezekkel az alkalmazó meg
beszéléseket. Ezek nem teszik a gondolkodást feleslegessé, csak 
megkönnyítik azt. · · . 

Végezetül meg lkell em'lítenem, hogy a hallgató'k legtöké
·letesebb előkészületei mellett is nagyon sok függ attól, hogy a 
gyakorlatvezető mily segítséget nyujt a hallgatóknak még az 
alkalmazó megoeszélés megkezdése előtti időszakban és annak 
megtartása alatt. E tekintetben javaslatom a gyakorlatvezetők 
(oktatók, tanárok) felé: · 

1. az alkalmazó megbeszélés megindulási helyzetét a 
hozzávaló térképpel együtt mindenkor legalább egy héttel a fog
lal'kozás ideje előtt adja ki, hogy a hallgató a feltevést megtanul
hassa és tökéletesen beleélhesse magát a helyzetbe; 

2. a felderítési terv, áttelepítési terv, számvetés, helyzet
. nyilv~ntartás, szállítási terv stb., stb. nyomtatványokat sokszo
rosíttassa és a feltevéssel együtt bocsássa készen a hallgatók 

· rendelkezésére) a hallgatók az ezek megvonalozására szükséges, 
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í.dőt - ami nem lényegi, hanem tiisztán másolási munka 
ianulásra és lényegi munka elvégzésére fordíthatják); 

3. az egyes kérdőpontok kidolgozásához az engedélye
zendő időt ne becslés, hanem konkrét megállapítás alapján ha
iározza meg, melynél vegye figyelembe a helyzetnyilvántartás, 
az. emlékeztető stb. vezetéséhez szükséges időt s főleg azt, hogy 
a hallgatónak Legalább kétszer annyi időre van szüksége a ki
-dolgozáshoz, mint magának a gyakorlatvezetőnek, aki teljesen , 
uralja a helyzetet s „drukkolás'' nélkül dolgozik; 

4. türelmes hangon magyarázza meg és javítsa ki a hall
gató által elki;ivetett hibákat. Kíméletlen dorongolással csak azt 
·éri el, hogy a hallgató olyan lelkiállapotba kerül, hogy a továb
biakban odafigyelni és komoly munkát végezni már nem tud. 
lJegyezze meg magának a gyakorlatvezető azoknak a nevét, akik-
1"ől az alkalmazó megbeszélés során megállapítja, hogy készü- . 
letlenül jöttek el a foglalkozásra s ezeket a foglalkozás befejezte 
-µtán vonj a vagy vonassa felelősségre; 

5. ne arra helyezze a súlyt, hogy tudás.át csillogtasis,a . a 
·hallgatók előtt, hanem arra, hogy átültesse a hallgatóságba; 

6. ne essen abba a hibába, hogy csak a „hivatalos meg
-oldás"-t ismerü el jónak és helyesnek; 

7. ha olyan kérdőpont kerül kidolgozásra, vagy a kérdő
ponton belül szerepelnek olyan tárgykörök, melyek oktatás vagy 
foglalkozás tárgyát még nem képezték, hívja fel erre külön is 
a hallgatóság figyelmét s adjon útbaigazítás't a kérdés megoldá
.sához, mert nem az a cél,, hogy azt tudjuk meg: m1t nem tud
nak a hallgatók, hanem, hogy megtanítsuk őket mindarra, iamit 
tudnio!k kell; · 

8. azon hallgatókkal, akik alkalmazó megbeszélésen még 
·sohasem vettek részt - az elméleti anyag megtanulása után 
- egy-'két alkatmazó megbeszélést feltétlenül kollektíven · a 

·gyakorlatvezető irányítása mellett dolgoztasson ki, melynek 
-során minden aLkalommal mutasson rá, hogy a kérdőpont 
·kapcsán: 

mire terjedjen ki a figyelem; a helyzetmegítélésnél és 
a mérlegelésénél mit kell figyelembe venni, 

hol mit k1ell feljegyezni vagy előjegyezni, 
hogyan kell a szükséges számvetéseket megejteni, 
hogyan kell az elhatározást a vonatkozó okmányok-

ban rögzíteni stb., stb .... 
9. az alkalmazó megbeszélésen kidolgozott és beadott 

111egoldásokat feltétlenül értékelje ki s annak eredményét a leg
'közelebbi alkalommal feltétlen beszélje meg a hallgatókkal. 
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Jelen tanulmányommal egy ;olyan tárgykört ill1dítottam -
meg, mely bőséges alkalmat ad kritikára, .hozzászólásra és ki
egészítésre. 

Kérem a bajtársakat, éljenek ezzel az aLkalommal Tegyük 
közkinccsé gyakorlati tapasztalati tudásunkat. · Fogjunk mind
nyájan össze abban, hogy leküzdjük az alkalmazó megbeszélé
sekkel kapcsolatos félelmet. Csak akkor fogunk az alkalmazó 

1 -.- megbeszélésekkel komoly kiképzési eredményt elérni, ha ezen 
minden hallgató félelem nélkül, örömmel és lelkesedéösel vesz 
részt. Szorga!mas egyéni tanulással és kollektív együttműködéssd 
ezt el is érhetjük. Jelszavu1k legyen: 

,,Tanuljunk, hogy tudjunk és tudjunk, hogy taníthassunk' r. 

Ne ismerj fáradalmat, T{a katonai, szakmai és poli-ti.·ka_i __ ·1.· 

tudással növeléséről van szó ! 
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XER:ltNYI ERNŐ hbs. alezredes 

'l!adtápkikép~és 

,,A hadtápszolgálat" e. katonai folyói<ratunk legutóbbi 
- ünnepi - számában fenti cím alatt útmutató példát közöltem 
a hadtápszolgálat ellátására vonatkozó szabályok gyakorlati ok
tatására. Most folytatom ezt az · útmutató példát azzal, hogy 
kérdés é,s felelet formájában felidolgozva ismertetem a bajtár
sakkal a karbantartási hitelkeretek felszámításával és felhasz
nálásával k<J,pcsolatos ténykedéseket a számadótesten belül, kö
zölve egyúttal a megfelelő ~zabályzatpontokat is: 
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sz. Kérdé s (feladat) ' F. I E s e mén y 1 

--'--------------- --------- -----·-
A hadipénztár vezetője az élet- 1. Mi a teendője a ha<Fpénztár 

mezési napló hóvégi zárlata, vala- vezetőjének? 
mint az anyagnemfelelősök által 
vezetett anyagnyilvántartási köny-
vekbö'. (egyéb e,ngedélyező rende-
letekből) .megán'apítja a tárgvhóra 
illetményessé vált hitelkereteket. 

1 

Karbantartási anyag megrende-
3 lése válik szükségessé. 

3 
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2. Mi a teendője a hitelkeret fe
lett rendelkezőnek? 

3. Hogyan gondos.kod:k a hite:
keret felett rendehkező a szüksé
ges cikkek beszerzéséről? 

4. Mi a hadipénztár vezetőjé
nek teendő j e, ha a hite keret felett 
rendelkező oly megrendelést mutat 
be, mely nem egyezik a hitelfel
haszná'.ási tervben rögzítettekkel? 



F e 1 e l e t (ténykedés) 

a) a megáO!a,pított hitelkeretet 
bejegyzi a megfelelő hite:lkeret 
ny!! vántartásokba!; 

b) közli az adatokat a hitelkeret 
felett rendelkezőket. 

1. A hitelkeret összegét bevét.e· 
lezi az általa (megbízottja által) 
vezetendő hit<elkeretniyilvántartásba. 

2. Elkészíti hitelfellhasználási ter-
vét, mebynek tartalmaznia ke1ll: 

mikor, 
hol (kiné'.), 
mit, 
men)nyit; 
mfy értékben kíván a hitelkeret 

íie,rhére a tárgyhó folyamán besze
rezni és milyen össz•eget kíván a 
hitelkeretből tartalékolni. 

3. A hitelfelhasznábási tervet 
a) jóváhagyatja az i'.letékes elöl

járóval; 
b) egy példányát átadja a hadi

pénztár ve,zetőjének. 

Megrendeli az anyagot a tervben 
foglaltak szerint. A megrendelést 
előzetesen látt.amozt.atja a hadi
pénztár vezető jéve1. 

Megtagadja az . <1láírást s fel
szó'.ítja a hi telkeret feLeH rendelke
zőt, hogy a módosításhoz szerezze 
meg az metékes pk. jóváhagyását, 
miután felelős azért, hogy a hitel
keretek csakis a jóváhagyott hitel
fe.használási terv szerint ke•riilje
nek felhasználásra. 

1 

T 

Megjegyzés 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg. III. 
Fejezet 1. pont. 

Segédlet I. Rész, Pii. szolg. III. 
Fejezet 3. pont. 

Segédlet: Mellékletek, Pü. szolg. 
3. sz: mel'éklet 4. rovat. 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg. III. 
Fejezet 2. pont. 

• 

Segédlet I. Rész,, Pü. szolg. III. 
Fejezet 6. pont első bekezdés. 

Segédlet I. Rész, Pü. Szolg. III. 
Fejezet 5. pont. 
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F. I 
sz. 

4 

5 

6 
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Esemény Kérdé s (feladat) 

5. Túlléphető-e a hitelkeret a 
I<v. év egyes hónapjain belül? 

A vállalat beszállítja a megren- 6, Mi az anyagnemfelelös köte-
delt cikkeket és átadja a szám'.át lessége az áruval és a számlával 
az anyagnemfe:el~snek. kap.csolatbanl? 

A hadipériztár vezetője átveszi 
a számlát s megállapítja, hogy 

a) a .vonatkozó megrendelést az 
anyagnemfe'.elős előzetesen vele 
nem láttamoztatta; 

b) a számlázott ös~eg megha
ladja a rendelkezésre alló hitelke

. retet; 

7. Mi a hadipénztár vezetőjének 
teendője az átvett számlával és 
megáI:apításaival kapcsolatban? 

c) oly cikkek is beszerez tettek, 
melyek nem szerepe'nek a jóvá-, _______________ , 
hagyott hitelfelhasmálási tervben. 

8. Hogyan kell az érvényesítési 
záradékot az okmányra rávezetni? 

9. Mi a. hadipénztár vezetőjének 
további ·teendője? 



,. 

F e 1 e 1 e t (ténykedés) 

Nem! 

a) el!enörzr a számla helyessé
gét, 

b) az átvett cikkeket bevételezi 
a hitelkeretből beszerzett cikkekről 
vezetett nyilvántartásba; 

c) a szám:át záradékolja; 
d) a számlát kifizetés végett át

adja a hadipénztár vezetőjének. 

a) a jóváhagyott hitelfelhaszná
lási tervben nem szereplő cikkek 
pénzértékét előjegyezteti honvéd
ség iránti tartozásként s erről a 
megrendelést eszközlő közeget érte
síti (írásban); 

b) a számlát kiadásra érvénye
síti; 

e) jelenti a hadtápparancsnoknak. 
. · 1 

Piros bélyegzőpárnán nedvesített 
bé'.yegzővel, közveUenül az ok
mány szövege alatt, vagy a hát
o'dalán. A szövegrészt zöld tintá
val kell bejegyezni. Az aláírás 
ugyancsak zöld tintával történjen. 

I(ettezés hónapját betűvel ke'.l ki-
írni. (Visszaéléseket megakadá-
lyozni hivatott intézl{edések.) 

a) Az érvényesített összeget be
jegyzi a vonatkozó hitelkeret nyil
vántartásba. 

b) az okmányt a kifizetés te]jesí · 
lése végett átadja a pénztárosnak. 

Megjegyzés 

Gkig. Segédlet II. R.ész, VI. Fe
jezet. III. szakasz 5. §. 4. pont. 

Segédlet I. R.ész, Pü. szolg. III. 
Fejezet 6, pont, második bekezdés. 

Segédlet I. Rész. Pü. szolg. II. Fe
jezet C/11. pont. 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg. II. 
Fejezet. C/8. pont. 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg-., II. 
Fejezet C/9. pont. 
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F., 
sz. Esemény 

A pénztáros megkapja a számlát. 

A hite'kere,t felett rendelkező 
zart borítékban, kézbesítő könyv
vel kézhezveszi a hadipénztár ve
zetőjének azon értesítését, mely 

8 szerint jogtalan megrendelés és 
hitelkeret tú'.Dépés mia,tt 220. -
Ft-ot terhére honvédség iránti tar
tozásként előjegyzett. 

9 
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i, érd és (fel11dat) 

10. Mi a pénztáros teendöje? 

11. Milyen joga van a hitelkeret 
felett rendelkezőnek ilyen esetben? 

· 12. Mi az eljárás a szám0dótest
nél a fellebbezéssel? 



1 ,, 
t 

I<' e I e 1 e t (ténykedés) 

a) kiá;títja a csekket. 
b) a számla szövegrészén átló

irányba !OX 2 cm nagyságú „Ki
utaltam" szövegű bélyegzőt alkal
ma,z és aláír ja. 

c) a vonatkozó szám'akivonat 
megérkezése. után a tételt könyveli 
a csekk-forgalmi nap!óban. 

d) az okmány jobb felső sarkára 
fe'.jegyzi a csekk-forgalmi napló 
tételszámát 

e) az okmányt elhelyezi az ok -

1 
mánygyü jtőben . 

Fellebbezéssel élhet. 
Fe!'.ebbezést az I. fokú .pü. ható

ságnak címezve a hadipénztár ve
zetőjéhez nyújt ja be az átvételt 
követő 30 napon belül. 

A hadtápparancsnok (ha nem az 
ő hatáskörébe tartozó hitelkeretről 
Yan szó, az illetékes parancsnok 

· bevonásával) rész·etesen vizsgálja 
ki azokat az indokokat, melyekre 
a fellebbező a fellebbezését a·a· 
pozza, A vizsgálat eredményét vé
leményező és javas'ati záradék for
májában rögzítse a fellebbezésen 
s a kapcsolatos összes iratok csa
tolásával tetjessze fel azt elhatá
rozás végett · az il'.etékes L fokú 
Pii . hatósághoz. 

5 A HadtápszoJgáJaL 1660 (9) 

Megj e2y,:;és 

Segédl.e,t I. Rész, Pii. 
IL Fejezet C/10. pont 

D,'2, pont és 
C/5. pont. 

Segédlet _ L Rész. Pü. 
II. Fejezet C/1 I, pont. 

G;-19, 34. §, 

Szo!g. 

• 

Szo'g, 

A csapattest hadtápparancsnok sa· 
ját hatáskörében fellebbezést rl 
nem utasíthat. A hadtápparancsnok 
sa ját hatáskörében elfogadhatja a 
feUebbezést oly ese.tben, ha a meg
ejtett vizsgálat során beigazo'ást 
nyer, hogy az engedély nélkül be
szerzett cíkkekre a szolgálat érde
kében valóban szükség volt és ez 
a beszerzés nem eredményezett 
hiteltúllépést. Ily esetben a hadtáp
parancsnok írásban utasítsa a hadi
pénztár vezetőjét az előjegyzett 
tartozás leírására . Ez a, tény azon
ban nem mentesíti a szabálytalanul 
e-bjáró közege,t a fegyelmi, vagy 
bűnvádi úton történő fe'elösség~e
voriás alóL (Lásd, Sz. Sz, III. 2. '§. 
2. pont.) 
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F.I sz. 

10 

Esemény Kérdé s (feladat) 

13. Mi az e'járás a számadótest
nél minden hite'.túllépésnél vagy 
jogtalan beszerzésnél (pánzfelhaszná
lásnál)? 

1 -'---------------'---------------

. 11 
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14. Milyen jogszabályokat sértett 
meg a karbantartási hite.keret felett 
rendelkező a 6. fsz. alatt közö'.t cse
lekményével és ezek a cselekmé
nyek mely büntető jogszabályok ha
tálya alá tartoznak? 



.. 

F e 1 e 1 e t (ténykedés) 

l. KJ kell az ügyet rész'eteiben 
vizsgálni. 

2. A vizsgá'at eredménye alapján 
el kell bírálni, hogy: 

a) vétkes közeg cselekményével 
mily jogszabályokat sértett meg 

b) a jogszabály megsértését fe
gyelmi, vagy bűnvádi úton kell-e 
megtorolni. (Kétes esetekben a Sz, 
Sz. III. 2. §. 9. pontja rende'.kezései 
szerint kell eljárni.) 

3. Intézkedni kell a fegyelmi, 
illetve bűnvádi eljárás megindí
tására. 

A) Megsértett jogszabályok: 

1. Megrendelések csakis a jóvá
hagyott hitelfelhaszná'ási tervek 
szerint adhatók ki. (Segédlet, Pü. 
szolg. III. Fejezet, 6. pont.) 

2. A megrendelés kiadása, előtt 
a megrende'és tervezetét be kell 
mutatni a pü. szolg. ve,z.-nek, an
nak e.Jlenőrzésére, hogy a szüksé
ges hitel rende!kezésre áll-e. (Se
gédlet, Pü. szolg. III. fejezet 6. 
pont.) 

3. A karbantartási hitelkeret ren
delkezésre á;Jó összegét túllépni ti
los .. {Gkig. Segédlet II. Rész, VT. 
FeJ. III. szakasz 5. §. 4. pont, va
lamint 14.000/eln. kv. 1948. sz. ren
delet 2. pont.) 

B) Büntető jogszabályok. 
1. Az 1946. év1 22. sz. H. K-ben 

5• 

Megjegy,iés 
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' ~ 
1 

.. 

F e I e I e t (ténykedés) 

közzétett 437.652/szv. . 1946. sz. 
rendelettel kihirdetett 8800/1946. 
M. E. sz. rende!et 19. §-a, · mely 
szerint 5 évig terjedhető börtönnei 
kell büntetni az.t, ,,aki o·y összeget 

. utalványoz (oly megrendelést esz
közöl), mely hiteltúllépést eredmé
nyez", 

2. A katonai bünte-tőtörvénykönyv 
107. §-a, mely szerint .,(!) Azt a 
katonát, aki katonai cé!t7 szolgá'.ó 
vagyon kezelése, gondozása, vagy 
felügyelete körében szolgálati köte
lességét sú yos.an megszegi, ha eb
ből az ál!amnaK je· errtős kára szár
mazott, ötévig ter jedhertő fogház
za'. ké!1I büntetni" . 

• 

Megjegyzés 

(Lásd: Sz . . Sz. III. 124. oldal.) 
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1 

A beérkezett szemlejelentések kiértékelése során meg
állapítást nyert, hogy a számadótesteknél igen súlyos hibák for
dulnak még elő a hitelkeretek kezelése és azokkal való gazdál
kodás terén. A hibák nagy része eddig még menthető volt az át 
meneti időszak nehézségeivel. Ezeken most már' túl kellett jutni1 
.és ennek megfelelően lezáródik a , türelmi időszak is. Következik 
a megtorlás időszaka. A megtorlás pedig igen súlyos · leheL 
Erről meggyőződhetnek a bajtársak a közölt gyakorlati példai 
utolsó kérdőpontj ának és az arra közölt válasznak kiértékelé
sével. 

Tanuljuk meg a szabályzatokat és tartsuk be annak ren
delkezéseit. Erre kötelez bennünket a magyar doigozó népnek 
tett eskünk és Szolgálati Szabályzatunk is. Ne adjunk alkalmat 
megtorlásra; hanem annál több alkalmat adjunk arra, hogy elől -
járóink velünk szemben a dícsérő jog.körüket, illetve köte!essé
güket gyakorolhassák. Annál szebb és örömteljesebb lesz a szol
gálatunk, minél többször lesz alkalmunk arra, hogy a Sz. Sz. L 
4. §. 28. pontjának rendelkezése alapján előljárónknak jelent-' 
hessük: 

,,A d o 1 g o z ó n é p e t s z o 1 g á 1 o m !'' 

.. 
„Az arcvonal szilárdságához szükséges, hogy a hadsereg 

rendszeresen kapjon a hátországtól csapatkiegészítést, lőszert, élelmet". Sztálin 
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HORVÁTH ANDOR őrnagy 

Térképjelek oktatása 

A természetes talajon lévő építményeket, utakat, vizeket, 
növényeket a térképen jelekkel ábrázoljuk. Ezek a jelek a térkép 
betűi, melyet a térkép síkrajzának nevezünk. 

A jeleket, akárcsak az írást és az olvasást, mtnden baj
társunknak meg kell tanulnia! 

A térképjelekről általában. 

A jelek nem kitaláltak. Minden jel a valóságból ered és 
és az eredeti képet adj a vissza. A jelek zöme felülnézetben, tehát 
alaprajzban fejezi ki a tárgyat. Pl.: a ház. A ház jele a legfeltű
nőbb tárgy. Térképjele fekete színű, rendszerint téglaalakú mér
tani idom. 

Az 1. sz. ábrán az a) , rajz a házat oldalnézetben mutatja, 
A b) rajz már felülnézetben úgy, mintha repülőgépről látnánk. 
A e) rajz az előbbinek leegyszerűsített rajza, mely €gyben a 
háznak a térképen ábrázolt jele is, vagyis térképjele. 

Olyan jelek is vannak, melyeket úgy rajzolunk, mint 
ahogy a földről láttuk őket, tehát oldalnézetben, Pl.: a géme.;
kút. A 2. , sz. ábra a valóságos' gémeskutat mutatja oldalnézet
ben, illetve', a gémeskút jelét, a rajzát a térképen. (L. 2. sz, ábra.) 

Tals.lunk olyan jeleket is a térképen, amik az elobbi pon
tokban isrri~rtetett példák egyesítéséből keletkeztek. Pl.: a te
mető. A 3. sz. ábra felülnézetben ábrázolja a temető kíterjedé-
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sét és a kerítést, bele azonban már oldalnézetben kerülnek a 
keresztek. 

1. sz. ábra . 

.. ,, ... ..... ~ .. , ~· 
2. SZ·. ábr'1!. 

3. sz. ábra. 



Végül találunk a térképen mesterséges jeleket is. Pl.: a 
h atárjelzések, megyeszékhely stb. 

Az oktatók„ midőn a jeleket tanítják és rajzoltatják,. ve
gyék ezeket is figyelembe. · 

Nagyon megkönnyítik a kiképzést a kiadott „Térképjelek 
-0ktató falitáblái''. Az oktató felitáblák I., II., III. jelzett táblái 
az illető tárgy oldalnézeti képét ábrázolja színesen, illetve mel
lette ennek térképjelét, úgy, ahogy az a térképen is megtalálható. 

A fali táblákat úgy helyezzük el,. hogy az mindig szem előtt 
legyen·, így a foglalkozásokon kívül is módjukban legyen a baj-

., ·társaknak a. térk@pjeleket könnyen és játszva elsajátítani. 
A térképjelek oktatásának sorrendjét a „Tereptan" e. 

könyv IV / 1. pontja tartalmazza. 
A jelek oktatásánál és tanulásánál nagyon jó segítségünk 

a terepasztal is. A terep asztalra kirakott kis házakat, utakat, f á
l<at, stb. mutassuk be felülről nézve és ha ezt mindenki meg
nézte, úgy azonnal rajzoltassuk is le. 

Oktatásaink és tanulásaink során, mindig gyakoroltassuk 
.a jeleket és minden alkalmat ragadjunk meg a jelek rajzoldsára. 
Nem a szép, hanem a helyes rajzoláson legyen a hangsúly. 

Térképjelek oktatásának módsz;ertana. 

Tárgykör: A térképjelek megtanulása és azok megkere-
:sése a térképen és a terepen. · 

Időbeosztás: Az anyagot legalább 5-6 foglalkozás kereté
ben vegyük át, 2-3 órai időtartammal. 

A foglalkozások első része tanteremben (szobában) a 
második része terepen történjék. · 

t. tantermi foglalkozás. · 

Tartama: 2-3 óra. 
Célja: Megtanulni azt, hogyan kell a térképjeleket helye-

sen rajzolni. . 
A foglalkozás módszere . és megszervezr:se: A foglalko

:zást a Tereptan könyv IV/1., 2., 3. pontjai alapján hajtjuk végre. 
Készítsük elő a tanteremben a térképjelek falitábláit, a 

homokasztalt a tereptárgyakkal, valamint az ezzel · kapcsolatos 
-összes kiképzési anyagot, modellt. 

Anyagszükséglet: A környék 50.000-es, ílletve · 75.000-Cts 
· 1:érképe, ceruza, ' füzet, törlőgumi. 

Ségédlet: 22./H: F . . Tereptan IV . . Fejezet, valamint é)e 
vsszehasonlító jelkulcs. 



· Térképjelek rajzolása. 

• a) Bevezetés: 3 perc. A mai órán a lakóhelyek, építmé
nyek, települések jeleit ismerjük meg. 

b) Az anyag bemutatása: 90 perc. 
Sorrendben mutassuk be a Térképjelek falitábláin, vala

mi'nt a terepasztalon, a modelleken, illetve a falitáblán azokat a 
tárgyakat, amelyekről oktatni és tanulni akarunk. 

Pl. : Ha a téglaégetőt oktatjuk, úgy a famodellen, vala
mint az oktató falitáblán mutassuk be, a téglaégető valóságos 
mását és ugyanakkor rajzoljuk fel és mutassuk meg annak tér
½épjelét is. (L. 4. ábra.) 

4. 5Z. ábra 

A tantermi foglalkozáson sorrendben vegyünk át minden 
jelet. Az átvett jelet azonnal rajzoljuk, vagy rajzoltassuk fel. Az. 
oktatandók pedig füzetjükbe másolják le. 

e) Begyakorlás, összefoglalás: 25 perc. 
Itt vagy a többi modellen, vagy a kiadott falitáblákon, 

gyakoroltássuk be a térképjeleket. Találják ki az egyes tárgyak 
jeleit és azt azonnal rajzoltassuk fel a táblára, illetve a füzetbe_ 

' Meg kell tanítani minden bajtárssal így szemléltetve é> 
gyakorlatiasan az összes térképjeleket, mert aki ezeket nem tudj a 

, olvasni, az_ olyan, mint az írástudatlan. Az oktatásnál a rajzol
tatás csak arra való, hogy a jelek megtanulását vele megköny
nyítsük. ·Nem a szép, hanem a helyes rajzoláson legyen a 
hangsúly. · 
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2. tantermi foglalkozás. 

Tartama: 2-3 óra. 
Célja: Az előző órán megtanult térképjelek megkeresése 

;a térképen . · 
A foglalkozás módszere: A kiadott 50.000-es és 75.000-es 

t érképen az eddig megtanult jelek gyakorlatias megkeresése és 
.olvasása. -

Anyagszitkségleti 50.000-es és 75.000-es térkép. 
Segédletek: Mint az 1. foglalkozáson. 

Térképjelek megkeresése a térképen. 

a) Bevezetés: 5 perc. Ma megkeressük az eddig tanult 
j eleket a térképen. · 

b) Az anyag bemutatása: 60 perc. 
Mult órán megtanultuk, hogyan rajzoljunk le pl. egy tégla

-égetőt. A téglaégető jele: egy kőr, rajta kémény. Ezt rajzoljuk 
fe l a táblára és a hallgatókkal rajzoltassuk le a füzetjükbe. 

Most a kezünkben lévő térképen a téglaégető jelét éppen 
ú gy rajzolják, mint aho'gyan azt idáig tanultuk, csak arányosan 
kisebbítve. 

Pl.: A térkép északnyugati területén Pilisszentlélek község 
K szélén látható egy téglaégető jele. 

A többi jeleket is hasonló módszerrel közösen keressék 
m eg a térképen, majd ha ezeket megtalálták, megkereJték, kö
v etkezik: -

e) Begyakorlás: 55 perc. Pl.: Keressen a térképen egy 
kőfejtőt, romot, gyárat, stb. 

Ilyen módszerrel vegyük át az összes lakóhelyek, épít
mények, települések térképjeleit. Ha a jelek megkeresése már jól 
m egy, úgy ugyanezt versengéssel folytassuk. 

_ 1. terepfoglalkozás. 

Tartama: 2-3 óra. 
Célja: A tanteremben megfanult jeleket a terepen gya

i<orlatiasan átvenni. 
A foglalkozás módszere és megtervezése: Szemléletve, 

g yakorlatiasan a terepen látott valóságos tárgyaknak rajzolása 
a táblára és a füzetbe. · · · , -

Anyagszükséglet: Falitáblák, kréta, füzetek, rajzeszközök. 
Segédlet: Mint az előző órában. 
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• 
Térképjelek rajzolása a terepefi. 

Menjen ki az oktató a hallgatókkal egy jó kilátópontra. 
ahonnan messze ellát. Megelőzően szemrevételezze ezt a helyet 
és· állapítsa meg, hogy innen milyen tárgyakat lát. 

Az oktatást a következőképpen vezessük le: 
a) Az anyag bevezetése: 5 ·perc. 'Megtanuljuk, hogy a tan

teremben ábrázolt tárgyak hogyan mutatkoznak a valóságban. 
tehát a. ter~pen. 

b) Az anyag bemutatása: 55 perc. Pl.: Az álláspotitunkróI 
láthatjuk a házat. A ház felülről úgy látszik, mintha jó magas
ról, repülőgépről látnánk. Milyen -ez a há_z rajzban? 

5. sz. {1bra. 

Itt az oktató az oda kivitt falitáblára, vagy ennek hiányá
ban a földre rajzoltassa (karcoltassa) ki a ház jelét. (L. 5_ 
sz. ábra.) 
. Milyen a ház mellett lévő fa jele? Ezt szintén rajzoltassa 
fel az oktató a táblára .. Ugyanezt a térképjelet az oktatandó!( a 
füzetjükbe ismét rajzolják le. Az oktató erről az álláspontról az 
összes onnan fátható tárgy jelét vegye át és azt azonnal rajzol
tassa fel a táblára, illetve a füzetbe. 
_ . c) összefoglalás: ~O perc. Látjuk, ·tehát, hogy a valóság-

ban megtalálható tárgyakat Úgy ábrázoljuk, . mint ahogy azt 
innen felülről látjuk, tehát alaprajzban. · 
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Miután így az oktatóval a fontosabb jeleket közösen „ki-
találták" és a táblára, · füzetbe rajzolták, következik: · 

d) Begyakorlás: 50 perc. Az oktató rajzoljon fel egy jelet" 
a táblára, mely könnyen kitalálható (út, patak, stb.) Kérdezze 
meg, hogy milyen jelet rajzolt fel. Ha a jelet kitalálták; úgy 
azonnal keressék is meg azt a terepen. Az összehasonlításnál 
mutassunk rá arra is, hogy a jelek nem kitalált rajzok, hanem a 
valóságot adják vissza, alaprajzban. 

Ha az egyszer(íbb jelekeket már jól tudják, akkor a nehe
zebb jelzéseket vegyük át, melyek már nem alaprajzban jutnak 
kifejezésre (gémeskút, egyedülálló fa, stb.). Itt ismét magya
rázzuk meg, hogy vannak térképjelek, melyeket oldalnézetben 
ábrázolunk, mert így jobban kifejezésre jutnak 

A terepen történő egyezményes tét képjelek oktatását és 
•rajzolását ilyen módszerrel, több alkalommal is folytassuk, amíg 
az összes hallgató nincs tisztában az összes térképjelekkel. 

2. terepfoglalkozás. 

Tartama: 2-3 óra. 
Célja: A tanteremben és a terepen eddig megtanult tér

képjeleknek gyakorlatias megkeresése a térképen és a terepen. 
A foglalkozás módszere és megszervezése: Gyákorlatias 

térképjelek olvasása. 
Anyagszükséglet: 50.000-es és· 75.000-es térkép, rajz

eszközök, füzet. 
Segédlet: Mint az előző órákon. 

Térképjelek megkeresése a térképen és a terepen.· 

Ez a térképjelek oktatásának a záróvizsgája. Menjünk ki· 
ugyanarra a terepre, amelyen már egyszer térkép nélkül vol
tunk. Most azonban minden bajtársnál legyen térkép, ceruza, 
füzet, stb; 

Az oktatás felépítése hasonló az eddig · elmondottakhoz. 
A begyakorlási részt versenyszerűen az alábbiak szerint vé
gezzük: 

Pl.: Keresse meg, hogy a térképen lévő ház hol van a 
terepen? . _ 

Pl.: A terepen látott fa hol van a térképen? (L'. 6. sz. ábra .) 
Itt az oktató magyarázza meg, hogy az egyes tárgyak

nak, jeleknek mi a katonai jellemzése és a jelentősége. 
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PL: Az előbb megkeresett ház, tájékozódás, figyelés , irány 
és célmegjelölés, fedezés és általában a harc szempontjából bír 
jelentőséggel. 

6. sz. ábra. 

Pl.: A fa, vasút, út, keríté.sek, növényzet, vizek, stb., 
miért bírnak fontossággal katonai szempontból? . 

Ezekután a jelek állandó és ilymódon történő gyakorlásá
val valóban minden bajtársunk megtanulj a az összes tér kép
jeleket. 

Ez oktatási elvek szem előtt tartásával a hallgatók terep
tani tudása, közelebbről a jelek ismeretének elsajátítása könnyű 
és tökéletes lesz. Célunk pedig az, hogy -minden katona a tér- · 
képet kiválóan tudja „olvasni", amivel nagymértékben hozzá
járul katonai ismeretének gyarapításáh~z és végső fokon a biz
tos győzelem tudatában nézhet szembe ellenségeinkkel. 

A- t-ér-ke-,p-olv_as_ó_ e_l_ót_t _n_inc- s -is_m_e-re_t _l~en- te- r-ep~.~/ 

1~-:: térkép is fegyver a Néphadsereg katonája kezében. \ . 
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DOBY DtNES örnagy 

A hadtápparancsnok harcos ssellemben 
való . továbbképsése · 

Talán szokatlan a témakör, talá,n nem is gondol rá a 
hadtáppanancsnok megfeszített napi munkája közben, pedig en
nek fontosságát, a gyakorlati életben VJaló eredményességét azok 
fogják tapas'ztalni, akik ebben a szellemben folytatják mu:nká.s
ságukat. ' 

A hadtápparancsnok feladaita ia csapát mindennemű 
• anyiagi szükségletének a kellő időben, a kellő helyen, a meg

f ele!ő mennyiségben való biztosítása. Mivel a hadtápparancsnok 
munkája nem öncél, hanem az egész Néphiad6ereg ütőképességé
nek egy része, kell ho,gy minden tudásával és teljes akaraterejé
vel kiharoolja és biztosftsa csapata részére az anyagi szükség
leteket. Ehhez erőt és segítséget a marxi-len~ni-sztálini mate
rialistia világnézetünk ad. 

Már békében kell f elkés~ülni a harcra és ebben a harco5 
szellemben kell szolgálatunkat ellátni. Enn,e'k következtében a 
béke szolgálatában olyan akadály vagy nehézség nem merülhet 
fel, melyet le ne tudnánk küzdeni. Opportunista felfogásra vall, 
ha val1aki bel,etörőd:k abba, hogy a nehézségek elhárítását c6ak 
a felső vezetéstől várja és ő maga nem kísérel meg- minden 
lehetőt annak kiküszöbölésére. Csakiis olyan kéréssel fordulju.11!k 
a fieliső vezetés felé, melyet magunk semmi körülmények között 
meg9ldani nem tudunk, tnert felesleges zaklatásokkal csak hát
ráfü~_tjuk azok mun!kájának eredményességét. 

A hadtáp szolgálaton belül meg kell teremteni a kollektív 
munkát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a hadtáp szolgá
laton belül vialamelyik szolgálaH ágazat munkája túl van ter
helve, rövid átmeneti időre - a hadtáp pk. irányítása mellett -
rohammunkával tehermentesítsük ezt a szo'.gálati ágazatot, 
mert ezek működésében beálló zavaroka1t a csapat fogja hátrá
nyooan megérezni. 

Harcolnunk :kell a békéért, ezt ia hadtáp szolgálatban úgy 
tudjuk legjobban támogatni, ha harcolunk szolgáliatunk ·zavarta. 
1an ellátásáért. Néphadseregünk csapatparancsnokai és pol:tikai 
tisztjei - -akik politikailiag fejlett, korszerűen kiképzett, hadra
fogható honvédség megteremtéséért folytatják kiváló munkaju
!kat - megértik ia hadtáp szolgálat új szellemét és mindenben 
támogatni · fogják a hadtápparanoono:kokat, hogy azok hivatá
suknak meg is tudjanak felelni. 
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A hadtáppiarancsnok nem a régi, rendsz,erű gh. fönök, 
_akinek munkáját lenézték és semmföe is,em veHék, hanem a 
d:iesősége:s· Szovjet Hadsereg szervezése s!zerinti anyagi szolgálat 
vezetőjre, akinek méltónalk is kell bizonyulnia arra, hogy a szov
j,et -p•élda alapján a csapat hiarcké.szségének minden anyagi vo
[ira~kozársú szüikstégietéről a kellő időben, a kre11ő helxen, a meg
ie1elő mennyiség'bre,n gondoskodik éls ezálta.I eléri azt, hogy a 
<;sapat kiképzésénél és hadrafoghatósrágánál döntő befolyású 
akadályok ne fordulhias1sanak elő. Altalában a hadtáp s:zolgálat 
ak!kor fog jól működni, ha automatikusan elégíti kii 1a csapat 
szükségletét. Hogy ezt e'.érhersrsük, forr,adalmi lerndülettel, dia:ek
tiku:S szemszögből kell vizsgálnunk f eladataLnkat, sohasem nyu, 
godhatunk helre abba, hogy ,ezt, vagy azt a feladatot már hosszú 
évek, vagy évtizedek óta így csinálják vagy oldjá,k meg, hanem 
keresnünk kell az,o!kat a módokat, hogy,an lehert c-élszerűbbr-n, 
egysz,erűbben, a f,ennálló rendelk,ezérsek és 15zabályok szellemé
ben megoldani f eladi<!-tainkat. Vagyis új:t~sokra kell törekednünk 
és ha olyan új és célszerű megoldál5i lehetőségeket találunk, 
mely,ek a feladataink megoldását egyszerűbbé teszik, ter jesszürk 
'ezt fel a folső vezetés felé, hogy az kiértéke'.ve munkamódisze
rünkeit, átadhassa az össz,es alakulafok részére. 

A hadtáp parancsnokok nemcsak a szabályz1atok szolgai 
végrehajtó közeg,ei, hanem hadtáp kiképzrésüik folytán a szabály
·zatok magyarázatával is foglalkoznak, tehát a szabályz:atok 
szellemében a szükségleteknek megfelelőe,n kell,. hogy azokat 
alkalmazzák, vagyis rugalmásna!k kell lenniök. 

A hadtápszolgáliaton belül a hadtáp parancsnoknak állandó 
politikai nevelésről, katonai és szakmai továbbképzéséről kell 
gondoskodnia, mert ez biztosítja a kollektív munkát, a harcos 
sz,ellemet és a szodiafüta célkitűzése1k elérését. 
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' OLTAISÁNDOR 

A s~ovjetúnió ga~dasági alapja 
a Nagy Honvédő Háborúban 

A Szovjetunió Fegyveres Erői Miniszter,én,2k, a Szovjet
uruo Genera'.i:ssziniuszárnak - J. Sztál:nna:k 1946. május 9-i 
11 . számú parancsából: 

,, . .. Ma ünnepeljük a fa,siszta Néme>tország felett aratott 
,diadalmas győ'Zelem első évfordulóját ... 

Dicsősége.s Fegyver,es Er6ink,nek, melyiek megvédelmiez
ték Hazánk függetlenségét éi!'> becsületét ,és diadalt anattak a 
hiUeriis.ta Németország fölött! 

Dicsőség a Szovjetunió Kommunista Pártjá.nak, győzel
m 2ink szervezőjének és lelkesítő jének! 

Dicsőség hatalmais népünknek, a diadalmas népnek! 
örök dicsőség hőseinknek, 1akik életüket áldozták Haz[rnk 

függetlenségéért és szabadságáért!" 
-;:-

Négy évyel ezelőtt, - 1945. maJ.US 9-én ünnepélyesen 
hansant végig a világürben J. V. Sztálin szózata, melyben a 
Németország fölött aratott történelmi jelentőségű győzelmet 
közölte a szovjet néppel: 

,,Elérkezett a Németország fölött aratott győzelem di::i.dal- · 
mas .rnapja. Németország, - melyet dicsőséges Vörös Hadsere:. 
.günk, a ,szöveh:;éges. haderő1kkiel kiaröltve · térdrekénysz.erített, 
beismerte legyőzetését és f,eltétel nélkül kapitulál1 ... " 

* 
Hosszú és áldozatos küzdelem vorlt az a négy eszfendő, 

mí,g a Szovjetunió letiporta és megsemmi,s.ítette a fa.si,szta fene-
vadat. ' 

I. 

A háború komoly próbára tiette a szocialistia társad.alom 
lelki és anyagi erejét. A Szovjetunió dicsőséges győzelme a Nagy 
Honvédő Háborúban - nemcisak poliit:kai és hadászati, - ha
nem gazdasági d:adialt is jelent. A Szovjetunió nemzetgazdasága 
előH óriási feladat állott: többmilliós szovjet hadseregeket kellett 
harcieszközökkel, ruházattal, felszereléssel, élelemmel ellátnia; 
ezer és ez,erkilométeres' frontsza1kaswkon kellett b:ztosítania a 
hadmozdu'.atokhoz szükséges szállítóeszközöket. ~A Szovjet
unió nemzetgazdiasága szörnyű megpróbáltatások közepette ra. 
gyogóan teljesítette a nehéz feladatot. · 
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Az ellenség legyőzéséhez ,, ... végső, megsemmisítő győ
zelem aratásához, - mondotta Sztálin elvtárs, 1946. február 9-i 
beszédében, - harcosaink rettenhetetlén bátorsága mellett, m,)g· 
felelő mennyiségű korszerű fegyverzet és tökéletesen szervezett 
elláitá,s szükséges. Ehhez a'lonban bizonyos 1alaptényezőke_t kell 
előteremtenünk: fegyverzet, f elsz,erelés gyártásához, üzemek be
rendezéséhez - fémre; üzemek és szállítóeszközök működésének 
fenntartására - fűtőanyiagra; ruházat e,lőállításához - gya
potra; a hadsereg élelmezéséhez pedig - kenyérre van szükség." 

A korszerű hadsereg harci értéke az ország i;razdaság·i 
erejétől függ. Lenin, Sztálin és a B>olsevik Párt mindig ama taní
tották a népet, hogy hatalmas , biztos ipiari alap nélkül - ért,el
metlen nagyszámú fegyveres erőt teremteni és fenntartani. Sztá
lin elvtárs bebizonyította, hogy a Nagy Honvédő Háború d:'adal. 
mas befejezését nem lehetett volna elérni a Szovj,etu,nió védelmi 
erejének gondos megerősítése és előkészítése nélkül, az egész 
nemzetgazdaság felkészítése hiányában. Erre az előkészítére -
mint ismeretes - a Szovjetúnió nemzetgazdaságának három öt
éves tervre volt szüksége. 

A háború óriási nemzetga'ldasági kitartást követel. Ele
gendő itt megemlítenünk azt, hogy az első világháború - a 
győztes államoknak - nem kevesebb, mint· 80 milliárd dollárjába 
került. Ez felülmulja a leggazdagabb kiapital:ista állam - Anglia 
- összes nemzeti vagyonáook értékét. 

A másod:,k világháború kiadása:val szemben azonban a'!. 

elsőéi meglehetősen szerénynek tűnnek. A második világháború 
folyamán - egyedül az Egyesült Allamokban - a hábor~s költ
ség-vetés túlhaladtia a 288 milliárd dollárt! Ez körülbelül három 
évi össznemzeti jövedelmét teszi ki az Egyesült Allamoknak -
háborúelőtti viszonylatban! Anglia l 940~ 1944. években háborús 
kiadásokra 24,7 m:lliárd fontsterlinget fordított . A Szovjetun:·ó 
három és fél esztendő alatt ( 1944-gyel bezáról,ag) - a Védelmi 
Népb:ztosságok éis Hadihajóhad finanszírozására több, mint 420 
milliárd rubelt fordított. 

A küzdő hadseregek körülbelül 110 millió embert számol
tia,k - 40 millióval többet, mint az első világháborúban. A háború 
lefolytatása kényszerít,ette összes ré5ztvevőit teljes gazdaságuk 
mozgósítására. Nézzük, hogyan halmozódtak fel a Szovjetúnió 
gázdasági erői a háború kezdeté:g· és . hogyan használták fel 
irzokat a háború folyamá,n. 
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II. 

· A hitlerista Németország támadáSta a Szovjetuni'ót har
únadik sztálini ötéves tervének teljesítése tetőpontján érte. 
A Szovjetúnió már- maJdne1J1 teljeslen elérte oé:kitűzéscit, - gazda
sági vonatkozásban utolérte az előrehaladott kapifalista orszá~o
kat. Már a megelőző két ötéves terv sik,eres teljesítése követ
keztében, . a Szovjetunió nemzetgazdaságárnak hiadigazdasága 
sokkal magasabb fokon állott, mint a . fas:szta Németországé. 

M:ből eredtek ezek a J.ehetőiség;ek a háború kezdete előtt? 
Jobban mondva, milyen volt az aktív védelemre ford:tható gazda. 
sági ereje ia Szovjetuniónak? 

Ismeretes, hogy korszerű haderőneki - minden szüksé
gess,el való ellátásához - J.egelsősorban, sok1oldalúan fejlett, 
m:nőségi termékeket előállító nagyipar szükség,es. Ilyen nagy
ipart teremtett meg a Sziovjetun:ó. Már a rpásod:1k ötéves terv 
teljesíté&ekor, a nagyipar tömegtermelése több, mint S-szorosan 
felülmulta az 1913. évi, termelést. Különösen ·gyors tempóban 
fejlődött a nehézipar, melynek termelékenysége 10,2-szer iakkora 
volt, mint 1913-ban. A Szovjet ál~am az általános ipari termelés 
teki,ntetében Európában a leg,els.ő, az ,egész világon pedig - az 
Egyesült Allamok mögött - a második helyet foglalta el. 

Acéltermelés terén - a Szovjet fém:par harmadik lett a 
világo,n és második Európában. Elektromos energ:afejl,esztés terén 
szintén harmadik helyen állt a vpágon és másodikon Európában. 

A korszerű hadseregnek nemcsak egyszerűen magas
nívójú, fejleH iparria van szüksége; legelsősorban olyan nehéz~ 
ipart igényel, mely tömegesen és szak1adatlanul termelni tudja 
a szükséges harcies:zközőket: tai11kokat, repülőgépek,et, lövegeket, 
gépkocsikat stb. 

A Szovjet ,gazdaság ~ép}Jen ezekbein az ágakban érte el a 
legragyogóbb eredményeket.. A másod:k ötéves terv végén · a 
gép:par az 1913. évihez viszonyítva - 30-szoros.ára növekedett. 
A tömeggyártó ipar több mint negyedrésze 1a gépgyártásra esik 
1937-ben. A ,gépgyártóipar hatalmas lendüliete a Szovj~hmió 
hadigazdasági alapjának egyik Ie,gfo,ntosabb ialkotóeleme. Fejlett 
gépgyártó · iparuk tette lehetővé, hogy 1a háború folyamán ·a 
lehető legrövidebb .idő alatt átálljanak háborús termelésre. 

A fémgyártó ipar termelése - 4-:-4,5-szeresére emel·ke. 
<lett, 1940-ben 15 millió tonna nyers,vasat ietme!t -=-- az· 191.3. évi 
4,2 miHió tornnáv1al szemben, 18,3 m:llió tonna acélt, - az 1913. 
évi 4,23 'millió tonnával szemben. A s.zéntermelés 5.5-szörösére 
emelkedett. 1940-1ben 166 millió tonna szenet term~It,ek _;_ szem-
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hen az 1913. -évi 29 millió tonnával. Nyersolajtermelés. 31 millió 
tonnára emelk,edett 1az 1913. évi 9 m:llió t,o.nnával ,szemberi. 

· · · Ismeretes, hogy a forradalomelőtti OrosziQr.szág gazdaság
techn~kai vonatkozásban külfö:dtől f üg,gött. Bonyo:ult gépek 
fémek, felszerelés, ipar! nyersanyago:k számtalan faj1ája - mir1d 
külföldről lett importálVJa. A sztálini ötéves tervek teljesítésével a 
,szovjet ipar teljes mértékben ,eHátta a nemzetgazdaság technikai 
ig1ényeiit. !gy 1913-ban az országban szük,s.éges gépek 40 %-a 
külföldről behozott áru volt, 1935-ben azonba,n (mikoris az előállí
tott gépek mennyisége 16-szorosan felülmulta 1az 1913. évben elő 
állítottakét) a behozatal gépekben 1 % -na c,sökkent. Gépkocsi, trak
tor, a'.uminium,szükség'.etek az I 913. évben 100 %-ig külfö!dről 
nyetit,ek kielégítést; 1935-ben pedig a behozatal géokocs:ban 
0.3 %-ra c,sökk,ent; tra:ktorokba_n 00/o-ra, alumrniumban pedig 
20/o-na. A Szov jetúnió védelme megerősödésének egyik legfonto
sabb tényezője - a külföldtől való gazdaságt,echni1kai függ,etlen
s,ég kiv,ívása volt. 

A Swvjetúnió gazdaságának aktív védelemre való felké
szülésében nagyjelentőségű volt a termelőerők sztálini elhelyezési 
1erv,e. A régi orosz ipar főleg az ország délnyugati és közpointi 
részén helyezked,ett el. Ural, Volgamente, Kaz1achs.ztán és. Szibéria 
kiaknázhatatlan kincsestára parlagon hevertek. 

A sztálini ötév,es tervek folyamán egészen máskiént alakult 
a helyzet. Hihetetlenül rövid időn belül óriáisi válrtozás,ok történtek 
a szócialiis.ta ipar efüelyeiésében. 1932-ben az ország k,el,et,i terü
leteinek feketefém hengerlés,e az ország 16.8 % -át, 1937-1940. 
ezeknek a kerülete:knek . jelentősége még fokozott1abban emelke
dett. A Don-medencében kitermelt szén a háború előestéjén az 
összes széntermelé-s 60 % -át eredményeztie. A keleti és központi 
telepek pedig körülbelül 400/o-ot. 

Az Urál-kuznyecki kombinát, a fém- és hadiipar f,ejlődése 
az Uralban, Szibériában, Volgamentén, oly hatalmas ipari gócok 

· fellendülése, mint .a s,zverdloviszki, cseljabins,zki, novo,sz:biriai. 
6ztáLngrádi, stb. mindez gyökeresen megváltoztatt1a a sztáfini 
stratégia adottság-ait. · 

A Szov jétún-ió hadigazdasága pot,enciájána-k, - . a ·szo
cialista ip.arna:k gyökeres újjászervezésév,el egyidejű:i2g - ,az. 
ország· véde'.imi .képességeinetk megszi1árdításá'ban óriási ~zerepet 
játszott a mezőq-azdaság szociálg,azdasági átépí1tése. Csak kollek
tív munkán, előrehaladott technikán alpuló, nagy telj,esítőképes
ségű„ szilárd mezőgazdaság tette lehetővi a. Vörös Hadsereg és a 
hátország sz1akadatlan és zökkenésmen1es ellátá,sa súlyos problé-
májának sikeres megoldását. · 
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Elegendő megemlítenünk, hogy a másod:k ötéves terv 
végé,n kb. 6000 gép=-és tra:ktorállomás működött, melyekne,k 6.7 
millió }óerőt képvi,slő traktorál'.ományuk és, 112.000 kombájnjuk 
volt. Traktorvo.ntatású ekékkel az ország szántóföldjeinek több; 
m:nt 70 %-át szántották fel. (1928-ban lóvontatású ekékkel szán
tották fel 89.20/o-át.) A gépierővel begyüjtöt1 gabona az ö,:iszter
més 89 %'-át tette ki (szemben a sarlóval, kaszával, kézierővel 
1928-ban begyüjtöH 44.4 %-kal). A ga1bona cséplése 94 %-ban gépi
erővel történt (1928-ban 41 %-áit kézi,erővel, 58°/o-át ped;•g lóvon
tatású csiéplős.zerkezettel csépelték). · 

A v~dék rnagymérvű áta!akítás,á,nak eredménye a mezőgaz
datSági termékek terméshozam növekedése lett. Pl. 1913-ban 21.6 
millió tonna gabona termett, 1940-ben pedig 38.3 millió. Gyapot 
1913-ba,n 740.000 tonna, 1940-ben - 2.7 mill:ó fonna. 

Korszerű háborút vasúti szállítás né'.!kül nem '.ehet fo'.vtatni. 
Nem hiába nevezik a szovjet vasutat a Vörös Hads,er,eg {:véré
nek A J.egfontosabb fő vasútvorualakon foganatosított korsz,2rű-. 
sítő munkálat,ok, új ép:tkezések, a mozdony- és vaggonállomány 
k rszerűsít~se, a szállít~s megszervezésének óriási fejlődése -
ezek iazok a lényeges tényezők, mely,ek lehetővé tették a Szovjet
ú:niónak, hogy a háború által kitűzött feladatokat sik,eresen hajt
hassa végre. 

Végül, a Szovjetúnió anyiagi alapja megszi::lárdításának l•eg
fontoo.abb tényezője a háború folyamán: a nemzetgiazdaság kr
vezésének és vezetésének sziocialista apparátusa, amilyen nincs 
és nem is lehet egyetlen 'kap:talista államba1n sem. A Szovjetúnió 
állami .tervei törvényerővel bírnak a gazdasági élet fejlődés.ében. 

III. 
A szociialista nemz,etgazdálkodás háború alatti működését 

Sztálin elvtárs a · követk,ezőképen jellemezte: 
„ Vajjon helyesen tudta-e a kommunista párt felhasználni 

az így megteremtett anyagil lehetőségeket arra, hogy fejlessze a 
hadiipart és elláss.a a Vörös Hadsereget a szükséges fegyveq;ettel? 

Azt hiszem tudta, sőt igen nagy sikerrel." 
A Párt világosan látta, hogy hosszadalmas és súlyos há

ború áll előtte. Tudta, hogy a győzelem kivívásához gazdaságá
nak összes erőforrásait mozgósitani kell. A háború folyamán egy 
jelszó uralkodott és döntött el minden kérdést: 

,,Mindent a frontnak!" 
1941 július 3-i történelmi jelentőségű beszédében Sztálin 

elvtárs fehívta a népet, hogy · minden munkát háborús terme
lésre állítson át; erősítse minden vonalon a· Vörös· Hadsereg had-
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tápját és megfeszített erővel termelje a fegyverzetet. Vezérük 
hívó szavára soha nem látott méretekben és ütemben indult meg 
.a nemz>etgazdaság háborús termelésre való átáUása. A nemzeti 
jövedelem túlnyomó részét háborús eszközök előteremtésére for
dították: fegyverzet, lőszer, ruházat, felszerelés, élelem, szállító
eszközök - ugyanakkor azonban új hadiipar:vállalatok, üzemek 
nőttek ki a földből, hogy a front egyre növekvő igényeit ki tud
ják elégíteni. 

A Szovjetúnió közgazdasága elé már a háború kezdetén 
óriási akadályok tornyosultak. A háború millió és millió ember
től fosztotta m~g a gyárakat, üzemeket, kolhózokat, a nemzet
gazdaság majdnem valamennyi ágazatában. Ez a tény meg
követelte az összes munkaerőtartalék mozgósítását, különösen 
pedig női munkaerő alkal.mazását a nemzetgazdaságban. 

A fasiszta-német haderő betörése ideiglenesen megfosz
totta a Szovjetúniót leggazdagabb ipari é-s mezőgazdasági kerü
leteitől. Az ország németek által megszállott délnyugati kerü
letei a háborúelőtti szén.termelésnek és fémtermelésnek több, 
mint felét, a gépgyártó ipar termelé3ének jelentékeny részét szol
gáltatták. A németek több, mint 30.000 vállalatot pusztítottak el 
a megszállott területen, melyekben közel 4 millió munkás dol
gozott. A németek 65.000 km vasútvonalat tettek tönkre. Mező
gazdasági termőterületeket foglaltak el, · melyek az ország vetö
terülefének felét, a cukorrépatermő területén~k pedig 4/5 részét 
jelentették. 98.000 kolhózt pusztítottak el és raboltak ki. 
· Közvetlen a háború elején felmerült tehát a súlyos feÍ
adat: át kellett telepíteni az ipart és meg kellett indítani a ter
melést az ország központi és keleti területein , hogy kiegyenlít
sék a megszállott gazdag ipari és mezőgazdasági területek 
ideiglenes elvesztésével beállott kiesést és teljes mértékben el 
tudják látni a hadsereg igényeit és követelményeit. 

„A Szovjetúnió hadigazdaságában volt időszak, amikor a 
hadii·par túlnyomó része - esztergapadok, gőzkalapácsok, saj:
tolók, turbinák - munkások, mérnökök és technikusok tízezrei 
- állandóan özönlöttek kelet felé. Ez a termelők keletre való 
áttelepítésének sajátságos időszaka volt (N. Voznjeszenszkij: 
A Szovjetúnió nemzetgazdasága helyreállításának és fejlesztésé• · 
nek ötéves terve).. A szóvj,et :nemzetgazda·ság h:hetet!enül rövid 
idő alatt végrehajtotta az ipar eme soha nem látott áttelepítését. 
A hadigazdálkodás minden ága f"ohamos fejlődésnek indult. 
Most mutatkoztak meg teljes nagyságukban a sztálini iparosí
tási politikának és a termelőerők s-ztálini · áttelepítési tervének 
nagyszerű eredményei. · 
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A szovjet-német arcvonalak harci tevékenységének lendü -: 
lete a háborús termelés szédítő fejlődését követelte meg. Néhány 
példa: az első világháborúban, az összes résztvevő - vesztes 
és győztes - országok birtokában kb. 10.000 harckocsi volt. 
A szovjet harckocsigyártó ipar a háború utolsó három eszten
dejében átlag 30.000 harckocsit gyártott évente. Repülőgép- é5: 
harckocsigyártás az első világháború idején Oroszországban. 
nem volt. A Nagy Honvédő Háború három utolsó esztendejében 
átlag évente 40.000 repülőgép készült a Szovjetúnióban. Az 
1914-1917-es háború idején már tömegméretekben .e_ gyártott 
hadiszerek termelése óriási fellendülést mutat: Oroszország az 
első világháború három esztendejében évi 3900 különböző 
kaliberíí tüzérségi löveget állított elő. Ugyanezt a Szovjetúnió 
a Nagy Honvédő Háború három utolsó esztendejében átlag évi 
120.000 lövegre és 100.000 aknavető re fej lesz tette. Az első 
világháború utolsó három esztendejében Oroszország évente l 
millió 50 ezer puskát gyártott, a Szovjetúnió a Nagy Honvédő 
háború utolsó három esztendejében évente átlag 5 millió pus-
kát és géppisztolyt gyártott. . 

A lőszergyártás kolósszálisan megnőtt. Oroszország átla
gos évi termelése 1914-1917-ben 16,3 millió tüzérségi lövedék, 
bomba és akna volt; a Szovjetúnió csak 1944-ben 240 millió 
lövedéket, bombát és aknát termelt. Az egész első világháború 
folyamán összesen 4 milliárd töltényt gyártottak Oroszország
ban; 1944-ben egyedül 7,4 milliárd volt a tölténygyártás. 

A háborús termelés eme adatai szemléltetően bebizonyí
tották, hogy a szovjet nemzetgazdálkodás ragyogoan kiállta a 
legsúlyosabb háborús megpróbáltatásokat is. 

Egészen más volt az orosz hadsereg képe .1914- 1917-
ben. Tudjuk, hogy az orosz haderő kidőlt a fegyverek, lőszer , 
f eLszerelés és élelmezés hiányos volta miatt. 

„A cári hadseregben - áll a Sz UI(P (b) történelmének 
rövid tanfolyamában - kevés volt a puska. Gyakran három 
katonára jutott csak egy puska.''' 

Az elmaradott orosz ipar még ezt a szegényes ellátást is 
csak a legnagyobb nehézségek árán tudta biztosítani. Orosz
orsz_ág felkészületlenül kezdett háborúba._ Már röviddel a harci 
tevékenység megkezdése utáh beállott a válság . a - lövedékután
pótlásban. Az ipar mozgósítása alaposan elkésett - igazán csak 
1915-ben kezdődött meg. Az állarni Üzemek szintén nagyon las
san emelték termelésük nívóját Mikor ·végre a háborús termelés 
minimumát s'ikerült biztosítani - gazdasági válság robbant ki 
az egész országban. Csökkent a fém; · szén, textil és egyéb fontos 
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hadianyag termelése. A mezőgazdasági válság egyre erősödött, 
az arcvonal és hátország élelmezése megbomlott. Nagy vona
lakban ez volt az orosz gazdasági helyzet az első világháború 
idején. 

A Szovjetúnió szocialista gazdaságának helyzete a Nagy 
Honvédő Háborúban ennek gyökeresen az ellenkezőjét mutatja. 
A hadiüzemek, haditermelésre, lőszer-, harcieszközök- és fel
szerelés gyártására átállított gyárak és üzemek termelésének 
gyors és .rendszeres felfokozása vezetett ahhoz, hogy Sztálin. 
elvtárs már 1943 novemberében közölhette a néppel: a _néme
tek haditechnikai fölényét felszámolták. Ebben az időben a Vö
rös Hadsereg nemhogy nem maradt el ellenfele mögött, hanem 
repülőgép, harckocsi, lövegek, géppisztoly, stb. tekintetében túl 
is szárnyalta azt. · 

Magától értetődik, 'hogy jelentős munkálatok elvégzése 
háború esetén - igen bonyolult dolog. Valóban, a háború alatt 
csökkent az építkezés. Ez összefüggésben volt az építőanyag, 
szállítóeszközök és munkaerőhiánnyal. A hadiüzemek, fémipari 
és .elektromos üzemek építése teljes erővel folyt azonban tóvább. 
Jellemző, hogy a nemzetgazdaságban újonnan megteremtett ala
pok termelése a háború folyamán „nagyobb volt, mint elhasz
nálódásuk 
_ 1944-ben 1.5-szer akkora volt az építkezés, mint 1943-
ban és 1945-ben majdnem elérte a háborúelőtti színvonalat. 
A nehézipar legfontos'abb ága:ban, ,a fém-, eJ.ektromosenergia
teremlő iparban és a gépgyártóipar néhány ágazatában a há
borúelőttit felülmúló méretekben lendült fel az építkezés, 1943-
1945-ben hatalmas fémgyártó és energiatermelő telepek, gép· 
gyárak létesültek és léptek üzembe a Volgamentén,, az Uralban 
és Szibériában. · · · 

1944-ben 15 olvasztó, 58 Martin-kohó, 27 hengermű, 48· 
koksztelep, egész sor hatalmas turbina és nagyszabású bányák 
kezdtek munkába. Ez tette lehetővé, hogy az 1943-as színvonalat 
öntöttvasterme'.ésben 31 %-kal, acéltermeliésben 29 %-kal, szénben 
31 %-kal, a nehézgépipari népbiztosságok géptermelésében pe
dig 30 %-kal túllépték. 1941-1945. években megkétszereződött 
az urali és novoszibiriai széntelepek tenmelése, megépültek áz 
omszki, karagandai és kujbisevi áramfejlesztő telepek. 

Ugyanekkor óriási lendülettel indult meg a megszállás 
alól felszabadított kerületek mezőgazdaságának helyreállítása. 
Ezek a kerületek azonnal b~lekapcsolódtak a front igényeinek 
kielégítésére irányuló közös ni~nk:íba. 
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Legyőzve , a . háborús viszonyok adta · nehézségeket. 
energiatermelő telepek hiányát, anyag- és nyersanyag-deficitet, 
szállítóeszközök túlterheltségét, munkaerőhiányt, - ·a szovjet 
nép óriási léptekkel fejlesztette a nemzetgazdaság alapvető ága
zatainak termelékenységét. A fém- és széntermelő ipar évente 
20-30 %-kal fokozta termelését. Leggyorsabb ütemben nőtt az 
urali, volgamenti és 'kuznjecki k,erületek termelése. 19_41-1943 
években az urali gyárak termelése évente 50 %-kal nőit. A szén
termelés megkétszereződött az urali bányákban, Karagandában 
60 %-kal emelkedett, míg a kuznjecki medencében 350/o-kal foko
zódott, - a háború alatt. Becsülettel megoldotta háborús felada
tait a mezőgazdaság is, jóllehet - miHt kevél'tbbé gépesített gaz
dasági ágazat, mint az ipar --:- fokozottabb mértékben . megsíny
lette a munkaerő tömeges hiányát. Ezenkívül a mezőgazdaság 

~ óriási menny·tségű gépi és élő vontatóerőt adott le a Vörös.Had
sereg számára. Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a szovjet 
mezőgazdaság vállaira súlyos teher nehezedett: pótolnia kellett 
a megszállás által elveszett gazdag mezőgazdasági termőterüle
tek hiányzó hozamát. 

k Honvédő Háború három - 1942-1944 - esztendejé
ben a gabonatermelés - 1915-1917-hez . viszonyítva - 2.5-
szeresére emelkedett. A munka termelékenysége fokozódott. Egy 
felnőtt kplhózmunkás iteljesitmén1Je 1944-ben '350 munka:nap 
volt, - az _ 1940-es 255-tel szemben. ,,Hála a kolhózparasztság 
gondoskodásának - mondotta Sztálin elvtárs, - a Vörös Had
sereg a . háború negyedik évében nem s'zen·vedett s,zülkséget éle
lemben. A kolhózmunkások és kolhózmunkásnéík a munkásokat 
és értelmiségieket élelemmel, az ipart nyersanyaggal látták él 
és biztosítják a front számára fegyverzetet és felszerelést gyártó 
gyárak és üzemek normáliis működését. (,,A szovjet nemzet Nágy 
Honvédő Háborújáról." 145 old.) 

A termelés súlypöntjának áthelyezése nagy eredmények
kel járt. Hatalmas tömegekben özönlött a fegyverzet, lőszer és 
élelmiszer a Vörös Hadsereg számára, gyártmányok és nyers
anyagok óriási folyamként hömpölyögtek ... mindezt . szakadat
lanul szállítan,i kellett. Ezért példátlan méretű hadmííveleti és 
utánpótlási szállítások lebonyolítása várt a szovjet vasútra, mely · 
ragyogóan oldotta meg feladatát. A vasutak fordulóinak száma 
1942- 1944-ben az 1915-1917-ivel szemben 3.4-szeresére emel
kedett. A Szovjetúnióban 50.000 km - a határon túl pedig :kö· 
zel 30.000 km vasutat állítottak helyre, nagyszámú hidat és út. 
építményt, vízvezetéket stb. javítottak meg és nagyszabású 
vagónjavító műhelyeket állítottak fel. 
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A Nagy Honvédő Háború alatt ezt a képet mutatták a 
nemzetgazdaság alapvető ágazatai. Természetes, hogy a szovjet 
gazdaság és a német gazdaság közötti küzdelem győzelmes be
fejezésének kivívásának legdöntőbb és legfontosabb tényezője: 
a szocializmust építő, dolgozó ember volt. Sztálin elvtárs így 
jellemezte a szovjet nép hazafias munkalendületét a háborúban: 
„Teljes meggyőződéssel mondhatjuk, hogy a szovjet emberek 
önfeláldozó munkáját a hátországban arany betűkkel rójj ák a 
történelem lapjaira, egy sorban a Vörös Hadsereg hősies harcai

·val - mint a nép péld~tlan hősies önfeláldozását -- Hazája 
megvédésének érdekébén." (,,A szovjet nemzet Nagy Honvédő 
· Háborújáról." 107. old.) 

Mint fentebb említettük - a háborús kiadások onas1 
mértéket öltöttek. Honnan, milyen förásokból fedezte ezt a 
·Szovjetúnió? _ 

A háborús ki1adásokat a Szovjetúnió nemzetgazdasága 
fedezte - teljes mértékben. A költségvetés mozgósította a -nem
zetgazdaság különböző ágaiban és az iparban felhalmozódott 
tartalékokat. Ezek fedezték a háborús kiadások túlnyomó részét. 
Döntő jelentőségű volt az ipar munkája minőségi arányszámá
nak megjavulása is. A hadiipar önköltségcsökkentése egyedül 
40 milliárd rubel megtakarítását eredményezte. 

. Nagyon komoly helyet töltöttek be a szovjet háborús 
kiadások f edezésélnél a kölcsönök jegyzése és egyéb - a védelmi 
alapra történő egyéni felajánlások. · 

Pénzügyi rendszerünk ereaményesen oldotta meg a hábo
rús kiadások fedezését . Ennek !következtében a szovjet1 rube_l 
értéke megingathatatlan maradt. Jellemző, hogy a legfontosabb 
szükségleti cikkek túlnyomó részének hivatalos ára a háború
előtti színvonalon maradt. Ugyanekkor a kolhózpiac árai ; 
_melyek eleinte emelkedtek, - szintén felére zuhantak. 

* 
A Szovjetúnió gazda1sági · a'1apja: hatalmasnak és megin

gathatatlannak bizonyult. Az egész világ elismerte ezt. A 
fasiszta Németország ellen vívott hadigazdálkodási harcban a 
·szovjet erők egyre növekedtek, - a fasiszták ereje egyre· hanyat
.J.ott. A háborúban aratott katemai · győzelem rgyben . diadalmas 
gazdasági győzelem is volt. Ez a siöciali;;ta rend kh1kná.zhat_at- -
.fán és ki'merítlietetlen erőinek bizonyítéka: · bizonyítéka . életre
\ráló,5,ágának, m·ert soha hem látott méretű' háború izzó liángjai
ban állotta meg helyét. 
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LENGYEL BÉLA hbs, őrnagy 

A kollektív s~er~ődések és a honvédség 

A kollektív szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatosan 
szeretnék a bajtársaknak olyan támpontokat adni, amely támpon
tokat a hadtápszolgálatban. működő bajtársaim szolgálati tény
kedéseik alkalmával fel is tudnak használni. 

t. Polgári (kollektív szerződés hatálya alá_ tartozó)· munka-
. vállalók alkalmazása: 

a) Alakulatok, szervek, intézetek - kollektív szerződés 
hatálya alá tartozó munkavállalókat kizárólag csak akkor alkat~ 
mazhatnak, ha erre a szervezési rendelet, vagy esetenként kiadott 
intézkedések (előzetes) módot nyujtanak. 

Mind a szervezési rendelet, mind az esetenkénti rendelet 
a kollektív szerződéses alkalmazottak j árandóságaihoz szüksé-
ges anyagi fedezetet biztosítja (hitelkeret stb.) .,. . 

Amennyiben a honvédség érdeke sürgősen és halasztha
tatlanul megkívánja kollektív szerződés hatálya alá tartozó pol
gári alkalmazottak felvételét ( elemi kár, sürgős munkaerőszük
séglet, aminek hiányában a honvédségre kár háramolna) erre 
távbeszélőn (táviratilag) kell előzetes engedélyt kérni. 

Ha a parancsnok a szervezési rendeletben elrendelt lét
számon, vagy esetenkint engedélyezett létszámon (engedély) 
felül rendeli el a polgári munkások felvételét, . kimeríti a 8.800/ 
M. E. - 1946. sz. GAZDASAGI REND BONTETOJ.OGI VE
DELME tárgyában kiadott rende:keziéist, mely szerint vétséget 
kovet el, s vétség miátt öt évig terjedhető fogházzal is büntet
hető. · · 

2. Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 
járandóságai: · 

A kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkav.állalók 
részére az Országos Munkabérmegállapító Bizottságról szóló 
8.480/1948. Kormányrendelet 10. §-a szerint, a kollektív szerző
désben megállapított ml!nkaJ;iérnél magasabbat, alacsonyabbat 
kikötni, megadni és elfogadni nem szabad. Vétséget követ el é5 
2 évig terjedhető fogházzal büntetendő az a munkáltató: 

~ki 'a kollektív szerződésben · az Országós Munkabérmeg
állapító Bizottság határozataiban megáll'apított murykabéreknél 
magasabbat. vagy alacsonyabpat köt ki, Vpgy ad meg. 
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Mi;vel az egyes alakulatoknál, szerveknél, iskoláknál al
ka 'mazott munk,aválla'.ók különfé'.e kol!ektív szerződések h_?tálya 
3 ]á tartoznak, a honvédségi szerv köteles az illetékes SZAK
SZERVEZETTŐL az alkalmazásra kerülő részére folvósíth ató 
munkabért (órabért) minden egyes alkalmaztatás esetében írás
ban kikérni. Egyben fel kell kérni a területileg illetékes Sz ak
s zervezetet, hogy közölje azt a Kollektív sz.erződést , amely neve
zett munkavállalóra egyéb tekintetben is mérvadó. 

Ajánlatos ezt a kollektív szerződést ilyen esetben azonnal 
megrendelni , s az alkalmazottak részére hozzá férhető helyen el
helyezni. 

Egyes alakulatok, - tekintet nélkül a kollektív szerző
désben foglaltakra, a fennálló tiltó rend~lkezésekre és törvé
nye kre, - az alkalmaztatást engedélyező rendeletben közölt 
hitelkeret összegét elosztják az alkalmazottak számával és an
nak megfelelő óra.bért fizetnek. Ez az eljárás szigorúan tilos, s 
súl yos bün1etést von maga után, mert veszélyezteti a tervgazdál
kodást és az ország pénzügyi politikáját 

Ugyancsak tilos, - amennyihen a kollektív szerződés 
erre vonatkozóan törvényerejű kikötést nem ír elő , - jogt alan 
juttatások adása is: pL: ingyen étkezés, ingyen fűtőanyag lakás. · 

3. Gépjárművezetők és állandó kocs '.kísérök étkezési pénze 
' és szállásköltsége: 

Az Országos Munkabérrnegállapító Bizottság Titkársága 
10.402/-94/1949. 0 . M. B. sz. rendelete: 

A gépjárművezetők és az állandó kocsikísérők (munkavál
lalók) részére, ha a munkáltató (üzem, alakulat) telephelyétől 
(állomáshelyétől) nyolc órán túl van távcl, az alábbi étkezési 
pénzt kell folyósítani: · 

T:'1 volléti idé5 K/\zürnzgaMsi hatá- Veeyespn közig. Köz'gazgatáfli hatíi-
ron bellit teljesitett · határon be!Ul vagy ron kivit! teljesitett 

- szolg. esetéo. kivUl teljesített szolg:i.lat esetén. 
szolg. esetén. 

1 
Étkezési pénz ö s s .z e g o 

8-12 óra 

1 

llP.ID jár 
1 

4-Ft ' 
- 8-J<'t 

: 12-18 óra 5-Ft 8-Ft 16-l·t 
18-24 óra 5- Ft 1 10-Ft 20-Ft 1 

r 
1 
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'Amennyiben a !'nunkavállaló az éjszakát távol tölti, de 
ez. alatt iszoi.gálatot nem teljesít, · úgy a munkáltató szállá1Sáró1 
tartozik gondoskodni. Amennyiben a munl<:áltató szállásról nem 
gondo3kodik, úgy a munkavállalót 

meg. 

Nagy-Budapesten: napi 26.00 Ft, 
törvényhatósági és megyei városokban: napi 23.00 Ft, 
egyéb helységekben: napi 15.00 Ft szállásköltség illeti 

4. _ Munkabérelszámolás fizetett ·ünnepnap előtt. 

Egyik alakulatnál a fizetett ünnepnap alkalmából, amely 
szombatra esett, a megelőző napon, tehát pénteken a munka
vállalók a 8 és fél órát nem dolgozták le, hanem éppenúgy, mint 
szombati napon, c3ak 5 és fél órát. 

A fizetett ünnepnap nem eredményezheti azt, hogy a heti 
munkaidő rendes beosztását megváltoztassák Ebben az esetben 
a pénteki napra az alakulat a ténylegesen ledolgozott 5 és fél 
óra után fizethet munkabért, a szombati napra eső, de a fize
tett ünnepnap miatt kieső ,órák után, tehát 5 é3 fél óra után szá
molhat el munkabért. (10.402-40/1949. OMB.). 

5. Fizetett étkezési és tisztálkodási idő. · 

Az afakulatok nincsenek tisztában a fizetett étkezési és 
tisztálkodási idővel kapcsolatos kötelezettségekkel és jogokkal. 

A kollektív keretszerződé3 rendelkezései szerint a fize
tett együttes étkezési és tiisz.tálkoclási 1Szünetet iakkor lehet és 
kell elszámolni, ha a munkavállalók a nyolc órát, illetve a · heti 
rendszeres munkaidő aznapra eső hányadát a szünettől függet
lenül ledolgozzák és a szünetet az alakulat elhelyezési körleté
ben tö'.tik el. Ha tehát a munkavállalók a félóra fizetett étke
zési és tisztálkodási szünetet az alakulat elhelyezési körletében 

,.. · töítik el, s a nyolc órát }edolgozzák, a fizetett étkezési és tisztál-
kodási szünet -részükre illetékes. 

6. Túlóra felszámítása. 

A túlórákat az alakulatok, szervek, intézetek csak előze.: 
tes H. M. engedéllyel számíthatnak fel. Kollektív szerződés ha
tálya alá tartozó munkavállalókat túlóráztatnt csak az 0MB 
előzetes engedélyével szabad. · 

Természetesen ez nem vonatkozik az 1. pontban felsorolf 
esetekre,' amikor is a rendkívüli helyzetnek megfelelően az alka!- , 
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mazottakat kénytelen az alakulat honvédségi érdekből túlóráz-
tatni. (utólagos túlóra keret kérelem.) · 

Amennyiben az alakulatoknak szolgálatuk elláthatósága 
érdekében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munka
vállalókat mégts túlóráztatnt kell - előzetesen havonta előre a 
H. M. (Szü. Főcsoport) Bajtárstól havi túlórakeretet kell kérni. 

7. Munkavállalók felfogadása. 

Alakulatok kollektív szerződés hatálya alá tartozó munka
vállalókat csak az Országos Munkaerőgazdálkodást Hivatal 
helyi szervezetétől igényelhetnek. 

Amennyiben e szerv állomáshelyét nem tudják, érdeklőd
jenek a h,elyi közigazgatá,si hatóságnál, vagy a szak,sz.ervezetnél. 

§ 
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LENGYEL BtLA hbo. őrnagy 

Adalékok U/:$ élelme~ési s~olgálat 
ellátásáho~. III. rés~ 

_ Mielőtt folytatnám tanulmányomat, megragadom az alkal
mat, hogy dr. Radó György orvos-alezredes bajtársnak a „Hon
védorvosi Közlemények" c. folyóiratban (1949. XII. számában) 
közölt, élelmezéssel kapcsolatos kiváló cikkét röviden ismer-
_tessem. · , 

Dr. Radó György orvos-alezredes bajtárs a Szovjet Hads,ereg 
egészségügyi szolgálatával foglalkozik, s ezzel kapcsolatosan a 
szovjet élelmezés-egészségügyi kérdéseit ismerteti. 

A Szovjet Hadseregben az élelmezési szolgálat szorosan 
együttműködik az egészségügyi szolgálattal. _ 

A Szovjet Hadsereg élelmezés-egészségügyi szolgálata szi
gorúan tudományos alapon nyugszik. 

Ezt b:ztosítja: 
1. EJ.sösorban az a körülmény, hogy a fej1adag kalória 

tartalma a katona tényleges megterhelésén nyugszik. Más élelmi
szeradagokiat állap:tanak meg az egy;es f egyvememek ·részére, az 
igénybevétel szerint. 

2. A fejadagban a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok az 
élettanilag szükséges arányban találhatók meg. 

3. Az élelmi.szerek kellő mennyiiségű vitamint tartal
maznak. 

4. Az ételek elkészítési módj1a, az egyes fogások mennyi
sége, megfelel a népszokásio.knak, melyek 'között a katona nevel
kedett. Az étlap elkészítésének döntő fontossága van a Szovjet 
Hadseregben. Az étlap a katona élelmezésl ·terve egy napra, vagy 
egy hétre. Ez nemcsak a felhasználandó élelmicikkek mennyisé
gét, hanem az ételek elkészítésének módját is felöleli. 

Hogy milyén nagy jelentőséget tulajdonítottak a Nágy 
Honvédő Háborúba.n a Szovjet Hadsiereg hely,eis, :kiadós és tápláló 
élelmezésének, mutatja az a körülmény; hogy „Kiváló szakács'', 
"Kíváló pék" kitüntetést alapítottak az arra érdemes k1atonai sza
kácsok, pékek részére. 
· E kitüntetések kiosztásánál figyelemmel voltak a 

a) fözéistechnikára; 
· -. · - b) iaz elkoész:tés éis kiosztás hlgiénikus voltára; 

c) az illető személy feltétlen személyt tisztaságára is. 
A fizikai megterhelésnek megf,elelö kalóriatartalom ·mellett 

nia:gy gondot fordít a Sz,övjef Hadeéreg az élelm'isierek . feherjé, 
zsír éis iszénhidrát tartalmára, az ásványi só és vita·min tartalomra, 
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vialamint ez,ek megfelelő arányára. Azonkívül arra, hogy az éte
lek elkészítése ízletes, tápláló és az évszakoknak megfelelően vál
tozatos legy,en. 

A fejacl!ag fehérjetartalmának meghatározá:5,ánál nemcsak 
azt veszi figy,elembe, hogy a napi fehérjemennyiség grammokban 
kifejezett mennyisége a testsúlykilogrammra vonatkoztatva ele
gendő legyen, hanem nagy súlyt helyez a fehérje aminósav ösz
szetételére. 

Általános irányelv az, hogy a rJJapi fehérjemerinyiség test
súlykilo.grammonként 1 gr. legyen. Ez a mennyis,ég azonban vál
tozik aszerint, hogy milyen értékű fehérjéből történik a szükséglet 
kielÉ1gítéise. 

A zsírfejadiag,ok k,:számításánál irá,nyielv az, hogy testsúly
kilogrammonként napi I gr. zs:r szükséges. A zsír magas kalória
értrékénél fogva alk1alma,s az étel mennyiségének, az étk,ezések 
számának csökkentésére, mivel nehezen emészthető, ezért sokáig 
a jóllakottság érzetét is kelti. Ezenkívül az ételek ízletessége is 
nagy-mértékbe,n a felhasznált zsír mennyiis.égétől és minőségétől 
függ. Niagy gondot fordítanak a felhasznált zsírf éleségek „A" és 
,,D" vitamintartalmára, valamint a zsíradag kiszámításánál figye- . 
lembe veszik azt is, hogy ·a zsír bizonyos mirúnáljiS mennyisége 
nélkülözhetetlen a „karotinok'' (provitamin) felszívódása szem
pontjából. Igen fontos, tényező a fejadag szénhidrát tartalma is, , 
mivel a szervezet energiatermelésének több mint 2/3 része a szén
hidrátokból származik. Lényeges kérdés a zsír és szénhidrát ará
nyának helyes megválasztása, mivel a szervezet gazdaságosab
ban dolgozik, ha az energiatermelés nagyobb része szénhidrátok
ból ered. 

· · Ebből a rövid kis hézagos ismertetésből is láthatjuk, ho~y 
a dicsőséges Szovjet Hadsereg milyen különös gondot fordít a 
hadsereg helyes, tápláló, tudományon alapuló élelmezésére, ezért 
felkérem az élelme~ési szolgálatban működő bajtársaimat, hogy 
a Szovjet Hadsereg példáját követve, tanulmányaikat az élel
mezési ügykörben még komolyabban folytaS1S,ák. Igen komoly 
segítőtárnat kaprnak a cisapatorvosokban, akik szorosan együtt. 
működni kötelesek az é.telmező szolgálatvezetővel. A csapatorvos· 
nak az élelmezési szolgálat vezetőjével együtt az alábbi feladatai 

. vannak: 
1. Az alakulat által felvételezett, vagy beszerzett élelmi

cikkek megvizsgálása, fogyasztásra való alkalmasság szem-
pontjából. · 

2. Az élelmiszerek szállítása és raktározás,a, tárolása, higi'é· 
nikus sziempontból. · 
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3. Az élelm:szerraktának és :ko1nyhák állandó ellenőrzése, -
tisztaság szempontjából. Különösen nagy giondot kell fordítani a 
rágcsálók és a legye:k elpusztítására. 

4. Részvétel a heti étlap összeállítasában. 
5. A napi fejadag kalória- és fehérjetartalmáqak kiszámí

tása és helyes szabályozása. 
· 6. I(ész ételek meg:zlelése, amennyiben 1Szükség,es, meg-
vizsgáltatáS1a. · 

7. Vitamintartalom biztosítása az ételekben. 
8. A kenyér minőségének állandó ellenőrzés,e. 
9. Az él,elmezésj ,szolgálatban működők állandó orvosi fel

ügyelet alatt tartása. Az állandó ti1sztaság ellenőrzése, 1a járványok 
leküzdése szempontjából. 

SZl.:.NHIDRÁTOK: · 

A ,szénhidrátok a szerves v,együleteknek egyi1k legfontosabb 
-és legelfor jedtebb csoportját alkotják. . 

A szénhidrátok olyan vegyületek, amelye_k ,oxig,énből, szén
ből és h:drogénből állianak. 

Gyakorlatban legfontosabbak azok az egyszerű s'z.énhidrá
idk, melyek molekulájában hát szénatom van. · 

Ezek 1a h e x ó z o k. Ha aldehid jell,egű,ek, akkor a I d -o h e
x ó .z ok, ha ketonjellegű,ek: k iet o h e~ ó z ok. 

SZÉNHIDRÁTOK: 

egys~T'' 

1 
szőlőcukor. 

.aldehid jellegű 

gyiimölcscukor. 
ke ton jtllcgű 

cukorszcrüek: 

----összetettek: 

1 

1 
·nem cukorszerüek: 

/\ 
nád (répa) cukor téjcukor keményíNí cellulóze 
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SZO'LOCUKOR: 

A szőlőcukor jélentékeny meFJ.nyi~égben található az érett 
gyümölDSökben, főleg ,a szőlőben, r,endszenint gyümölcscmkorral 
együtt. . . 

A méz főleg szőlőcukor és. gyümölcscukor tömény, . vizes 
oldatából áll. A mézben lévő kiváló kristályok szőlőcukürból álla
nak, ugyanis a ·gyümölcscukor jobban oldódik, s ennélfogva az 
oldatban marad. · 

A szőlőcukor az emberi és állati szerviezetben,. fől,2g ia vér
ben is előfordul és bár kis men:nyis~gben van jekn mégis igen 
fontos él,ettani szerepet játszik. · 

A sz,ervezet ugyanis a szénhidrátot (keményítőt), mely 
egyik főtáplálékát képezi, szőlőcukorrá alákítja, s így szállítja 
feldolgozás, elégetés végett az egyes sejtekhez. Ezért a vér m~n
dig tartalmaz szőlőcukrot, s nyomokban a vizeletben is előfordul. 
Ha azonban ,a szervezet megbeteg,edés folytán nem képes a szőlő
cukrot feldolgozni ( eukorbaj), akkor a vizelettel nagymennyíségű 
szőlőcukor urül ki. 

A szőlőcukor alkatrésze a nád- (répa-) és a tej cukornak. 
A malátacukor, a k,eményítő és a cellulóze teljeis,ein · szőlőcukorból 
vart felép:tve. 

Szőlőcukor előállítása történhet burgonyából és tengeriből. 
A burgonya keményítője híg kénsiavv,al való főzésk,or, vízfelvétiel 
mellett teljes ,egészében s z ő lő c u 1k o r r á alakul át. Ha a szőlő
cukrot erősen besűrítik, akkor megsz:Iárdul, tömeggé dermed, s 
k r u m p 1 i e u k o r néven kerül forgalomba. 

Telített oldatából (keményítőszirup) alkohol hatására ki 
kristályosodik. A tiszta szőlőcukor fe~ér szemcsék, va,gy fehér por 
alakjában kerül forgalomba. Gyengén édesízű. 

Előállítható még a szőlőcukor nád- (répa-) cukorból és. 
mézből is. 

INVERT CUKOR: 

Nem más, mint a szőlő- és gyümölcscukor keveréke (méz). 
A gyümölDScukor alkoholban jól oldódik, a szőlőcukor ellenben 
csak kevéssé. 

SZOLOCUKOR GYAKORLATI FELHASZNÁLASA: 

Az iparban cuk10rkák, bonbonok készítésére, s'zieszesitalok 
édesítésére, gyümölcsízekhez és cukorfesték gyanánt ( cukor
kulőr). 
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• GYÜMÖLCSCUKOR: 
A növényvilágban elterjedten t1alálható. A nád (répa)-cu:kor 

egy,ik építőköve. Igen édes íiíí, tiszta állapotban fehér kristályos 
anya:g, vízben ig,en jól oldódik. Az inv,ert cukornaik egy:k 1alkat
része. 

NÁDCUKOR, RÉPACUKOR: 

Rendszerint egyszerííen csak cukor néven szereplő, igeri 
fontos tápszer. _. . 

Tiszta állapotban hófehér, kristályos törésű darabok, vagy 
kockák, illetve lristálypor, esetl,eg süveg alakjában kerül forga
lomba. Erősen édesízíí, mellékíz nélkül. 160 C fo,kon megolvad, 
180-200 C fokon megsárgul, illetve megbarnul és jellemző, nem 
kellemetlen szag feHépése közben bomlani kezd (kanamelizálou,K), 
majd likacs,os, fénylő szén hátrahagyásával teljesen elbomlik, s. 
végül izz:tva a &zén maradék nélkül elég. 

Víz jelenléte a karamelizálódási folyamatot már al1acso-
nyabb hőmérnékleten •is m eg:ndítj,a. · · . 

A megolvasztott cu1kor lehűléskor iiviegszeríí alakban meg
dermed. Savak a cukrot víz jelenlétében ,szőlőcukorra és gyü
mölcscukorra bontják. · 

A szőlő- és gyümölcscukor elegyét invert cukornak ne
vezzü:k. 

A nádcukrot legnagyobb mennyi1Siégben a cukornád (13-
15%) és 1a cukorrépa (12-160/o) tartalmazza. · · ' 

A nádból könnyebb a cukrot ;kit,ermelni, mint ,a répából, mert 
a nádlé aránylag igen kevés idegen any,agot tartalmaz. A nádból 
nyert cukor régebben gyakran sz:.rup alakjában került forgalomba. 
A répacukor gyártása már nehez,ebb. A répából való cukorgyár
tás feladata tulajdonképen 1az, hogy a rép? levében oldott cukrot 
ldkristályosít&a. Ugyanis kémiai · értetemben a cukor nem a cu
korgyárban, hanem a répában ké:;;zül. A répa zöld lev,e!ei, a levegő 
oxigénjéből, a széndioxidból, a vízből invert cukrot ké:,zítertek; 
mely a gyökérbe vándoi:o), s ott nádcukorrá _alakulva „ tartaléktáp
lálék szerepét tölti be. 

A répacukorgyártásnak fő n,ehéz,sége a répa nedvében 
lévő egyéb ,anyagok kiválasztá,sa, .am~ly anyagok megnehezítik a 
cukornak a kikristályosodását és szennyezik a cukrot. 

,. 

CUKOR FELHASZNÁLÁSA: 
a) iétel'ek édesítésére; 
b) e lvez-eti ci:kkek készítésére, 
d) cukorf est ékek -- k~siítésére. 
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'fEJCUi(OR: 

A növényvilágban ·nem fordul ,elő. _Font,ó;s, szerepft játs·r.ik 
azonban· ,a tejben (,anyatej: 5-6.5%, t,ehént,ej: 4.80/o). Ez OIKOZ'Zá 
a t,e j édes ízét. · · · · , 

Tiszta állapotban fehér, kristályos por, vagy a fogak közoU 
homoksz,erűen csikorgó, kemény kristály,ok. Lényegesen kev,ésbbé 
édes, mint a nádcukor, s nehezebben is oldódik. 

T,ejcukrot az édes tejből v,aló 1sajtgyártás mellékterméke
ként, az édes savóból ál'lítjá,~ elő. 

Tej savanyodásakor a tejcukor 1al1akul át tejsavvá. 

FELHASZNÁLÁSA: 

Gy,errnektápszernek. 

MALÁTACUKOR: 

Nem 11agyon édes ízű. A sör ,extrakt anyagának nagy ré
szét képezi. A sör-lében változatlanul megmarad, mert .niehezen 
e rjed. 

Igen font,o,s ,szerepet játs.zik a növé,nyekben, mert a kloro
filltartaímú, zöld levélben az asszimiláló tevékenység folytán ke
letkezett keményítő, enzimek hatására malátacukorrá alakul át, s 
a &ejtnedvben f.eloldódva vándorol el a növények téstébe, oda, ahol 
növekedés vagy egyéb életműködés céljából szükség van rá, vagy 
pedig vi,sszaalaku!V1a keményítővé, mint i:artaléktápanyag isze-
repel. · 

KEMéNYíTő: 

A természetben rendkívül fontos szierepet · játszik, mert a 
növényi, állati és emberi szervezetet alkotó ,szénvegyületek vég
er,edménybe:n mind k,emény:tőből keletkeznek 

A keményítő ~ugyan:s 1a növények asszimilációjának első 
látható terméke, mely a zöld levelek sejtjeiben a kloroiill közre
működésével, a nap ,s.ugárzó ,energiájának a hatására széndiÜxid- 
ból és vízből képződik. 

Az asszimíláció az egyedüli folyamat, mellyel az élő szer
vezetek a szervetlen alakban j,elenlévő sz,e,net, szerves vegyüle-
tekb2 képesek átvinni. · 

A k,eményítőt a növény átmenetileg malátacukorrá alakítja, 
az életműködésének fenntartására használja fel, réis;zben pedig 
gumóiban, gyökereiben, magvaiban mint keményítőt tarolj,a. 

A növény, kismenny:ségű ásványi anyagok (kálium, kal
cium, foszfor, vas, stb.) felhasználásával az ,egész iszervez,etet ke-
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ményítőből építi fel, azt különböző céloknak megf•elelően kémiiai-
la;g átalak:tva. __ 

A növények gumóiban, gyökere:ben és, magv1aiban a k,emé, 
nyítő apró szemcsék alakjában raktározód:k f,e!. 

A különböző növények keményítő 1sz1emcséineik nagysága 
különböző s jellemző az egyes növényekre. · 

Az egyes növények keményítő tartialma igen különböző: 

teng,erisz,em 80-850/o. 
rizssziem . 56-700/o 
búzaszerri . 53~700/o, 
burgonya . 16-190/o 

A keményítő szőlőcukorból épül fel. A keményítő l,ebontá5,a 
nem egy lépésben történik, hanem több közbe,eső termék nyerésé: 
vel: dextrin - malátacukor - szőlőrnkor , 

' KEMÉNYíT:ö FELHASZNÁLÁSA: 

A keményítőnek ig,en :nagy szerepe v1an az élő sz,ervezetben,.; 
Keményítőtartalmú nyersanyagokból készül az alkohol, a dextrin; 
a szőlőcukor, a csiriz (a, t,exUiák kikészíitéséhez). 

DEXTRIN: 

. A kemé,riyítőből keletkezik hevíté.s, viagy savák hatására l;i•e
következő . bonilás folytán . Sárga színű, .sajátságos szagú por . 
Jó ragiasztósz,er, szövetek keményítés•ére, festékek sűrítésére hasz-
náliák. - · . 

.. CELLULóZE: 

Cellulói e a növényi sejtfal anyaga, mint ilyen a Földön 
legnagyobb ·menny:1ségben található szerves anyag. A cellulóze 
nem cuk,orszerű szénh1dr'át, tapasztáI1at,i képlete · azonban meg
egyezik a keményítővel. Szőlőcukorból v,an felépítv,e, 1akárcsák a 
kemény:tő, szierkezete azonban egész,en más. . 

Ai emberi" sz'etvezetben az emésztő nedvek nem képesek a 
cellulozét lebontani, teháf mint tápanyag' álig jöhet számításba. 
Mint salakany1a:g azonban nagy tömegénél fogva a bé1ós1atomár a' 
izgató hatást vált ki és így a bélműködésf fokozza . · · 

ÁLTALÁBAN: 

A szfohidrátok a · szervezetben · a sejtműködés ük folyamán 
tökéletesen elégnek széndioxiddá és vízzé. 

1 gr ,s.zénh:drát 4.1 kalóriát fejleszt. 
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A szénhidrát ugyainúgy, mint a zsír, az emberi testben el
riaktánozódik. A szervezet ilyie;n1kor egy részét zsírrá alakítja · át 
Táplálkozásunkban a zsírhiány szénhidráttal elméletileg pótol· 
ható. 

ENZIMEK: 

Azt a jelenséget, hogy bizonyos anyagok puszta jelenléte 
a kémiai átalakulás időbeli lefolyását nagymértékben megváltoz
tatni képes, pl. gyorsítani, anélkül, hogy .a reakció leiolyása után 
a sebességváltozást létrehozó anyag mennyiségében_ és minósé
gében észrevehető változás állott volna be: katalizisnek, az anya- , 
got pedig, amely a változást előidézte: katalizátornak nevezzük. 

Az élőszervezet is termel ilyen katalizátorokat, amelyek a 
szervezetben végbemenő életfolyamatokhoz szükséges kémiai 
reakciók gyorsítására szolgálnak. Az élőszervezet állal termelt 
katalizátorokat: az élet katalizátorainak, biokataliz8torokn<lk, 
enzimeknek nevezzük. Az enzimekre jellemző, hogy hatásuk 
teljesen fajlagos, vagyis minden egyes enzim, csak egyetlen fo
lyamat gyorsítására alkalmas. 

A fehérjét pl. 20 %-os sósavval 24 órán kereszhil kell főz
nünk ahhoz, hogy az megfelelően bomoljék. Ugyanezt az él5 ::,1.rr
vezet is elvégzi, sokkal rövidebb idő alatt, alacsony h[Smérsékle
ten, erős savak kihagyásával. 

Az enzimekre az egyes kémiai reakciók nincsenek hatás
sal. Egyes anyagok azonban mérgezőleg hatnak re.ájuk, akkor 
természetesen elvesztik aktivitásukat. 

Az enzimek az állati és növényi szervezetek kémiai ható
anyagai, nagy molekulájú · szerves nitrogénvegyületek, melyek 
vegyileg a proteinekhez (fehérjék) állanak legközelebb. 

Nincs meghatározott kémiai alakjuk. Oly képességük van,_ 
hogy a bonyolultabb összetételű vegyületeket: a szénhidrátokat, 
fehérjéket, zsírokat, hidrolizálni, vízfelvétellel egyszerűbb vegyü
letekre bontani, oldatbahozni képesek, hasonlóan, mintha túlheví
tett vízgő?'.zel, savakkal, vagy lúgokkal hidrolizálnánk azokat. 

Az- enzimek működése szűk határok közé szorított feladat 
elvégzésére szorítkozik. tgy vannak fehérjebontó, zsírboritó, szén, 
hidnítbontó enzimek. A zsírbontó enzim például hatástalan a fe-
hérjékre é3 a szénhídrátokra. · 

ENZIMHATAS: 

Minden enzimhatás legalább két folyamatból áll: 
a) az enzim egyesül (vegyületet alkot) az átalakítandó 

anyaggal. 
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b) az anyag szétesik, de nem előbbi összetevőire, hanem 
másokra. Minden enzim magasabb hőfokon elpusztul, általában 
ez a hőfok a 60-80 C fok. 

Kedvező hőmér3éklete, amelynél legjobban tudja műkö
dését kifejteni, amelynél a reakció sebessége legnagyobb _ és a 
katalizáló képessége is a legerősebb. 

Ez a hőmérséklet általában a 35-40 C fok. Alacsonyabb 
hőmérsékleten hatásu)< n1eg3zűnik, de nem pusztulnak el. 

Az enzimek az élőszervez.ettő1 elválasztva is kifejtik hatá
sukat ezért gyakorlati célokra külön is előállíthatók. 

Az enzimek katalizáló hatását az ipar gyakorlatilag is érté
kesíti: szeszgvártás, kenyérkészítés, malátacukor stb. Az enzime
ket úgy állítják elő, hogy a ,növényi, vagy állati sejtből vízzel, 
gliceri,nnel stb. kivonják, s az így nyiert oldatból ,az egyéb anya
gok kivonásával €gy enzimdúis készítményt állítarnak elő. Az így 
nyert enzimanyag két részből áll: 

a) a haték,ony, reakci6kép,es tulajdonkepeni enzimből, 
b) a so~kal nagyobb m•lekulájú fehérje, szénhidrát 

tartóból. . 

LEG'FÖNTOSABB .ENZIMEK: 

Fehérjebontók: 

Pepsz.in: 

A gyomorfal által termelt enzim, amely a fehérjéket bo;itja 
fel s · ia felbontás révén oldhatóvá teszi. 

Tripszin: 

A vékonybél termeli ki, a fehérjéket bontja. 

Erepszin: 

A bélben termelődnek ki, fehérjéket bontja. 

Szénhidrátbontó enzimek: 

Diasztáz: 

Kemé,nyítőnek a bontását végzi. A c-sirizes lisztes magvak-
ban található, a. sz€szgyártásnál fontos s.zierepet játszik. · · 

1 r;i v e'r t á z : 

A malátactikrot bohtja fel szőföcukórrá. 
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Zimáz: 

A ' szőlőcukrot erjeszti el. Szeszgyártásnal játszik nagy 
1szerepet. 

Zsübontó . enzimek: 

L i pá z: 

A húsevők belében végzi működését. _ 
Felsoroltakion kívül még számtalan en4im v1an. 

A .TÁPLÁLKOZÁS FOLYAMATA. 

A táplálékul filvett, bonyolult összetételű siervei anyag9k 
1az . anyagcs,ere folyamán egysz1erű alkotórészekre bontódna:k le~ 
A szervezet ezen lebontott anyc:1gakbóL részben . saját anyagait 
építi fel, r•észben ,a sejt,ekben jelenlevő szerves ;anyagiok oxigéirinel 
való egyesülése . révén lehetővé teszi a· lassú . égést; a · test ener-
gia termelésének forrását. · 

A lebontás, a felépítés és az oxigénnel való egyesülés 
mest,ernéges körülmények közt, az · élő test. hőmérsékletén igen 
l1a1sisan végbemenő, nehezen utánozható kémiai folyamat. Az 
emberi szervezetben ezzel szemben -már közöm:;.ég,es testhőmér
sékleten, az emésztés, majd 1a sejtanyagcsere folyamán aránylag 
i:gen gyorsan történnek ez1ek a műveletek a szervezetben jelen
levő, a szervezet által kitermelt enzimek által. 

Az enzimek az anyagcserét gyorsítják. Az emésztés folya
mán az enzimek segítségével bontódik le az összetett fehérje
molekula aminosavakra; a s·zénhidrát egyszerű cukorra, a zsír 
zsírsavakra és glioerime. Az emberi szervezet csupán ez,,m víz
ben oldódó 1egysz,erű vegyületekből tudja a saját f.ehérjéjét, zsír
ját szénhidrátját felép:teni s ez a fielépítés, 1ebontás stb. az enzi-
mek se;gítségével történik ' 

ÁSVÁNYI SöK. 

Igen f orito,s a fej adagban az ásványi sók jelenléte és azok 
helyes összetétele. 

Az emberi szervezet szénen, oxigénen és hidrogénen kívül 
még kb. 13 ·el,emből áll. · , 

A fontosabb elemek a következők: nátrium, kalcium, mag
nézium, vas, kén, foszfor, klór, Nitrogén stb. 

A nitrogénnek, mint tudjuk, a fehérjék felépítésében van 
nagy szerepe. A többi elemeknek a szervezetben anyagértékkel 
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bírna:k, különböző vegyületek ·formájában tartoznak az emberi" 
test építőkövei közé. 

Az ásványi anyagok részint oldatlan, részint oldott álla~ 
potban hia!Sználtatnak fel. 

Oldatlan állapotban a növekedő, fejlődő ,emberi test szilárd 
vázának a Cé'Jo,ntváznak f,elépítésére szolgálnak, egyes isókat a · 
sz,ervezet elraktároz, az életmű,ködés folytán elhlasznált, elkopia·
tott anya:gok utánpótlásána . 

Oldott állapotban az emberi szervezet fizikai-ikémiai be
rendezését szabályozza és mozdítja elő. 

KONYHASÓ : valamenriyli ásványi ,só között a legfonto
sabb. A napi· szfrkséglet 5 gr, dé általában ennél jóval többet 
fiogyiasztunk, még abban az esetben is, ha az ét,ek~inket a\ig sóz ,,, 
zuk, mert az élelmianyagok legnagyobb része tartalmaz 
konyhasót. 

Legtöbb só van 1a heringben, gyakorlati főzés szempóntjá--
ból _ legkev,esebb sótartalma van a húsoknak · 

A konyhasónak az oldott só!k előbb említe tt szabályoz& 
hatás.án k:vül főleg a táplálkozásban, az emésztés elősegítésében 

· van jelentős feladata. 

VAS : a napi szükséglet: 30-35 mgr. · 
Élelm:anyagiok közül e lég 1sok van a kában, csokoládéban, 

zöldfőzelék,ekben _(kelkáposzta, sóska, p.ara j, ,saláta). lgen !ke_vés
v a.n a húsokban. A vas hiánya vérszegénységet okozhat, 

- A vér fostékanyagához k,apcsolódó vasnak az oxigén fel
vevők,épességénél fogva a ,sz,ervez:et · gárnseréjében van ·szer-epe_ 

KALCIUM, FOSZFOR. : kalcium (mész) szükséglet na, 
ponta.: 1/2- LS gr; a foszfor szükséglet naponta: F--2 gr. 

Mészt tart1almaz.na:k a követke1:'ő é-lelmianyagok csökkenő 
m;ennyiségben: z,sírok, siajt, . c,sonthéja,s, gyümölcsök, nar,ancs, 
tojássárgája, tej, tejfel, hüvelyesek, kakaó ·stb.* 

Foc5zfort tartalmaznak: legnagyobb mennyiségben az. 
állati er,edetű é1elmi anyagók: tej, tojás, húsok. · 

tt A . növényi eredei:űék közül: a dcó, mandula, mogyorór 
born.ó,_ lenose, paraj, giesztenye, ,saláta. · · 

A fejlődő gyermek, a terhes . és szoptatónőik- mész és, 
foszfor felvétielére különös figyelmet kell fordítani._ 

. " Jgen f9:ntos <! kalcium áll_andó fenntartása;, vá'.amin\ a kalciumnak 
a többi ásványi sóhoz, e1'sősorbah a "föszforhoz való viszonya . A I<alcium
fos-zfor he.yes aránya 1 : ·1.5-höz. 
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· Ha · a fiatal .szervezet csontjaiba1n bizonyos anyagok hiá
nya miatt k,ev-éis a més z és a fios.zfor, 1angolkórnak nevezett beteg
ség fejlőcíik ki, mert ia csontok lágyak és hajlékony,ak maradnak. 

LúGOS ES SAVAS HATÁSÚ ELELMIANYAGOK: 

A tojás, a sajtok, húso'k, gabonafélék, száraz hüv,elyiesek, 
savi hatásúak, a zöldfőzelékek, gyümölcsfélék, tej, burgonya, 
lúgos hatásúak. 

Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a lúgos és savanyú 
vegyhatású élelmianyagok együttes,en foglalj1anak helyet az élel
mezésünkben, egyik se legyen túlsúlyban a másik fölött, mert 
mindkét irányú egyoldalúság idővel a szervezetben súlyos anyag
.csere zavarokat okozhat. 

VíZ: 
Az emberi szervezet 65-700/o:-át alkotja a víz. Nélkülöz

hetetlen tápanya;gia~nk közé tartoz:k. 
A szervez,et ví'Ztartalmának cs,ekély megkisebbedése, · a 

-többi té'ipanyagaink ugyanilyen fokú csökkentésével párhuzamo
:S an súlyos anyagcsere zavarokhoz vezethet. 

Az emberi ,szervezetben a VÍ'l kétféle állapotban fordul elő: 
1a) szabad víz, -
b) !kötött víz. 
A szabadvíz az emésztőnedvek hatására lebontott, s így 

felszívódáis.ra alkalmas tápanyagok oldószere, az a,nyiagcserében 
játszik igen nagy szier,epet. · 

A kötött víz a · szövetek, a szövetnedv,ek, vér stb. alk,otá
sában v,esz részt, illetve 1a 6e jtekben lévő építőanyagokhoz, mint 
fehérjékhez, szé'nh:drátokh'oz és z,sfrokhoz kötve, úgy,rnevezett 
tartalék víziként a szervezet álliandóan azo1nos víztartalmának 
.s zabályozására szolgál. 

A szervezet víztartalmát két úton biztosítja: 
a) bevitel útján nyeri, 
b) ·a szervez,etben végbemenő kémiai folyamatok révén, 

más tápanyagokból a s,ejtekben iis. kel,etkezilk víz. 
A szervezet a fölösleges vizet eltávolíthatja: 
1a) a vesén keresztül a vizelett,el, 
b) a bélsárral, 
c) tüdőn keresztül lélegzéssel, 
d) párolgással. 
,A felnőtt ember . napi vízszükséglet,e kg-onként 35-40 gr. 

Tehát egy kb. 70 1kg. súlyú ember naponta 2.5-3 Ht,er vizet 
fogyaszt. · .t · 
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A vízfogyiasztás természetesen összefüggésben van a hő, 
ménsék!,ettel, a végzett munkával, a fogyaszfott ételek fűszer
tartalmával, a külső hőmérsé1klettel. 

A napi vízszül<séglct,et cStak részben vesszük mag·unkhoz 
folyadék alakjában, mert az élelmiszer,ek mindeigyike tartalmaz 
több kevesebb vizet. Pld.: 1a tej: 1kb. 87.50/o-ot, .a burgonya: kb. 
75 %-ot, a gyümölcsfélék: alma, cseres.znye, szilva, körte, eper 
és ,narancs, a zöldfőzelékeik: paradicsom, tök, paraj, saláták: 75 ---
90 % vizet tartalmaznak. 

A z,sír és cukor: 0.50/o viz,et tartalmazrnak csak. 
Ételeinket tehát úgy kell ös.szeállítani, hogy sok folyadék 

felvételére ne legy,en szü!kségünk. Étkezés előtt 1nie ' fogyasszunk 
vizet, . mert ·az emésztő nedveinket felhig:tjuk, s így azolk nem 
képesek a tápany1agaiinkat felbontani. 

Az erősen fokozott munka is nagy víz- és sóveszteséghez 
vezethet, mely az emésztőnedvek elválasztását csökkenti s. így 
az ember étvágyát rontja. 

A jó ivóvíz íizínt•elen, szagtalan, krils1tálytiszta és üdítő 
ízű. Hőmérséklet,e 10-15 C. fok. 

összes oldott szilárd alkatrészeinek ös1sz1ege nem halad
hatja meg a literenkinti 0.5 gr-t, és ,nem kevesebb mint 0.1 gr. 

A vízben oldott szilárd anyagok legnagyobb része föld
fémek sóiból adód:k, elsősorban kalcium és magnézium szénsa,~as 
és kénsavas sói. A kálciumsók, különösen a gipsz, továbbá a 
földfémek karbonátjai szabják meg a víz keménységi fokát. 

Kénhidrogén vagy kénvegyület, valamint ammónia mindig 
rothadási, szerves anyagok bomlási folyamatát jelzi, ivás céljaira 
nem allkalmas. 

·e1 . 
A hadsereg harcképességét és erkölcsi állapotát a hadtáp~zolgálat 

nagymértékben befolyásolja. 
i ~ - ·---- J 
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LENGYEL BÉLA hhs. őrnagy és 
NAGY JÁN.OS százados 

Élelnie~ési s~olgálatve~ető bajtárs! 
Ismered a burgonyát? 

A Hadtápszolgálat 6-7. számában P~terdy János száza, 
dos. bajtársunk ismertette, hogy hogyan kell tárolni télire a bur
gonyát 

Bajtárs aim, szeretném az élelmezési szolgálatban működő 
bajtársak tudását emelni s ezzel a kis tanulmányommal is hozzá
járulni a Miniszter Bajtárs által kt:tűzött azon c·élhoz, hogy szak
tudásunkat önszorgalomból is emelni fogjuk · 

A burgionya a búza után a legfontosiabb, 1egjobban fo
gyasztott, i:gen olc,só, érték,es, nagy táperejű nép,élelmezésÍ cikk~ 
A ho:nvéclségi él,elmezésben is igen nagy sierepet játszik. 

A burgony1a növény földalatti szárát, úgyne\/ezett gpmó-
ját használjuk f.el. 

Három legfoni:osabb kihasználási lehetősége; 
a) emperi táplálkozás, 
b) ,s,z,eszgyártás, 
e) lkeményítőgyártás . 

A burgonya összetétele : 

Víz 74-800/o . 

1 Nitrogéntartalmú ?nyag . 2.020/o (fehérje) 2--.:.3 % 
Cukor . 0.27 % 
Keményítő (szénhidrát) 11-33 % 
Dextrl:n 0.16% 
Hamt.ti · . I .076 % 

A fohér je 1ará.nylag cs,ek,ély mennyiiségben fordul elő, mert 
alig haladj a meg a 2.02 %-ot, azonban mivel igen magas értékíi 
fehérjéről van szó, nem közfünbös a ,szükségleteink fedezésé 'lé!. 

A háztartásokban inkább azokat a burgonyafajtákat sze
retik,. amelynek a keményítőt1artalma kisebb, mert a nagyobb 
keményítőtartalmú fajták (az úgynevezett lisztes burgonyák) a 
főzésnél szétesnek. 

A nagyobb keményítőtartalmúakat az ipar használja fel 
szeszgyártás, illetve keményítőgyártás céljaira. 

Igen nagy a burgonya só-, különösen káliumtartalma. Egy 
kg. burgonyában !kb. 4.5-6.5 gramm kálium van, amely a szer
v.ezetbe kerülve, nagy szerephez jut. Ugyanis. a kálium az anyag
csere folytán keletkezett savakat közömbösíti. 
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A nagy keményítőtarta!om miatt a burgonya kalória ér
ték,e is jelentős: 100 gr. kb. 90-120 Kal. értékű. 

11:z deka burgonya több kalóriát sz,olgáltat, mint l db. 
tyűktojás (1 db. tojás = 75 Kal.) vagy 1egy deciliter tej (100 gr = 
70 Kal.). 

A zsírt is megtaláljuk nyomokbán a burgonyában, bár 
igen kis mennyiségben, 0, 15 % -ban. 

A burgonya - vitaminokat is tartalmaz. Megtaláljuk benne 
a „B" és „C'' vitaminokat. 

A burgonya 100 ~rammja tartalmaz: 
100 nemzetközi egység „B. l." 
14-22 mgr. ,,C'' vitamint. 

Bennünket ,elsősorban 1a „C'' vitamin tartalom érd,ekel, 
mert a honvédek és a dolgozó tömegek tél idején burgonyával 
fedezik a „C" vitamin szüfosiéglietüket (savanyított káposztán 
kívül). 

- A burgonya olcsó és ízletes és azért olcsó vitaminforrás. 
A burgonyában a „C'' vitamintartalom tárolás alatt csiak 

lassan csökken. Míg november hóban általában eléri köiépérték
ben a 14 mgr/100 gr-,ot, addig május-júniL\Js, hónapokban a vita
mintartalom lecsökken 6-7 mgr/100 gr. mennyiségre (elkészítés 
után mérve). -

Burgonya fajták. 

Számos burgonya fajtát ismerünk. A számuk meghaladj1a 
a 300-at. Közforgalomban, élelmezésne a·z alábbiakat szoktuk 
használni: 

1. KORAI RóZSA: nyári Rózsának i1s, nevezik. Ez kerül 
legkorábban a piacra. Jól főzhető, ízletes és s01koldalúian ,elkészít, 
hető, közkedvelt fajta. · 

A gumója hosszúkás, heng,erded, kisis,é 1ap:tott. Héja az 
egész gumón végig egyformán halvány piros. A rügyek lapo6an 
ív,elt él alatt .sekély,211 fekszenek. Hús1a a héj ,alatt rózsás árny1a
latú, beljebb azonban fehér. 

2. öSZI RóZSA : később érő faj'ta. A korai Rózsától, az 
alábbiakban- különbözik: a gumó hosszúkás ugyan, de nem lapí
tott, hanem telt, hengierded 1alakú, ,soik esetben egyik végén ki
hegy,ez,ett. A héj színe sötétebb piros, különösen ,a rügyek végén. 
A rügyek feletti él erősebben ívelt s ezek mélyebb f ekvésű,ek. 
A húsa a 1korai Rózsánál fehérebb, jól főzhető, 1süthető. Tavasz
szal tovább marad r,omlatlan és jóízű, mi,nt a korai Rózsa. 
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3. Egyéb RóZSÁK : a fent:eken kívül sok részben helyi, 
illetve tájfajt1a szerepel a forgalomban. Ilyenek pld.: 0 szegedi 
Rózsa, a dögei Rózsa, a mándoki Rózsa stb. 

4. E_LLA: a legjobban elterjedt étkezési fajta. Bőterrnű, 
azért egyike a J,egolosóbbiaknak. Gumó jának 'abakja a korai 
Rózsára emlékeztet, de jóval nagyobb. Héja sima és vékony, 
végig sárgá,s szí,nű. A rÜ;gy,ek laposan fekszenek, a húsa sárr:rás
fehér -színű. 

Egyes években az,onbain a húsa vizenyős, egyes vidékeken 
rozsdafoltos, amely ,az étkezési értékét rontja. 

Jól főzhető, minden célna alikalmas, !Sokáig eltartható. 
5. KIFLI: közismert \Saláta burgonya. Gumója kifli alakú . 

Héja s:ma ·és sárga sz:nű. Hfü,a sárga és foemény. Igen jóízű , 
keveset terem és ezért megl,ehefösen drága. 

6. PROF. WOHLMANN : k,ésőn érő, bőtermő, magias foe
ményítő tartalommal. Gumó ja gömbölyded, bütykös, héja vörÖIS, 
érdes, sokszor recés folüldű. A rügyek mélyebben fekvők. Húsia 
fohér. A legEsztább húsú fajta, ezért főzv,e hamar szétes;k, de 
6Ütve „parás" ízű. A burgonyali6zt készítéshez a legalkalmasabb, 
ezért az ip1ar használja leginkább. Tavasz felé, vagy gondatban 
,kezelés miatt szürkefoltos lesz, s az ily,en burgonya piszkos színű 
megfőzés után, s rosszúl fővődik (kemény marad). 

7. KROGJ;:R : késő,n érő, bőtermő, tömegburgonya. Gu
mója !körte alakú, és gömbölyded, telt. Gyakran piskót0 alakú. 
Héja piszkos-sárga, recés felületű. Rügyei középmélyen feksze
nek. Húsa szürkés-f,ehér, durva rostú. T1av,a1ssz;al elég sokáig 
élvezhető. 

Követelmények az étkezési burgonyával szembén . 

. Az étkezési burgonyának legalább 4 cm. keresztátmérőjű
nek kell lennie; Ennél kisebb gumók súlya a súly 30/o-át .nem 
hal1adhatja meg. Fagyott, erősen megzöldült, romlott, erősen 
ragyás vagy külsőleg beteg gumó a leszállított mennyiségnek 
max.: 2 %-a lehet. A gumók kerffi.ztül metszésénéL észl,elhető 
hibák: szürke-, rozsda- és. egyéb foltosság, gyíírűsbetegség stb. 
- a leszállított burgonyá1nak max. 30/o-át tehetik. 

A vágott, rágott, zúzott, vagy egyébként sérült gumók 
súlya legfeljebb 3% lehet. · · 

Idegen fajtájú gumó az étkezési burgmya súlyának 
3 % -a lehet. ,A felsorolt különféle okok folytáR hib'ás mennyisé
gek együttesen azonban az átvett étkezési burgonya súlyának 
legfeljebb 10 %-át tehetik. 
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Burgonya · betegségek: 

A burgonya egészségi állapota ig.en befolyásolja annak 
használhatóságát. A, burg01nyát főleg két veszedelem fenyegeti : 
a nedves és a száraz rothadás . 

. Mind a száráz, mind a· nedves rothadást már a terme::
lés helyén bevezeti az úgynevezett „burgonyavész" megjelenése, 
a burgonya növény levelén. · 

A burgonyavész baktériumai a raktározott burgonyát jel
legzetes rossz szagú, sárgás, kásás tömeggé alakítják át. 

A száraz rothadás következtében a burgonya bőrszerűen 
összeszárad, összezsugorodik. · · 

A nedves rothadas leginkább nedves, a száraz rothadá& 
pedig száraz időben lép fel. 

Burgonya fagyása és csírázása: 

Tárolás + 4 C. fok körül a legjobb. A gumók nem fagy
nak még meg -1 C. foknál, hanem csak akkor ha - 3 C. fokig
lehülnek, amikor is jég képződik bennük s csak ennek bekövet
kezése után éri a burgonyát számottevő károsodás. 

Mindazonáltal káros a burgonyára a O és -2 C. fok kö 0 

zötti hőmérséklet is, mert ekkor már erőte ljesen megi,ndul az alá
hűtött gumókban a keményítő átalakulása cukorrá. A cukorkép
ződés már + 4 C. foknál kezdődik és lehülésnél erősödik. Mi
helyt a cukortartalom eléri a 2 %-ot, a burgonya édes, ehetetlen, 
emberi élvezetre alkalmatlan lesz. 

Tavasszal a burgonya elkezd csirázni, a „C" vitamin át
megy a csírába, a burgo,nya vitaminban igen szegény lesz. 

A csírázott burgonya „solanin"-t tartalmaz. Ez mérges 
anyag, nagytömegű fogyasztás esetén mérgezést is okozhat. 

A burgonyát tárolás közben, 8- 10 naponként csírátlaní
tani kell, hogy a solaninban gazdag csírákat eltávolítsuk a 
burgonya testről. 

A burgonya helyes elkészítési tnódja: 

Az emberi élelmezésre szolgáló bugonya, - !egyén az fő, 
vagy kiegészítő étel, ~ legkülönfélébb módon készíthető el. 

· A burgonyát lehetőleg héjában főzzük, mert a burgony~
héj tulajdonsága: olyan, hogy nem engedi átvándorolni rajta a 
,,C" vitamint. · 

Azonkívül, mert a héj alatt íz anyagok rejtőznek, így sok-
kal ízletesebb lesz a burgonya. · 
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A főtt burgonyáról a héjat Vékonyan le lehet távolítani, 
tgy nem vesznek kárba az ízanyagok sem. 

Amennyiben mégis hámozva főzzük a burgonyát, igen 
fontos, hogy nagyon vékonyan történjék a hámozás. 

A főzés pedig lehetőleg csak párolás legyen, hogy lehető
leg minél kevesebb hatóanyag menjen kárba. 

Az ecetes víz is kioldj ~ a C vitamint a burgonyából. 

Burgonyás kenyér: 

A modern sütőipar a kenyér víztartalmá,nak növelésére és 
.t1z ebből eredő tartósításra, valamint egyes vidékek közönségé-
11ek kívánságára a kenyér ízének javítására, a kenyértésztába 
burgonyát haszinál. A burgonya hozzáadása a kenyértésztához 
régi háziszokásból ered. A magyar ember a burgonyás kenyeret 
ret zamatosabbnak, ízletesebbnek tartja. Kéts~gtelen az, hogy a 
kenyértésztához kevert burgonya csökkenti a kenyér bizonyos 
hiányait, megjavítja a fehérjeértékét és vitamintartalmát. 
Ugyanis, ha dús vitamintartalmú burgonyát használrnnk a ke
nyérkészítéshez, akkor az eddigi tapsztalatok szerint feltehető, 
hogy a „C'' vitaminból nem pusztul el túlságosan sok és így a 
kenyér is hozzájárul a vitamiinszükséglet kielégítéséhez. 

A burgonya adagolás azzá! az előnnyel is jár, hogy a ke
nyeret tovább tartja friss ál.lapoföan, mivel a kenyér víztartalma 
növekedik. 

A kenyérhez alkalmazott burgonyá,nak minőségi feltétele: . 
.a mindenképen egészséges volta. Ezért sem a foltos (szürke, 
rozsdafoltos), sem a vizenyős, egyenlőtlenül fövő, vagy dohos 
ízű burgonya nem megfelelő. 

A burgonyát megfőzzük, meghámozzuk, zúzzuk s zúzott 
.állapotban tesszük a tésztához. · 

A liszt minőségéhez képest a t_észtát csak annyi burgonyá
val lehet megterhelni, · amennyit az tényleg elbír. 

A puhább lisztek kevesebbet, a keményebbek többet tud
mik kár nélkül felvenni. 

A liszt megterhelhetősége zúzott burgonyával 40 %-ig is 
-elmehet. 

Fehér lisztek több burgonyát képesek felvenrn 20-40 % , 
.a barnák kevesebbet, 20-25 %-ot. 

Általában azonban kb. 10_:_ 15 % főtt burgonyát adjunk a 
kenyér liszthez. 
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A rozsliszthez burgonyát nem szoktunk keverni, mert az 
ilyen kenyér nehezen gyúrható össze és megmunkálás közben 
szétesik. 

Ebből következik, hogy miinél több rozslisztet keverünk a 
búzaliszthez, annál kevesebb burgonyát használhatunk fel. 

Mivel a burgonya olcsó, olcsóbbá tehetjük vele a kenyeret. 

Burgonya mint takarmány: 

A burgonya etetése az állatokkal igen előnyös. Egyrészt 
más sokkal é_rtékesebb takarmáinyt takaríthatunk meg a bur
gonya etetéssel, másrészt változatossá tehetjük az állatok élel
mezését. A burgonya takarmányértéke annak szárazanyagtartal
mától függ. A burgonya szárazanyag tartalma: 15-35 % között 
mozog. Ez a szárazanyagtartalom 20-28 % -ban keményítő és 
kb. 2 % fehérje. Mivel kevés a fehérje és az ásványi só, azért 
szükséges más takarmányféleségekkel való keverése. 

A burgonya etetése történhet: 

nyers állapotban- meigfözött (párolt) állapotba,n 

Minden körülmények ki:izött etetés előtt a burgonyából a 
rothadt szemeket és a csírákat el kell távolítani, mert ezek mér
ges anyagot, a már ismertetett solanint tartalmazzák. Igen fon
tos, hogy érett burgonyát adjunk az állatoknak. Az etetésre ke
rülő burgonyát meg kell mosni, mert a belekbe kerülő föld :ká
ros hatással van az emésztésre. 

, Nyersen lehetőleg sokat ne adjunk az állatoknak, mert 
az hasmenést, felfújódást okoz, s csak fokozatosan lehet a nyers
burgonya fogyasztásához az állatokat hozzászoktatni. 

A főzött vagy · párolt burgonyát langyosan kell adni az 
állatoknak, s lehetőleg fehérjében gazdag más takarmányfajtá
val kell keverni: korpa, lucerna, lefölözött tej, olajpogácsa stb. 

Főzött vagy párolt burgonyából kb. az alábbi mennyisé-
get etethetjük meg naponta az egyes állatokkal: 

lóval . . 6-10 kg. 
hízómarhával 20-25 kg. 
fejőstehénnel 6-8 kg. 
juhhal 1-2 kg. 
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Burgonya mint ipari nyerS'anyag. 

A burgonya igen fontos ipari nyersanyag. Keményítő és 
szeszgyártásra használják fel. 

a) Burgdnyakeményítőgyártás: 

A megtisztított, megmosott burgonyát szétdarabolják és 
-addig reszelik, míg. egészen kásás anyagot nem kapnak. Ezzel a 
sejteket szétroncsolják, a keményítőszemcséket feltárják. A ki
szabadult keményítőt ebből a kásából vízzel kimossák. Kimosás
sal keményítőtejet nyernek, amelyből ülepítéssel kapják meg a 
nyerskeményítőt. 

A nyerskeményítőt (zöld keményítőt) tisztítják, majd a 
tisztított keményítőt megszárítják, s darabokra tördelik. 

A keményítőnek igen széleskörű alkalmazása vain az élő
szervezeten kívül is. A keményítőt használják csiriz (ragasztó) 
készítésre, a textíliák kikeményítésére ( appretura), az orvosi 
gyakorlatban hintőpornkban, keinőcsökbein, tabletták · alap anya
gaiban. 

A keményítő darabokban vagy por (keményítőliszt) alak
jában kerül forgalomba. 

Ha keményítőt híg kénsavval főzzük, teljes egés_zébe1n 
szőlőcukorrá alakul át, amely az emberi táplálkozásban igen 
nagy szerepet játszik (burgonya cukor). 

1 mázsa burgonyából 10-12 kg. I. r. és 1-2 kg. II. r. 
keményítőt kapnak. 

b) Szeszgyártás: 
Nálunk a szeszgyártásinál többnyire burgonyából indul

nak ki, mint nyersanyagból. 
A burgonyából és az egyéb keményítőtartalmú anyagokból 

való szeszgyártás több fázisból áll. 
A megtisztított és megmosott burgonyában a keményítőt 

feltárják és kioldják, elcukrosítják, majd átalakítják szőlő-
cukorrá. Ezt erjesztik alkohollá. . 

A keletkezett alkoholt ledesztillálják, majd a nyert szeszt 
finomítják. . ~ , . 

1 mázsa ipari burgonyából kb. 10.1 lit. tiszta szeszt 
kapnak. 
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Dr. BALÁS GYULA áo. őrnagy 

Lovak ed~ése és teljesítőképessége 

Sok szó esik szakkörökben arról, hogy a magyar lóállo! 
mány nem bírta az elmúlt világháború viszontagságait és hata!; 
mas lóveszteségeink voltak a háború sorári. Nem célom ezen a 
helyen védelmére kelni a magyar lónak és felsorakoztatni azo
kat az érveket, melyek a látszat és egyes tények ellenére is a 
magyar ló jósága mellett szólnak. Hagyjuk ezt el és csak a je
lennel, helyesebben a jövővel törődjünk. 

Lótenyésztésünk a lószaporítás mellett ma már a minő
ség javítására is súlyt helyez. Azonban ma még túlságosan nem 
válogathatunk és az ország jelenlegi anyagából csak a viszony-
lag legjobb heréltek soroltathatók be katonalónak. · 

Ez a lóállomány heterogén, azaz nagyjából egykorú, de 
különböző helyről, vidékről és tartási · viszonyok közül származó 
és ilyen eredet miatt más és más munkabírású, edzettsegű és 
takarmányértékesítő, valamint erőállapotú is. Ezt a lóállományt 
kapják hosszabb-rövidebb idomítás után az alakulatok és ezt a 
heterogén lóállományt kell azután edzenünk azon célból, hogy 
a lóállomány a jövőben munkabíróbb, ellenállóbb legyen a har
cok viszontagságaiban és a békeszolgálatban egyaránt. 

Az edzésnél a lényeg a teljesítőképesség fokozásán van. 
Bár a két fogalom, nevezetesen az edzés és a teljesítőképesség 
nem egy és. ugyanaz, azonban tagadhatatlan, hogy az edzésen 
keresztül feltétlenül a nagyobb teljesítőképesség elérése a végcél. 
Már az · edzés fogalma is részben azt jelenti, hogy szoktatjuk a 
szervezetet fokozatosan nagyobb munka és teljesítmény tartós, 
ártalomnélküli kifejtésére és elviselésére, külömböző éghajlati és 
egyéb mostoha viszonyok között. Tévedés lenne tehát azt hinni, 
hogy az edzés és a teljesítőképesség ilyen fokozása csak télen, 
hidegben, zord viszonyok között folytatható. Ugyanúgy beszél
hetünk edzésről a nyári melegben is, tehát az edzés nincsen év
szakhoz kötve, mert nemcsak ' abból áll, hogy lovainkat a hideg 
idő elviseléséhez szoktassuk. 

-Az edzésnek az időjárás viszontagságaihoz való szoktatás 
mellett más tényezői is vannak. Ezek közül a legfontosabbak 
egyike a rendszeres mozgatás, munkavégzés: közelebbről lovag
lás, hajtás, menetgyakorlatok stb. A multban egyik főoka lóálh 
mányunk idöelőtti kezdeti letörésének oka az volt, hogy sport~ 
kifejezéssel élve, lovaink „training" nélkül kezqték meg a hábo
rút. Egy mozgósított seregtest lóállománya ugyanis nemcsak a 
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begyakorolt és félig-meddig edzett keretlovakból áll, hanem 
zömmel a polgári állományból hirtelen bevont lovakból. Ez az 
állomány pedig különböző helyről, extenzív viszonyok közül stb. 
került az alakulatokhoz és ez az erősen kevert lóállomány van 
kitéve legtöbbször azonnal vagy igen rövid időin belül a háború 
sokoldalú viszontagságainak. 

Bár Földmívelésügyi Kormányunk jelenleg már mindent 
megtesz a lóállomány csikókori edzésének megvalósítására 
csikólegelők létesítésével, helyesen felismerve azt, hogy a lovak 
edzésének már csikókorban kell kezdődnie, azonban ennek hasz
nát honvédségünk csak az elkövetkező évek során érezheti és így 
feladatunk egy-előre csak súíkebb körbe szorítkozhatik: jelenlegi 
felnőtt lóállomáliyunk, illetőleg közelebbről keretlóállományunk 
edzésére. · 

Helytelen az az eljárás, mi,nt több helyen tévesen teszik, 
hogy a lovak edzését éheztetéssel, koplaltatással és rossz minő
ségű takármány adásával kezdik meg. Ezek elviselése természe
tesen ugyancsak hozzátartozik az edzett, munkabíró, kitartó és 
nagy teliesí~őképességű katonaló fogalmához, azonban edzést 
koplaltatással kezdeini nem szabad, mert így éppen ellenkező 
eredményt érhetünk el. 

Az edzés előtt a lovakat jól fel kell javítani, szervezetüket 
fel kell erősíteni, hogy a fáradalmakat és nélkülözéseket elvisel
hes~.ék. Egyedül a hideghez és zord időhöz való szoktatásnak is 
ez az · előfeltétele, mert enélkül csak leromlás és megbetegedés 
lehet az eredmény. Ezt láttuk már a multban, amikor az edzésre 
beállított, ki nem elégítőein takarmányozott és hideg istállóban 
tartott lovak mind erősen leromlottak ~s nagy százalékuk meg 
is betegedett. 

Ami az elhelvezési viszonyokat illeti, helyesen cselek
szünk, ha a lóállományt szellős, levegős, egyik oldalán esetleg 
egészen >nyitott istállóban tartjuk nyárról átmenve a télbe is. De 
jól kell a lovakat eközben takarmányozni, mert csak az így 
megerősödött, feljavított, hideghez és nagyobb menetteljesítmé-· 
nyekhez szoktatott lóállomány válik azután olyanná, amelv szük
ség e~etén bizonyos fokú koplaltatást, szomj aztatást is k1bír és 
állandóan dolgoztatva lovainkat - a munka edző hatása révén 
-- bírni forják a legmegeroltetőbb munkát is, ha arra fokozato
san előkészítjük azokat. 

A lóállomány edzése tehát nem szoritkozhatik csupán 
csak a koplaltatásra és a hideghez való szoktatásra, hanerh ész
szerűen és fokozatosan kell a tartós és minél nagyobb t_eljesítő-
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képességet kifejlesztenünk, segítségül véve ehhez a rendszeres 
és fokozatos munka edző hatását. Az edzettség és teljesítőképes
ség ebben a vonatkozásban függ szorosan össze és az elmondot
tak szemelőt~ tartásával kell a sokoldalú katonaló kialakítását 
szorgalmaznunk. · 
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VARGA ISTVÁN hbsj. őrnagy 

Idősebb lovak beliajtása 

. A lovak szokásos osztályozása során gyaktan előfordul, 
hogy hátas- vagy málháslovakat hámoslovakká minősítenek át. 
A csapat dolga, hogy ilyenkor a hátas (málhás) lovakat hámo
sakká átképezze. Vagyis ne g01ndoljuk, hogy az átminősített lo
vakat gond nélkül befoghatjuk és. mindjárt húznak. 

Gyakorlati tapasztalataim szerint az átképzéshez az 
alábbiak elegendők. 

1. Szoktatás a szügyszerszámhoz, illetve az. istránghoz. 
A lovat az istállóban országos szügyszerszámmal felszer

számozzuk, az istrángokat e.gy-egy tartalék istráinggal meghosz
szabbítjuk és a lovat az istállóból kivezetjük. 

Kinn az istrángok végét fogj a meg egy-egy honvéd. A ló
vezető induljon meg lépésben. A honvédek kövessék nyugodta,n. 
Ha a ló is nyugodt, próbálják az istrángokat mindjobban a ló 
oldalához érintmi. Ha a ló esetleg kirúg, a honvédek azonnal 
eresszék meg az istrángokat. Nyugtassuk meg a lovat és kezd
jük elölről a gyakorlatot. Ha tűri, veregessük meg, adjunk neki 
zabot. 

Ha e gyakorlat jól megy, embereink kissé ·az istrángba 
kapaszkodva próbálják magukat huz·atni. Eleinte ne követeljünk 
sokat. ' 

Ha lovrnnk ellenkezik, nem akar előremenni, az istrán
goknál fogva huzassuk hátra, illetve kényszerítsük hátralépésre. 
Amint azonban észrevesszük előremenési szándékát, az istrán
gokat teljesen engedjük meg, hagyjuk előremenni és jutalmaz
zuk meg. 

2. Szoktatás a rúdhoz és kocsizörgéshez. 
Az említett gyakorlatok többszöri ismétlése után fqgjuk 

be kocsiba lovunkat egy nyugodt, jól húzó ló mellé. Csak a 
visszatartólánoot tegyük fel és a belső istrángot - a rúdon át- / 
véve - vessük fel. utána az öreg (behajtott) lovat lehetőleg 
szóval indítsuk meg. Oj lovuink farával többször el fog térni a 
rúdtól, de miután látja, hogy őt ebben semmi sem akadályozza, 
szépen megnyugszik. Ha lovunk teljesen nyugodt, felvethetjük a 
külső istrángot is. 

Gyakoroljuk sokat a megindulást, megállást, majd ké
::iőbb a lépésből-ügetésbe és ügetésből lépésbe való átmenetet. 

Később a kocsit fokozatosan megterheljük. Egy két hét 
alatt kevésbbé használható hátas-, illetve málháslóból jó hámos 
Lovat képezhetünk. 
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Elv: az egész idomítás ideje alatt bánjunk szeretettel az 
atképzendő lóval és jutalmazzuk minden jószándékát. Kezdet
ben a szügytájéká,n izomláza lesz, ezért ne követeljünk sokat. 
A munka után - különösen nyáron - jót tesz a szügynek hideg 
vízzel való lemosása. Minden igyekezetünkkel törekedjünk arra, 
hogy lovunk könnyen szokja meg új munkakörét. 

, A Szerkesztőség részéről: 

A cikk lényegében helyes eljárást közöl lovak behajtására 
vonatkozólag·. Ez a mód lényegesen leegyszerűsíthető a honvéd
ségi alakulatok lóállományának javarészénél, mert a honvédség 
lovai, főként 4½, 5 éves korban gazdáktól vásároltak és ezek -
honvédségi szolgálatuk megkezdése előtt - általában már 2-3 
évig hámban jártak. így idősebb korukbain újbóli befogásuk nem 
íog különösebb nehézséggel j arni. 

A nyugodt idősebb lovak behajtásánál tehát a gyakorlati 
eljárás inkább csak .a cikk 2. pontjában foglaltakra fog szo
rítkozni. 

Rugós, rossz természetű lovakinál már óvatosabb elj á
rásra lesz szükség. Azonban ez sem lesz néhéz feladat, ha szem 
előtt tartjuk, hogy a hátas ló éppen rendszerint a lovas rossz be
folyása miatt vette fel rossz szokásait, féltve hátát, - esetleg a 
váratlan rángatásoktól érzékeny száj át. 

Ajánlatos gyakorlati eljárás: párba fogott lovak mellé egy 
oldalról - a célból odakötött hámfa elé -- fogjuk az idősebb 
lovat hámszerszámmal akkéint, hogyha lovat a mellette befogott 
hámosló rúdtartó láncához kötjük. A f~ltétlenül nyugodtkezű 
hajtóhonvéd vegye külön egyik kezébe ennek a harmadik lónak 
szárait és a lovakat óvatosan indítsa meg. A megindított lovak 
mellett a rossz természetű ló hamarosan megnyugszik és a jól 
hajtó honvéd kezében rossz_ tulajdonságairól leszokik. A lovag
lástól származó hát- és szájfájdalmakat nem "tapasztalva biza
lommal elfogadja a hajtószár irányítását. 

\ 
Légy a dolgozó nép vagyonának hűséges kezelője ! 
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KULAY SÁNDOR őrnagy 

A kerélniyomok fontossága gépjáróm ű 
balesetek kivi~sgátásánál 

A gépjárómű-baleseti jelentés egyik fontos részlete a 
helyszínrajz elkészítése. Célszerű a vázlatot 1: 100-as mértékben 
felvenni, hogy ezáltal a részletek jól kidomborodj anak. A váz
laton igen lényeges a különböző keréknyomok pontos feltünte
tése. A- fékút adatai a felelősség megállapításánál döntő fontos
ságúak, mert nagyságából - számítá~sal -'--- a gépkocsi sebes
sége könnyen megállapítható. 

A továbbiakban a gépkocsivezetőknek gyakorlati tám
pontot kívánok adni a különböző keréknyomok felismeréséhez és 
helyes értékeléséhez. . 

A mozgó gépkocsi után az úttestre rajzolandó keréknyo
mok vizsgálatánáJ különbséget kell tennünk: rendes kerék
nyom ( a menet nyoma), csúszéinyom és farolási nyom között. 

A haladó gépkocsi után maradó nyomot keréknyomnak 
nevezzük. Ez a nyom gépkocsiknál a gumiabrrncs futófelülete, 
láns:talpas járó míívelmél pedig a lánctagok nyoma. A nyomok 
a járóm[í egyenes vonalú mozgásakor miind a jobb, mind a bal
oldalon lévő kerekek után egyformák és egyenlő erősségűek. k ~ 
egyszerű keréknyomot többnyire nehéz felismerni, sokszor nem 
is lehet. (A inyom erőssége függ· az úttest állapota'tól, nedves , 
száraz út, stb-ktől.) • 

Más a helyzet kanvarv~telkor. Ilyenkor mindig· a külső 
kerék nyoma erősebb, a fellépő centrifugális erő következtében. 
(Tudjuk, hogy ez az erő oly nagy lehet, hogy kanyarban képes 
a gépkocsit fel is borítani!) A kanyarban haladó gépkocsi kerék
nvomai nem fedik egymást, mert a hátsó kerekek kisebb kriríven 
futn2k, mint az első tengely kerekei. Ez esetben tehát kettős 
nyomot láthatunk. · 

Határozottabba,n felismerhető az úgvnevezett féknyom. 
A féknycma fékberendezés mCíködtetésére jelentkezik. mely már 
sokké!l erősebben nvomódik az úttestre. Nyoma a gépkocsi teljes 
meg-álláPáig tart, feltéve, ha a megállásig a kocsi kerekei mind 
gördülnek. 

Ha a kerekek gördülése meQ"szünik, a fék a kerekeket rög
zíti (blokírozza), csúszási-nyom keletkezik. Csúszáskor a gép
kocsi kerekének futófelülete a nyomból már nem ismerhető fel. 
Helyette változó erősségű, egybefolyó csúszási csík, azaz csú
szási nyom látható. 

A blokkiroz.ással történő fékezés nem helyes. A g·épkocsí 
ilyenkor legtöbbször hosszabb utat tesz meg a megállásig és 
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közben a farolás veszélye is fennáll. A legkedvezőbb fékhatást 
akkor érjük el, ha a kerekek nem csúsznak. A legjobb fékbeállí 
tás az, amely1nél mind a négy kerék fog, de úgy, hogy a gép
kocsi külön0öző terhelésénél és sebességénél először az első 
kerékpár blokkirozzon és a hátsó, mivel még gördülésben van -
irányító befolyását az elsőre gyakorolhassa. 

A vázlaton oly helyzetet ábrázoltam, ahol a gépkocsi a 
teljes megállásáig fék és csúszási nyomokat is hagy maga után. 
Az· ei::iyes nyomokat a valóságnak megfelelően, figyelemmel az 
e(ősségükre, igyekeztem kidomborítani. 

A nyomokból meg lehet határozni a fékutat. Ez alatt az 
a távolság értendő, melyet a gépkocsi a fékezés pillanatától a 
telies megállásig megtesz. Tehát a vázlaton feltüntetett esetben 
a féknyom és a csúszási nyom együttesein képezi a fékutat. 

Az esdben, -ha száraz úttesten csak egyes kerekek után 
látunk csúszási nyomokat, ez annak a jele, hogy a fékrendszer 
nincs kiegyenlítve. A kerékfékek egyenlőtlenül működtek, a mű
szaki hiba megállapítható. 

Gyakran találkozhatunk farolási nyomokkal is. Ezeknek a 
fékezéshez nincs közük. Könnyen felismerhetők, szabálytalanok 
és a farolást előidéző októl · függően erősebben, vagy gyengéb-
beh rajzolódnak az úttestre. . 

Röviden igyekeztem azokat a .minimális tudnivalókat 
összefoglalni, amelyekre minden honvéd gépkocsivezetőnek 
szüksége va1n. Ezek ismerete nélkül nem lehet megbízható bal
esdi jelentést készíteni. 

A p-épkocsi fékezésének, csúszásának, g6rdülésének kér
dé<-.ével azért is kötelességünk bővebben foglalkozni, hogy veze
téstechnikai ismereteinket állc,1ndóan bővítsük. 

A baleseteink legnagyobb részét a vezetéstechnika hiá
nyos ismerete okozza. Vezetőink nem tudják, hogy a nagy sebes
ségek milyen következményekkel járhatnak. Aki baleseti vizsgá
latokkal fog-la lkozott, jól tudja, hogy a baleséek számának csök
kentése elsősorban a műszaki tudás emelésével 'érhető el. 
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Olvasók rovata 

címmel új rovatot nyitunk, amelyet olvasóink rendelkezésére bo
csájtrnnk azzal a céllal, hogy a mindennapi életben előfordulő 
kérdés-eket, eseményeket a szolgálat eredményességének érdeké
ben nyilvánosságra hozzuk. 

Ezúton felkérjük olvasóinkat, hogy az olya,n észlelt hibá
kat, rendellenességeket, mulasztásokat, panaszaikat, javaslatai
kat, amelyek Néphadseregünk fegyelmét, éberségét, politikai- és 
szakmai képzettségét, anyagi helyzetét fejlesztik, - emellett az 
éberség és titoktartás követelményeinek megfelelnek, - szer
kesztőségünk címére juttassák el. 

E közléseket a név és beosztás feltüntetésével kell 
aláírni. 

SzerkesztőbizottsáP,: . 
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Sserkesstői Ü,:;enetek 

B. Z. hbs. őrgy. Cikke szépen összeállított munka, azon
ban leközlése előtt szükséges volna az illetékes HM osztállyal 
megbeszélni_ Megfelelő átdolgozás után örömmel közöljük. 

F. L. hbs. őrgy. Cikke megírása óta a nyilvántartás rend
szere megváltozott. Az új rendszernek megfelelően dolgozza át 
és közölni fogjuk. 

Dr. H. Gy. o„ őrgy. Ezévi első számunk később jelent meg, 
így aktuális cikke már nem közölhető. Felkérjük, hogy a jövő
ben újabb cikkeket küldjön be. 

F. N. szds. Beküldött cikke nem közölhető. 
V. 0. hdgy. Cikke lendületes, jó munka, azonban a Had

tápszolgálat fő témakörével nincs kőzvetlen kapcsolatban . . 
Hasonló stílusban írjon szakvonatkozású cikket, amelyet 
ha egyébként megfelel - szívesen közlünk. 

Cs. S. szvs. szds. Cikkének gondolata hasznos és helyes, 
megoldása azonban nem szerencsés é·s a lap célkitűzéseit nem 
szolgálj a megfelelően. Gondolatát alaposabban dolgozza ki, 
hogy közölhető legyen. 

V. M. őrm. Munkájában helyes gondolatokat vet fel, de 
€zeket nem szabatosan és hiányosan tárgyalj a. Mondanivalóit 
foglalj a rendszerbe, hogy közölhető legyen. 
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