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GÖR~tNYI GYÖRGY örnagy 

Fels~abadulásun~ ünn_ep·éhe~ 

. · 1945 áprili? 4-én, oly hosszú rabság után végre szabad 
lrett a m·agyar nép. A · dicsőséges Szovjet Hadsereg _ezen ·a· na~ 
pon verte lki országunk terüle.téről a · n~met' és. a ri1agy·ar fiasi.sz! 
ták ufolsó m:anadványait. Ezén a· napon megszüntek szörnyű 
háborús ·szenv'edéseink A háború ,súlyös p*_z~ításai, -:-::-: ?úlyos 
vesztesegeihk ·. utan, ·a, népi ·'démokrácia ' útján . élin'dulhattunk 
nemzetünk fel emelkedése felé. . . · · · · . : ; 

. · · Ezen a · napon nyerte · vis_sza ·a magyar : nép . független
ségét és qrtállóságát. Ez . a IF!P a kiin_dulópontj a ázoknak a tör~ 
ténelmi jelentőségű sikereknek, 'ám.elyeket ~a felszabadul_á~ .Q~f:! 
eltelt év~k ala:tt dolgozó népünk mún'káj?val, áld6zataival és 
harcaival kivívtunk. · · 1 

. A magyar n~P. sohasem felejti el, hogy szabadságát, füg-, 
getlenségét, . - felernelkedésének .lehetőségét a . Szovjetúnióna~ 
köszönheti és a feszabadulásunk óta . elért . eredményeinkkel bebi: 
zonyítottuk, hogy méltók is vagyµnk a szaba·dságra. _ : 

De nemcsa~ szab·adságunkat köszönhetjük a Szovjetúnió
nak, .hanem köszcinhetjük azt a hatalll).aS pqlitikai, gazqasági éS; 
kultúrális segítséget is, amelyben a szovjet nép -egyre nagyobQ 
mértékben részesít bennünket. · · 

Aprilis · 4-e az örök szovjet-magyar barátság ünnepe,: a 
forró szeretet és hála ünnepe volt · ·a . felszabadító Szovjétúnio 
és népünk igaz barátja a nagy Sztálin iránt. · 

. Az elmuH 5 év alatt évszázadok elmaradotts?gát hoztuk 
be. Politikai, gazdasági és kúlturális eredményeink folytán tria 
már méltó helyet foglalhatunk a Szovjetúnió · vezette · szabad; 
haladó népek nagy családjában.. '. 

A magyar néphadsereg különösen sókat köszönhef :a 
szovjet népnek, a Szovjet Hadseregnek. A belénk helyezett bi l 
zalpm eredményeképen hadseregünket · a második világháború~ 
ban győztes hadsereg győztes fegyvereivel, a világ legjobb · és. 
legkorszerűbb fegyvereivel- szerelhetjük fel. 

A fegyverzeten, a felszerelésén kívül megkaptuk a leg
haladottabb haditudományt is , azt a hadászatot, azt a haréá~ 
szatot, amellyel a szovjet Hadsereg Sztálin generalisszimus ve~ 
zetésével fel tudta tartani a háború meginduf ásakor még olyan 
hafaJm·as erővel támadó fasiszta haderőt és ameliy képessé 
tette ,a Szovjert Hadsereget arra, ho;gy · az emberek és hadh 
anyag e legnagyobb háborújában világraszóló győzelmet . . . 
arasson. 
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Ezt a hadi tudományt tariulj a most fiatal néphadseregünk, 
mély az április 4-i káprázato? díszszemlén megmutatta, hogy 
helyes úton követi példaképét a Szovjet Hadsereget. 

Az a képzettség, az iaz öntudatos - f,eg.yielem, ia.z az erő, 
amely .a . gyönyörű díszmenetben felvonuló tisztjeink tekinteté
ből, kardjuk villegásából , gy:alogságunk szuronyerdejéböl, tüzér
ségünk ágyúinak csöveiböl, hatalmas páncélosaink félelmetes 
dübörgéséből kisugár~ott, . a nyugodt biztonság érzetét keltette 
dolgozó. népünkben, de ugyanakkor rettegést és szorongást kel
tett ellenségeink szívében. 

A szovjet haditudomány átvételével döntő fordulat követ
kezett be honvédségünk anyagi ellátásában, hadtápszolgálatá
ban is. 

Végérvényesen felszámoltuk azt a szellemet, amely 
Horthy hadseregében 1az anyagi szoLgala.tot lenézte és alacso
nyabb rendű katonai szoligátatnak tekintette. A szovjet haditudo
máriy arra is megtanította hadseregünket, hogy megbecsülje, 
egyenrangúnak tekintse a hadtápszolgálatot, bármely fegyver
ném szolgálatával és működésével. 

Ma már bízvást elmondhatjuk, hogy a szovjet hadtáp
szolgálat tapasztalatainak átvételével és alkalmazásával had

. tápszolgálatimk is megindult a fejlődés útján. A mult év végén 
az el,ső Hadtápk,onfer,enciávial megindult tisztjeink átkép'zé~,e és 
a Hadtápiskola felállításával megindult az új szellemű hadtáp-
tisztek tömeges kiképzése is. , 

A Szovjet Hadsereg segítségének köszönhetjük, hogy a 
napokban igen jól vizsgázott le újtípusú hadtáptisztjeink első 
olyan évfolyama, amely már a legkorszerűbb szovjet hadtáp
szolgálat elveit. és módszereit tanulta meg. 

Ezek a fiatal hadtáptisztjeink, akik felszabadulásunk ötö
dik évfordulóján kapták Iheg néphadseregünk jól megérdemelt 
ti1Szti rendfokozata;ilt, most fel fogjfák fr~ssíteni hadtápszolig<ála
tunk vérkeringését és a becsületesen dolgozó régebbi bajtársak
kal összefogva fejlesztik tovább hadtápszolgálatunkat. 

Felsz/:lbadulásunk e nagy ünnepén, néphadseregünk ha
talmas díszszemléjén felmérhettük eredményeinket, felmérhet
tük azt a nagy segítséget, amelyben a Szovjetúnió, a baráti 
szovjet nép részesített bennünket. 

Eredményeink, .erőnk hatalmas megnövekedésének tudata 
azonban ne okozzon elbizakodottságot, önteltséget. Bármily na
gyok is eredményeink, az előttünk álló feladatok még na
gyobbak: 

A szocializmus alapja.it lerakó ötéves tervünk szocialista 



szellemű, öntudatos munkát követel meg egész d_olgo?Ó népünk. 
:tői„ Ezt a méreteiben és várható eredményeiben egya,ránt hatal· 
mas tervet, csak úgy tudjuk megvallósítanii, cs;aik akkor tudjuk 
a magyar nép felemelkedését és boldog jövőjét biztosítani, ha 
nép~adseregünket tovább erősítjük, ha katonai és politikai tu. 
dásunkat szünet nélküli kiképzéssel és tanulással továbbfejleszt
j ük, a díszszemle előkészületei során elért fegyelmünket meg~ 
-szilárdítjuk és tovább fejlesztjük. · 

Mint ahogyan a Magyar Dolgozók Pártja és nagy vezé~ 
r ünk Rákosi Mátyás vezetésével dolgozó népünk legjobbjai kö
vetik a Szovjetúnió munka-hőseinek, a sztahánovistáknak pél
(iáját, úgy mi is kövessük példaképeinknek, a szovjet harcosok~ 
nak a példáját. A versenyszellem továbbfejlesztésével erősítsük 
néphadseregünket, hogy a · Magyar Népköztársaság még szilár;. 
d abb bá_stya legyen a béke frontján. 

•. 

1. 
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BERECZ Bll:LA hl;>s ezredes 

A honvédségi anyag dolgo:r.ó ~épünk , 
vagyona 

A dolgozók viszonya a munkához ma más mint a kapi
talista rendszerben. Ez kifejezésre jut a munkaversenyekben„ 
s:ztahánovi6táink múnkájában. Munkásm,ztályunk a munka 
frontján mindent elkövet, hogy a dolgozó nép . országa felvirá- -
gozzék, mert tudja, hogy a saját jelenjét és jövőjét építi. -
. Mi, akik az anyagi szolgálatban működünk, jó munkánk
.kal jelentős mértékben hozzá tudunk járulni népünk ' jóléténel.< 
emelkedéséhez, ha az anyagkezelésben ,ugyanúgy viszonylunk 
_a munkához, mint az öntudatos dolgozó · a mimkapadnáL Az. 
anyagkezeléshez való viszonyunk abban áll, hogy a ránk bízott 
anyagot hogyan használjuk fel, jól gazdálkodunk-e, vagy rosz
szul, s egyben állásfoglalást is jelent dolgozó népünkkel szem
ben, mely megmutatja, hogy mellette, 'Vagy ellene dolgozunk-e? 

Az, hogy a ránk bízott anyagot nem a rendeltetésének 
megfelelően használjuk, vagy hanyagul végezzük annak kar
bantartását, rengeteg anyagi kárt okoz és kifejezi a népi de
mokráciánk ellen tanusított közönyösséget, sok esetben pedig
az ellenséges álláspontot. így az ilyen bajtárs, akarva, vagy 
akaratlanul, dolgozó népünk ellen dolgozik és az ellenség mal
mára hajtja a vizet. 

Itt csal< egy-egy példát akarok felhozni ezekről a tuda
tos, vagy tudatlanul elkövetett hibákról és károkról. 

Köztudomású . az, hogy a ruha kellő időben való karban
tartásával 50-100%-kal meg )ehet hosszabbítani a használat 
idejét. Az is ismeretes, hogy a lábbelinek az előírás szerinti ke
zelése és az elhasználódás következtében keletkezett kisebb ko
pások azonnali · megjavítása, jóval m~ghosszabbítja a lábbelí 
élettartamát. , Sajnos sok esetben . mégis megtörténik, hogy a 
bajtársak lábbelijüket már akkor adják le javításra, amikor 
félig tönkrement és amikor a j avítá.ssal sem lehet már helyre
hozni azokat a hiá.n'yosságokat, 1amit azz1al oko·zt.a1k, hogy lábbe
lijüket nem id~jében adták le javításra. 

A lábbelire vonatkozó észrevételek a többi ruházatra is 
nagy mértékben vonatkoztathatók. Nagyon sok baj társon lehet 
látni zsíros-piszkos ruhákat', ami nemcsak abból a szempontból' 
káros, hogy a ruha harriar tönkremegy, hanem egészségügyi· 
szempontból is. 

A helytelen ruha:kezelés, a nem idejében történő javítás 
rengeteg anyagi kárt jelent népgazdaságunk számára. Az em-
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lített -hibákért és károkért elsősorban a hadtáppan;mcsnok és a 
ruházati szolgálat vezetője felelős. Egyébként .. a niházat keze~ 
lés.ére és. karbanitártásár,a a• havonkénti haroinmJ.pos · kikfpié:
sen a hadtáp-szoigáhatban működő tiszt és tiszthelyettes, biajtár~ 
sak m'indíg megkapják a helyes útbaigazítást, mégis meg kell 
.állapítani, hogy e téren a javulás nagyon kismérvű. Ebből kö
vetkezik az, hogy az e vonalon működő bajtársak nagyon so~ 
helyer:i nem ; jól viszonyulnak a munkájukhoz, amin sürgősen 
változtatni kell . 

De nemcsak a ruházati vonalon vannak hibák, hanem az 
élelmezjsi vonalon ~s. Dolgozó népünk jó munkája eredménye
ként most már nem csak szép és jp ruhával látjuk el a honvéd 
bajtársakat, hanem jó - és ·böség~s •él~lemmel is. K9moly baj 
ezen a téren az, hogy sok esetben az észszerű felhasználás, a 
helyes tárolás és a megfelelő tisztaság hiányzik. 

A hibák feitárására igen alkalmas v0lt április 4-i ltiegfi
gyelésünk. Voltak "alakulatok, ahol a szakácsok elsőrendű ételt 
készítettek, míg a másik alakulat szakác;sai ugyanazon _anyag
ból igen silány minőségű ételt hoztak ki. Hiba mindíg _csak ott 
volt, ahol a hadtáp-parancsnok, az élelem-szolgálatvezető 
gyenge volt. ők úgy gondolják, hogy hadtápparancsnoki vagy 
élelem-szolgálati teendőjüket az irodából lehet vezetni és az 
élettől elszakadva, csak az aktázást, a papiroson való munkát 
végezve látják el jól teendőiket. Az ilyen · helyen persze rossz 
az étel, nem készül el kellő időben, piszkos · a konyha, rendet
lenség van a raktárakban stb. A baHársak panaszkodnak, hogy 
kevés a koszt. mert amit megfőznek, annak egyrészét az .étel 
rossz volta miatt kiöntik. 

A fent említett hibák csak kiragadottak a sok közül, -
az .anyag kezelésével és karb.antartásával kapcsolatban. 

E hibák kikiiszöböléséne.k legföbb eszköze az á1lancl~ el
lenőrzés. Az ellenőrzésnél nemcsak a hibákat kell ' megá1lapí
fani, hanem a helyszínen ki kell oktatni a bajtársakat. Ugy 
szakmailag, mint poiitikailag rá kell vezetni, meg kell tanítani 
az anyagi szolgálatban működő bajtársakat a helyszínen a he'.:" 
lves anvae-kez,elésre és !karbantartásra. Tudatosítani kPU azt. 
hogy a · helyes anyagkezelés és karbantartás minden honvéd 
becsületbeli kötelesség-e, mert népünk anyagáról van szó, mind
nyájunk anyagáról. amit nekünk a legnag-vobb igyekezettel és 
szeretettet k~ll kezelnünk. Ha ez így lesz. akkor dolgozó népünk 
látni fogj a, hogy a ránkbízoH anyaggal helyesen, jól gazdálko
-ounk. 

Minden anyagg;al való bánásmód, kezelés és karbantar-
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tása, vagyis az, hogy hogyan végezzük ezzel kapcsolatos ''.mun
kánkat, kifejezi politikai öntudatunk mértékét. Az anyagkezelés
hez való viszonyunk kifejezi azt is, hogy mennyiben tettük ma
·gunkévá azt a _ szellemet, amely át · kell, hogy hasson minden 
bajtársat, aki szereti dolgozó népünket; a mi szabad hazl nkaH 
~,: Meg kell szűnni annák _ a szellemnek, arhi még sök baj
társnál meg van, hogy „kincstári ,anyag", 1teh~t az „ahogy esik, 
puffian" elve a1apján nem volt szívügy · az anyag "kezelése, kar-
bantartása és helyes tárolása. _ _ 
· Ebernej{ kell )enni ezen a téren is, mert az ellenség igen 

J<9moly kárt tud tenni azzal, hpgy az anyaghoz való viszonyt 
_közöriyöss_é teszj. ' . . . . . 

BármiJyen. anyag legyen az, kezelésén~l mindenkor tart
suk lsrzemelőtt, . hogy . az doléozó niépünlk munkájának er,edmé
nyeként jött létre. Ha hozzá akarunk járulni népünk jólétének' 
emeléséhez; · ·néphadseregürik fejlesztéséhez, szabad· hazánk fel 
virágoztatásához·, az "anyag . kíméleséveI; ·_ helyes kezelésével~ 
minden ·honvéd báj társ · hozzájárulhat. Aki pedig ·nem ezt teszi·. 
éllerisége· dolgözó népünknek. .- · · · · 
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Takarékoskodj dolgozó népünk vagyonával, 
sokkal jobban, mint a magadéval·! 
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lBODROSSY.ERIK hbs. ezredes 
• • -< • , 

Hadtápsserveh hösreműhödés.e . 
a vasfegyelem megteremtésében 

Ismerete.s, hogy a vas:fiegy~lem lkial1a\kítása Néphadsere-. 
günk kiépítésének egyik legidőszerűbb, alapvető kérdése. 

A vasfegyelem kialakításából a hadtápszerve~nek is ki 
'kell venniök a részüket, mégpedig: 

a) egyrés:>Jt a saját szerveiken be]üJ meg kell teremteniök 
a vasfegyelmet, · 

b) másrészt közre kell működniök az · alakulat (ezred. 
:zászlóalj stb.) vasfegy,elméhoek kialakításában. 

1. 

Hadtáp~zervek vasfegyelmének kialakítása. 

Szolgálati Szabályzatunk általában mindei;i elöljáró e!!Yik 
iegfontosabb kötelességévé teszi a katonai vasfegyelem kialakí
tását.. Emellett a hadtáp parancsnok (ellátószakaszparnncsnok) 
és a hadtápszolgálat ágazati vezetőinek kötelmeinél is külön 
'kiemeli felelősségüket a nekik alárendelt, anyagi szolgálatot 
~llátó szervek és közegek .fegyelméért. 

A vasfegyelmet hadtápszerveken belül .. általában · ugyan
azokkal az eszköiökkel és módszerekkel kell megvalósítani, 
mint magánál a csapatnál, tehát: 

sával, 

·1. példaadá?sal, 
2. oktatással és neveléssel, 
3. ellenőrzéssel, 
4. fenyítés és jutalmazás nevelőmódon való alkalmazá-

5. Pártunk segítségével. 

1-hez:· . . . 

A pJldaadás előfeltétele a fegyelmezésnek. Enélkül hatás
talan minden oktatás és nevelés. . . . 

A példaadás nem külön . szolgálati tevékenység! . A had~ 
táppéi\rancsnok, illetve szolgálati ág vezető egész életmódjának, 
magatartásának, szolgálatteljesítésének, minden · ~zavának és 
cselekedetének példaadónak kell lennie. Olyannak, hogy az alá
rendeltek szemében a Szolgálati Szabályzat megtestesítője 
iegyen. 



, 

A példaadásnak feltétlenül őszinte marxista-leninista 
méggyőződésbol és proletár nemzetköziséggel párosult, szocia
lista hazafiságból kell fakadnia. Mélységes komm.unista meg:. 
győződés és harcos elszántság, a dolgozó nép forró szeretete és 
az imperialista ellenség ízzó gyűlölete nélkül nincs és nem is 
lehet példaadás, hanem csak álnok képmutatás és undorító szí-
n~szkedés. · · · 

~ 

2-höz: . 

Oktatással és neveléssel kell a példaadást kiegészftenL 
Sztálin elvtárs . tanítása szerint: 

„A mi fegyveres erőink harcképességének legfontosabb 
feltétele a komoly katonai fegyelem, amely mindenekfelett a 
hadsereg tagjainak fejlett öntudatán és politikai képzettségél: 
alapul". 

Tudatosítani kell minden hadtáp tisztben, tiszthelyetti;s
ben, tisztesben, legénységben és polgári alkalmazottban azt. 
Qogy:-

szabadságun~at. 
szoGialista vívmányainkat, 
létünket é@ jövőnket 

csak úgy tudjuk biztosítani, ha honvédeskünkhöz híven: 

öntudatos áldozatkészséggel, 
öntevékenyen_ és kezdeményezően, 
pontosan és lelkiismeretesen, 

egyszóval: fegyelmezetten teljesítjük kötelességeinket,. hajtjuk 
, végre a parancsokat és tartjuk be · a szabályiatok és rendeletek 

rendelkezéseit. 

3-hoz: 

Ellenőrzéssel folyamatosan ·meg: kell győződnünk arról. 
hogy példaadásunk, oktató és nevelőmunkánk eredményes 
volt-e, s ha nem, mi ennek az oka. Ha módszerünk volt hibás, 
ön bírálattal feltétlen javítsunk rajta, · ha viszont az . alárendelt
ben vari a hiba, derítsük fel annak okait. és igyekezzünk azt ki:.. 
küszöbölni: . .' . ' ':· 
. Az ieÍ!,eri.őrzés hiány.a komédiává_ sü)lyeszti a: parancsadást, 

z.ü,Hesztí a fegyelmet, tág _teret nyit az .ellenséges aknamu!1kák-'-
hák, ·a· korrupciónak és a' bürqkráciának . . " 

Az eilenőrzésnek . tehát: folyamatosnak, ébernek, tarta"
lomra és formára is kiterjedőnek kell lennie. 

' 



4-hez: 

· . A fenyítés és jutalmazás nevelő hatású alkalmazásával 
'.kell a példaadás, oktatás és nevelés eredményességét biztosítani. 

A Szolgálati Szabályzat III. Rész 1. §. 4. pont 0) aJ
·pontja szerint „Minden elöljáró kötetes a honvédség fegyelmé
nek fenntartása érdekében a mulasztást ~!követett alárendeltjét 
a mulasztás mérvének megfelelően megfenyíteni, az arrá érde
meseket pedig szorgalmukért, valamint a szolgálat . példás ellá
tásáért, hőstetteikért megjutalmazni." 

A fenyítés és jutalmazás tehát nemcsak joga, hanem 
kötelessége is minden elöljárónak. 

A fenyítést, vagy jutalmazást az ellenőrzés eredménye , 
alapján, az alábbiak szerint alkalmazzuk: . 

1. Mielőtt fienyítünk, · vagy jufalmazunk, alap01san vi:zs,
gáljuk ki a cselekményt, indítóokait és körülményeit. 

2. A fenyítést ne kihallgatáson, léleknélkül, sablonosan 
-szabjuk ki, hanem: 

a) hívjuk be a mulasztót hivatali helyiségünkbe, 
b) beszéljük meg vele a le'gnagyobb jóindulattal a cse

lekményt, világítsuk meg a hibát, körülményeit, következmé
nyeit, gyakoroljunk építő bírálatot, i·gyékezzünk meggyőzni és 
<inbírálatra bírni a mulasztót. 

3. A fenyítés nemét és terjedelmét csak az l. és 2. alat
tiak elvégzése után a fenyítendő egyéniségének, eddigi maga
-lartáJSának és a cs1elekmény körülmény,einek figyelembevételével 
állapítsuk meg. · 

4 . .Érvenyesítsük a fokozatosság és arányosság elvét, és 
ne szabjuk ki mindjárt, mind~n esetben a legszigorúbb fényí-
tést, d.e ne is legyünk elnézőek. ' 

5 . A fenyítés kihirdetésekor tegyük oktatás tárgyává az 
ügyet az alakulat előtt, de anéltkül, hogy a fenyítettet meg1aláz-
·a-ánk. . · · · · 

Élrtel1ems1zerÜien a1apozz'Uk meg a . 'ju~lmazás. newlő
hatását is . 

. , 5-höz: .. , 
Pártunk segítségét igénybevehetjük: t· H 

. a) A példaadás megszervézésérn. A fegyelem terén a 
k,ommunista katonáknak · kell élenj árni0k. -A Magyar Dolgo~ó~ , . 
Pártja V. Országos Katonai Konferenciájának, határozata .. ki• 
mondja, hogy: . 
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,,A MDP minden honvédségben szolgáló elvtárstól meg
Röveteli és kötelességévé teszi, hogy fegyelmezettségben, köte
lességteljesítésben, katoná•s ma1gatartásban elöljárjon." · 

b) Az . oktatás és nevelés kiegészítésére és alátámasztá
sára (pártnapi előadás, taggyűlés, kritika, faliújság, · nép.nevelők 
.munkája stb.) . 

c) Az ellenőrzés kiegészítésére (kritika-önkritika, hibák~ 
okok, körülmények feltárása, szocialista versenyek szervezése és. 
kiértékelése stb.) . 

d) A fenyítés és jutalmazás nevelőhatásának alátámasz
tására, kiszélesítésére és elmélyítésére (népnevelők felvilágosító
munkáj a, agitáció, hibák, versenyszerű kiküszöbölése stb.) . . 

A hadtápszolgálat vas.fegyelmének kia1akítás,ánál különö
sen fontos szerepet játszik az anyagi fegyelem és ezen belül a 
munka-fegyelem kialakítása. 

Az anyagi fegyelem része ,a proletár vasfegyelemnek,~ 
mégpedig az a része, amelynek a kialakításában a hadtápszer
veknek némcsak közreműködniök, hanem jo példával elölj árniok 
is kell. 

Anyagi fegyelmen az anyagok előírásnak megfelelő gon- -
dos, lelkiismeretes ·és szakszerű átvételét, tárolását, kezelését„ 
karbantartását, rendeltetésszerű és kíméletes használatát, illetve 
felhasználását, pénzzel, anyaggal, energiával való takaré!wsko
dást, jó és becsületes gazdálkodást és elszámolást értjük. 

A szocialista rendszer alapja a termelőeszközök tárt a 
dalmi tuI,ajdórna. Swcialista társadalomban így Népköztársa
ságunkban is a pazarlás: 

a) a dolgozó nép verejtékes munkája gyümölcseit fe
csérli ami 

b) a szocialista felhalmozást gátolja, 
c)1 az életszínvonal emelkedését mérsékeli és 

... d) a honvédelem kifejlesztésének ütemét fékezi. 
A népi vagyon rongálása, akár szándék0san, akár gon

datlanságból történik, Pártunk célkitűzéseinek, a szocializmus 
ügyének, a dolgozó nép ·érdekeinek elárulását, honvédeskünk 
megszegését jelenti. 

Aki , pedig az ellenőrzést elmulasztja, a hibákat és mú
lasztásokat elnézt és eltűri, - bűntársává válik a nép ellen
ségeinek, a kártevőknek és szabotálóknak. · 

. !gy kell értékelnünk a bútorok törését és összekarcolását, 
a villany felesleges égetését, vízcsapok nyitva ha~yását, abla~ 
kok betörését, élelmiszerek és tüzelő pocstkolását, a ruházat, 
:felszerelés és fegyverzet karbantartásának elhanyagolását, a:z: 
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edénytöréseket, a henyélést és pontatlanságot,-a naplopást 'és 
ezek tűrését. 

Ennek megfelelően kell a kártevőkkel és naplopókkal, .de 
pártfogóikkal és büntársaikkal szemben is- eljárni. 

A munkaf egyetem szerves része az anyagi ·fegyelemnek. 
Jellemző 1: · 

a) pontossá"g, 
• b) J-elkiismeretess-ég, becsületesség és öntevékenység, 

c) szaktudás és szorgalom. 
Megteremtéséhez a már vázoltakon kívül: 
a munkaidő betartásának állandó ellenőrzése (ellenőrző

bélyegző-óra), 
munkanormák bevezetése és a teljesítmények folyamatos 

ellenőrzése, ,, 
munkaverseny szervezése, folyamatos kiértékelése, a1 

tredmények kihirdetése, kifüggesztése, 
újító- *és tapasztalatcsere mozgalom szervezése, 
mindezekben Pártunk ----: és ahol van, az üzemi Bizott

ság ~ segítségének az igénybevétele. 
Pártunk ·segítségén,ek jelentőségét legjobban néhány meg

történt gyakorlati példával érzékeltethetjük. 
Egyik alakulatnál a polgári alkalmazottak munka

.fegyelme és teljesítménye rendkívül alacsony volt. Az alakula·t 
pártbizottsága megvizsgálta q kérdést. a szakszervezet útján 
újj á~zervezte az üzemi bizottságot, a munkafegyelem megszilár
dítására, a teljesítmények növelésére és munkaversenyek kiala
kítására a htp. szolg. egyes ágazatain belül akciógyüléseket 
szervezett. Ezek meg is hozták a kívánt eredményeket, feltár 
ták és orvosolták a hibákat. . 

A konyhán és az étkezdekben piszok és rendetlenség. Az 
élm. szolg. vez. létszámemelést kért és rengeteg túlórát fize
tett. A Párt . közbelépése kiderítette, hogy · elég az ember, de 
rossz a szervezés és a munkafegyelem. Akciógyülés; kritika, 
önkritika, átcsoportosítás! Eredmény: minimumra csökkent a 
túlóra, nagyobb a rend és a tisztaság. 

A lépcsők, folyosók, fürdők, W.C-k , stb. elhanyagoltak. 
Kevés a takarító, - _ állapította meg a htp.pk. A taggyűlésen 
azonban kiderült, hogy bár a takarítók száma valóban nem 
elegendő; az eredményt émellett még a munkához való rossz 
viszony is rontja. Az egyik takarító brigádot a többi bojkottálta 
azért, - mert jól dolgozott és jutalmat kapott. A Párt kémény 
kritikája és nevelőm.unkája kellett ahhoz, hogy a bojkottálók 
ráeszméljenek, hugy - saját magukat gyalázzák meg. Persze, 
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emellett · szervezési hibákat. is felderített a Párt . kritikája és a 
takarítók_ önkritikája. 
. · "Az . épületkezelőség mui1káját önkéntes roham brigád tá
mogatta. Falbontás, vakolás, villanyszerelés, meszelés ... Vafó
b"an dícs~retes m_unkát végeztek. Taggyűlésen mégis kemény 
kritikát kaptak a mu,nkavensen,y hevében „elfelejtették" a bútci
rcikat kihordani, s ennek következtében a törmelék mész, malter 
és 9edvesség kárt okozott bennük. • 

II. 

Közremüködés az alakulat vasfegyelmének kialakulásában. 

A hadtápszervek közreműködése az alakulat vasfegyel-
mének kialakításában kétirányú: · 

a) egyrészt biztosítani kell a vasfegyelem kialakításá
nak anyagi - feltételeit „ 

b) másrészt meg kell teremteni az alakulatn.ál az anyagi 
fegyelmet, mint a vasfegyelem szerves részét. 

Mindkét fel.adatkör a htp.pk. (ellátó szakasz pk.), illetve 
a hadtápszolgált ágazati vezetőinek a Sz. Sz. I. Részben rög
zített kötelmei bői adódik. így pl. az ezred htp. pk. felelős az ' ez
red személyi állományának az előírt pénzbeli ,illetményeikkel, 
élelemmel és egyéb anyagi járandósággal idejében való ellátá· 
sáért, a szállítószolg~lat tervszerű, helyes, gazdaságos és ren
deltetésszerű működéséért stb., melyek az .. a) alatti feladatkörre 
farfozrnaik, fa fell,dfös .az aláremdelt honvédsz,emélyiek és, egysé
gek anyagának előírásszerű felhaszn~lásáért, tárolásáért, javí
tásáért és nyilvántartásáért, ami" viszont a b) alatti feladatkörbe 
tartozik. · 

,a)-hoz: 

„ A vasfegyelem kialakításának egyik alapfeltétele, anyagi 
feltétele: az alárendeltekről va-ló mindenirányú, lelkiismeretes, 
bajtársias és eredményes gondoskodás. . 

· Bizalmat és szeretetet ébreszt áz alárendeltekben a pa
rancsnok és rajta keresztül a katonai és politikai vezetők iránt. 
Nem valljuk azt a polgári nézetet, hogy „a győzelemhei á tit
kos út a: gyomron át vezet", de tisztában vagyunk ;azzal; hogJ 
a megbízható fegyver, a jó ruházat és - fels~erelés, a kifogásfa
lan ellátás stb. döntő hatással van a hadsereg erkölcsi erőire, 
f-egyeLmére. . · · . 
· ( . A gorudasko'dás · hiánya! vagy : el,égteJ.easég-e nemcsak 
aláássa a: bizalmat,. lelohasztja a lelkesedést, gyengíti az akáral-
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erőt, hanem ,sokszor közvetlen akadályozóvá -válik a parancsok 
és rendeletek teljesítésének, az utasítások betartásának stb. 

Ha· nem ~iztosítjuk idejében a szükséges minőségű és 
mennyiségű lőszert, üzemanyagot stb.,•nem tudjtik végrehajtaoi 
az elrendelt gyakorlatot. · · 

Kiképzési eszközök és anyagok hiánya, vagy elégtelen
sége esetén képtelenek vagyunk a kiképzési rendefetekben fog. 
lait követelményeknek eleget tenni. · 

Karbantartóanyagok hiánya esetén nem tudjuk a fegyver
zetet és felszeri=lést .az előírásoknak és követelményeknek meg-
felelően gondozni. . 

Rosszul kezelt, elhanyagdlt fegyverzettel viszont nem ér
hetünk-el jó lőeredményt. · 

. A rossz elhelyezés és élelmezés rontja a hangulatot, csök-
kenti az emberi sz,ervez,et teljesítőképességiét ée ellenálló erejét. 

Csonkig kopott seprővel nem lehet tisz;tárn seperni, rongy 
nélkül pedig nem- lehet felmosni a körletet. 

A parancs maga is rombolóhatásúvá válik, ha a végre
hajtás előfeltételei hiányoznak és azt nem biztosítjuk. 

· A ha.dtápközegek azért éljenek a csapattal együtt, vegye
nek részt a kik. értekezleteken ,eligazításokon, öntevékenyen és 
idejében érdeklődjenek a következő kik. időszakok feladatai iránt. 
Vég·ezzenek számvetéseket azok pénzbeli és anyagi szükségle
teiről. Ezeket a szükségleteket · öntevékenyen, idejében igényel
jék. Ne várják azt, hogy majd szól a pk., ha valamire szüksége 
lesz. A jó htp. pk. mindenről tud és sosem érheti váratlanul vala
milyen szükséglet beállása. Előrelátó gondoskodásával bizto-
sítja a vasfegyelem kiatakításának anyagi feltételeit. · 

b )hez: 

A vasf egyeleru keretében az anyagi fegyelem kiépítése az 
egész alakulatra nézve ugyancsak eLsősorban a hadtápparancs
nok (ellátószakaszparancsnok) és a szolgálati ágak vezetőinek 
kötelessége. · · · . · . 

· Ennek eszközei csapatvonatkozásb~n (tehát a hadtápszer-
veken kívül): · 

a) a parancsnok figyelmét felhívjuk htp. ellenőrzési ro-
via;ncso,~ási stb. kötelmfire,, 1 • , , . 1 1 

' b) ellenőrizzük, hogy · az. . alsóbb fokú (pl. ezred v~szo11y-
latban á zlj ., szd. és szak. pk.-ok) eleget tesznek-e htp. vezető és 
ellenőrző kötelmeiknek, mufasztás esetén figyelmeztetjük, súlyo. 
sa)Jb esetben, vagy ha figyelmeztetés4nk hatástalan marad, fele
}ősség-re vonasl.lfa intézkedünk, illetve javaslatot teszü11k. 
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c) saját ht'p'. ~llenőrzési kötelmeinket lelkiismeretesen, lé
nyegre és formára fs kiterjedo módon, folyamatosan .végrehajt- · 
juk, a hibákat és mula,sztásokat, a parancsnoknak idejében je
lentjük, kiküszöbölésükre: fegyelmi, vagy bűnvádi eljárás meg
indítására, valamint ezek oktatás tárgyává tételére javaslatot 
teszünk. 

d) kiképzőtevékeoységünkkel is_ alátámasztjuk az anyagi 
fegyelem kialakítását (Sz . Sz. I. R. 12. §. 80. p b. és c. alpont). 

_ · _ e) végül mindehhez -a már vázoltak szerint - Pártunk 
segítségét, szervező, mozgósító és átalakítóerejét is igénybe
voos.zülk. 

* 
Befejezésül hangsúlyozni kívánom, hogy a hadtápköze

geknek minden ténykedése gondoskodása a csapatról és ellenőrző 
tevékenysége akár akarj ,:i, akár nem, hatással van a fegye
lemre; mégpedig vagy építő, vagy romboló hatással. Ezért a 
vasfegyelem és annak részekent az anyagi-, valamint munka
fegyelem kialakításában való · közreműködés a htp. közegeknek 
n~m valami „külön" s:zoilgála•ti tevékenysége, hanem ellenkező. 

• leg: működésük eredményességének egyik fokmérője az, hogy 
milyen a csapatnál az anyagi fegyelem és a hadtápszerve~nél a 
fegyelem. 
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IKIRÁLYFALVI Jl',ffiE hbs, ő1'nagy 

Bevonulók átvételének megs~erve,:;ése ·. 
és áthelye,:;ése· 

_ Feladatom a bevonulók fogadásával kapcsolatos alábbi. 
anyagi előkészületek megszervezésének és .végrehajtásának is
mertetése: Részleteiben: 

a) A bevonulók fogadására szolgáló helyiségek és ruhá-
zat előkészítése. 

b) Vesztegzár rendeltetése és foganatosítása. 
e) Fürdés és átöltözés biztosífásia. 
J) Ruházat testhezigazítása. 
e) A bevonulók saját tárgyainak átvétele, nyilvántartásba 

véteie és tárolása. 
f) A bevonulók eü. felülvizsgálata. 
g) Az alo-ok kis egységfelszereléssel való ,ellátása. 
h) Az .anyag-nyilvántartás f,elfekt,etése . 
i) A bevonulók elhelyezése és élelmezése. . 
A bevonulások előkészítését kellő időbén kell végrehaj-

tani. Az előkészületek az alakulat minden szervére komoly fel a- · 
<latot rónak. Az előkészüietek végrehajtására a legrészletesebb 
tervet kell kidolgozni. Mindenki tudja feladatát és a feladatok 
végr,ehajtását rendszeresen kdl ellenőrizn,i. 

Az előkészületek pontos végrehajtása után k,e zdődik a 
feladat súlyrésze; a bevonulók fogadása. 

Erre is pontos tervet kell ké$zíteni. , _ 
Előadásomban nagy vonás.okban ismertetem az összes 

teendőket, részleteiben pedig a hadtáp egyes ágazataira h_áruló 
tennivalókat. · 

A) A bevonulás el8'készítése. 

1. A bevonulással kapcs<;>latosan kiadott rendeletek ha-
tározzák meg az alakulathoz behívottak létszámát. . 

A kieg. pság-ok az általános bevonulási napot megelő
zően legalább 10 rn1ppal előbb megküldik a behívottak sorozási 

. okmányait. 
Ezek alapján állapítja meg áz állománytest pk. az egyes 

alosztályokhoz bevonulók kb. létszámát. · 

2 . Anyagi előkészül/tek. · 

A hadtápparancsnok a behívási rendelet' sze~yi részé~ 
nek alapján valamerinyi szolgálati ág vezetőjével kidolgoztatja 
az előkészítő munkálatok részl.etes tervét · 
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A terv feltétlenül terjedjen ki az alábbiakra:· · 
, a) Ruházat, felszerelés, ágy és ágynemű anyag előkészí-

tése. A ruh?_za_t_i szolgalat vezetője részlet(?serr vizsgálja felül az. 
ezredrak>tár ·készletét. 

Intézkedjék a javításra szoruló ruházat_ !kijavítás ára . Gon
doskodjék, hogy az előkészített ruházat teljesen tiszta legyen . . 

Gondoskodjék kellő mennyiségű tiszta ágyneműről. . 
A bevonulók számának megfelelő mennyiségű aprólékos 

kéziszereket készíttesse elő. A laktanva fürdő és fertőtlenítő elő-
készítése. · · 

b) Az élm. szolgálat vezetője gondoskodjék ·a felemelt lét
számra elegendő élelmicikkről. Tegye meg· az . intézkedést a 
konyhák üzembehelyezésére. Gondoskodjék éthordókról , víz-
tároló edényzetről. · 

A szalmazsákok, fejvánkosok töméséhez sz.ükséges szal-
mát készífte&se elő. . . 

e) Körletek rendbehozatala. Meszeltessük tisztára a kör
let,eket. Készítsük elő 1a bevonulók fogadására és/ bemutiatáeár a-
szolgáló hel y1ségeket. . 

Rendezzük be az alosztálvkörletekben a bevonulók elhe
lyezésére szolgáló férőhelyeket. · 

Gondoskodjunk -arról, hogy az alosztályok mosdó és W. C~ 
helyiségei , a legnagyobb rendben legyenek. 

Az alakulat pólitjkai tisztjével együtt történjen . gondos
kodás a . laktanya feldíszítésére szolgáló dekorációs anyag elö-
készítésére. · · 

d) Az alakulat orvosa. tegye meg az eü. előkészületeket .. 
Vizsgálj a felül tisztaság szempontjából a laktanya- he-lyiségeiL 
A bemutatást végző' személyekkel egyetértésben készítse el a be~ 
vonultak fo1)<1adására, bemutatására szükséges. helyiségek tervét'. 

Nagy súlyt kell helyezni arra, hogy a bevonulókat külön 
helyiségb~n (jó idő esetén és nappal a ) aktanyaudvar külön erre· 
a célra elökészített részén) gyülekeztessük. 

E helyiség célszerűen a gyengélkedőszoba közelében le; 
gyen. 

A gyülekező helyiségből kerülnek azután a bevonultak 
csoportokban bemutatásra. 

A bemutatásra szoJgáló helyiség ·reh.delkezzék előtérrel .fa 
öltözö hely,'iséggel. i: ·:, ö 1 • • • 

A fentebb említett heiyiségeket megfelelő berendezéssel· 
kell ellátni. ; ' ~ : 

· A Jaevonulók fogadására szolgáló helyiségben kellő számú-. 
asztal, pad, szék, szemétgyüjtő legyen. · '·· 

Gondoskodni kell ivóvízről. 
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Az öltöző helyiségben padokat·· és.' ruhafoiga~ok,at · helyez-
zünk cl, . 

A bemutató helyiségben a bemutatást végző személyek 
részére 6züksége6 mennyiségű asztalt, széket készítsünlk elő . 

Ugyancsak gondoskodjunk a bemutató helyiség padlójá· 
11 ak pokrócokkal való letakarásáról. 

Az időjárásnak megfelelően készítsük elő e helyiságek 
fütését is. 

A bemutatásáról ,a bevonultakat :a fürdő helyiségbe kell ve
-zetn i. 

A Sz. Sz. I. R.. 97. §-a inté'zkiedik az újonnan beV1onultak 
fördetéséről, fiertőtl,enítéséről és elkülöní,téisérőL 

A fürdőhelyiség megfelelő vetkőzőhelyiségge\ rendelkezzék. 
Ugyancsak el kell látni e helyiséget kellő számú · paddaf, ruha
-fogassal. Gondoskodjunk a, vetkőzőhelyiség fűtéséről. 

Elő kell készíteni a laktanya borbély műhelyét a bevo~ 
nulók nyírására és borotválására. Céls,zerű, ha a bemutataUak;at 
még fürdetésük <előtt lehet megn,yíratni és megberetváHatni. 

A bevonultak nyírásából eredő költségeket a fürdetési hi
ielkeret terhére kell elszámolni. 

A ruházati szolgálatvezető e kiadással számoljon és gon
-dookodjék 1arról, hogy erre a célra megfel,elő • hit,e\keret álljon 
-rendelkezésre. 

A vetkőzőhelyiségben a bevonultak polgári ruházatukat 
,ruhaakasztókra teszik rá, \ hogy leadhassák fertőtlenítésre. 
A ruhaakasztókat számozott táblával kell ellátni. A számozott 
táblácska második példányát a bemutatott magával viszi majd a 
fürdő helyiségbe. A vetkőző helyiségből a fertőtlenítő helyiség 
(kamra) felé folyosó kell legyen. Innen továbbfolytatódik az frt a 
fürdőbe majd innen a m~gf,elelően előkészített öltözőhel.yiségb 1~ . 

Az öltözőhelyiséggel szomszédos kis raktárhelyiségben 
·kell elhelyezni a lefürdetett b~vonulók beöltöztetésére szolgáló 
fehérneműket és egy .rend ruházatot, ·valamint lábbelit. 

Ugyancsak az öltözőhelyiségben kapja meg a bevonuló a 
már fertőtlenített polgári ruházatát is. 

A helyiségek fenti csoportosítása a legcélszer.űbb. A · helyi 
viszonyok kihas~nálásával igyekezzünk · ily módon berendezni és 
'beosztaw'i a bevonulók , fogadására szolgáló helyiség'eke't. ' · 

E helyiségek előkészítését. az ala. orvosa és.,az épülétkezelő 
( épületgondnok) együttesen végezzék eL 

A bevonulók fogadására, bemutatására, fürdetésére, fer
·tőtlenítésére szolgáló helyiségek célszerű csoportosítása és beren
,dezése folytán lehet biztosítar;ü a bevonulás alkalmával betar
·.tandó eü. rendszabályokat. 
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e) A szállító szd. pk. (szak. pk.) gondoskodjék arról, hogy 
a bevonulók ládájának a laktanyába való beszállítására mégf e
lelő járművek (ojmű., gk.) álljon rendelkezésre. 

. f) A fenti tevékenységeket az eg.yes szolgálati ágak vez"e
tőinek kell elvégeztetni. 
. . . Tervükben részletesE;n rögzíteni kell az anyagi eszközöket 

valamint az előkészületek . megtételére és ellenőrzésére (irányítá
sára) szükséges személyek számát. 

Az alakulat hadtápparancsnoka az· egyes részlettervek fel
használásával állítsa .össze a bevonulás előkészítésére szolgál& 
anyagi tervet. Mutassa be az alakulat parancsnokának jóváha
gyás végett és gondoskodjék arról, hogy az anyagi feltételek kellő 
időben rendelkezésre álljanak. 

A hadtápparancsnok ugyancsak irányítsa az alosztályo
kat az alosztály körletek előkészítésében, bírálja felül az alosztá
lyok készleteit. Az előkészületeket a legnagyobb gondossággal 
kell végrehajtani. A fenti teendők elvégzésével befejezést ,nyert 
a bevonulók fogadásának előkészületi része. 

B) A bevonulók fogadása, átvétele, bemutatása stb. 

A bevonajók fogadására, átvételére, bemutatására; be.osz
tására és beöltöztetésére pontos tervet kell készíteni. A terv
nek minden körülményt részletesen fel kell ölelni. 

Az alakulat minden szolgálatvezetőjének meg van a maga 
szerepe. 

Előadásomban az any.agi giondoskodásokról részletesen fo
gok beszélni, az egyéb teendőket csak a szükséges mértékben 
fogom érinteni. A bevonulás napjára minden előkészület befeje
zést kell nyerjen. A laktanya ünnepi külsőt öltsön. üdvözlő felirat 
díszítse ,a laktanya kapuját, haso,nlóképen a bevonulók fogadására. 
berendezett helyiségeket is. . 

A bevonulókrnak érezniök kell, hogy a néphadsereg meleg 
bajtársi s'Zereitettel várja_ iaz újonnan bevonuló bajtárS!akat. 

A bevonuló első benyomásai hosszú ideig döntően befolyá-
solják magatartását. . 

A bevonuló többé-kevésbW kétes érzelmek között vonul be 
katonai szolgálati kötelezettségének teljesítésére. Nem is csodál
kozhatunk ezen, mert hisz a mult rendszer éppen eléggé rászol
g-ált arra, hogy az újoncok nem a legkellemesebb érzésekkel el
telve vonulna'k be. Fiafal néphadseregünk teljes mértékben még 
nem tudta _eloszlatni a laktanyaélettel kapcsolatban terjengő kel
lemetlen emlékezéseket. 
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Már a vasútállomáson kell, hogy tapasztalják a bevonu
lók, hogy a néphads~reg más, mint volt a feudális idők hadserege_ 
· · Személyi előkészületek: 

. 1.Djonco~ fogadása: 

. A viasútállomásra fogadásra megfelelő eligazító közegeket 
kell kirendelni. A bevonulók sorozási okmányaiból lehetőleg mi
nél pontosabban meg kell állapítani, hogy mely irányból fognak: 
érkezni a bevonulók. Fel kell használni természetesen az elmúlt 

· bevonulásoknál szerzett gyakorlati tapasztalatokat is. A kiren-· 
<lelt közegek száma az érkezők előrelátható számával á'.lljon 
1arányban. · . 

Csinosan felöltözve várják az eligazítók a va.sútállomásorn 
az érkezőket. Udvariasan adják meg nekik a szükséges felvilá
gosításokat. 

Rendeljünk ki csomagjaik elszállítására járműveket. 
Vídám nótaszóval, zártrendben vezesse be az eligazító, 

osztag ia laktanyába a beérkezőket. 

2. Fogadás a laktanyában: 

A laktanya kapuja ekkorra már legyen feldíszítve. Egy-· 
egy nagy csoport érkezésekor a pk., vagy az általa kijelölt tiszt 
rövid beszéddel üdvözölje a bevonultakat. 

Ismertesse röviden az alkotmánynak Népköztársaságunk: 
megvédéséről szóló cikkelyét. 

Az üdvözlés után a bevonultakat a fogadfüsukra kíjelö!t és., 
berendezett helyiség·be kell bevezetni. · 

3. Bevonúltak ideiglenes elhelyezése a bemutatásig. 

A kijelölt helyiségben a bevonulók minél kényelmesebberr 
helyezkedjenek el. A helyiséget megfelelően fel kell díszíteni.. ·, 
Gondoskodni kell itt is kellő számú eligazító közegről. 

Az. élm. szolgálat vezetője gondoskodjék a napszaknak és. 
időjárásnak megfelelően ·étkezés, meleg vagy hihitő italok kiosz
tásáról. 

Gondosan meg kell szerveini az étkezés kiosztását. Gon
doskodni kell tány,érokról, poharakról, evő-eszközökről, ezek elmo
sásáról. A helyi&ég részére kiadott edényzetért lielelős, személyt 
ki kell jelölni. 

Még a bemutatás megkezdése előtt ismertetni kelr a bevo
nulókkal az elkövetkező órák prognammját. Meg kell magya
rázni a fürdetés, fertőtlenítés célját, nehogy 'ezt az egészségügyi 
rendszabályt megalázónak véljék. ' · 
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Leghelyesebb, ha az alakulat orvosa ·néhány szóban ismer
ieti mindezeket, majd a laktanyarend legelemibb szabályait is 
ismertetik. Ez terjedjen ki a bemutató helyiségből való távozás 
tilalmára, W, -C., ivóvíz holléte, de egyúttal az éberség iálapsza
bályait is ismertetni kell. Mindez természetesen igen röviden kell 
történjen. Bajtársi hangon kell szólni, nem szabad elriasztani a 
bevonulókat. Méltányolni kell, hogy megszokott környezetéből 
talán először válik ki és kerül teljesen idegen, újszerű ~örülmé-
nyek közé. · 

A bemutatásig hátralevő időre szórakoztatásukról is kell 
g ondoskodni, pl. énekkar, zenekar, újságok, rádió. stb. 

4. Bemutatás: 

A bemutatásra feltétlenül két helyiséget kell berendeznünk: 
várakozó és öltöző helyiséget, valamint a bemutató helyiséget. 

A bemutató osztag áll az orvosból, bemutató tisztből, az 
állományvezetőből és kellő számú írnokból. 

A bemutatottak rögtön megkapják beosztásukat, s ezért 
a z alosztályok közegei is legyenek jelen. 

5. Fürdetés, fertőtlenítés . 

Az alosztály eligazító közegei részére a bemutató bizott
ság egyik írnokia átadja az alosztályhoz beosztottak névjegyzékét. 
Az eligazító közeg elvezeti a fürdőbe a csoportot. 

A fürdő és fertőtlení1tő beosztását fentebb múr · iismertet
iem, most csupán a fürdés és fertőtlenítés végr,ehiajtásáról kívá-
nok néhány szót szólni. · 

A fürdő vetkőző helyisétg'ében · a bevonulók le adják fertőt
lenítésre polgári ruházatukat. Figyelmeztetni kell a fertőtlenítés 
rendszabályaira . (Nem szabad gyúlékony anyagot hagyni a ruhá
zatban, pl. gyufát, celluloidot, fésüt, stb. Nemcsiak a testükről le
vetett ruházatot kell leadni, hanem a csomagjukban levő ruháza
tot is. Bőrruházatot nem kell leadni. Ruházat 'felakasztása a 
fogasokra. · Számozott cédula megőrzése, értéktárgyakkial való 

€!járás 1stb.). , 
Mint már említettem, célszerű, ha a fürdés e lőtt a. borbély 

me,g,nyírj1a ,a bevonulókat. 1 1 ·r, 
Legt'é lszerűbb a zuhanyfürdő. Mindenkinek kis da-rab szap

pant kell adni. Még a fürdőbe való belépés előtt a .hórnaljat, stb . 
.szőrzetet egy eü. ts, fertőtlenítő folyadékkal kell bekenje. 
. A fürö1>ztés befejfzése után kulön öltöző helyiségbe kell 

bevezetni a bevonulókat. · 
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6. Atölfözés biztosítása. · 
Az öltöző hetyi·ségben minden bevonulót el kell látni egy 

rend tiszta · fehérneművel. Ezért a fürd9helyiségben legyen egy 
lista· felfekt~tve, amelyen a kiszolgáltatott cikkek átvételét az át-
v~vők igazolják és az alosztály eligazító · közege szintén ellen
jegyzi. 

Célszerű, hia a fürdő öltöző helyisége akkora, hogy a bevo-· 
nulókat már itt be lehet öltöztetni.. Természetesen csak a leg
szükségesebb ruházati cikkeket adjuk ki. Kelló számú ügyes tisz
tes, vagy honvéd legyen a beöltözésnél a bevonulók, illetve a ·rak
tárkezelő rendelkezésére. Helyes szervezéssel el lehet érni, hogy 
igen rövid idő alatt megfelelően illesztett gyakorló ruházatban 
hagyják el a bajtársak az öltözőt. Az öltöző elhagyása előtt az 
átvett cikkeket az előre elkészített listán nyugtázzák. 

\ Az öltöző_ ·helyiségből a bevonultakat csoportosan kell fel -· 
vezetni az alosztálykörletbe. A felvezetéshez újabb eligazító köze
geket k~ll kijelölni, akik a fertőtlenítésw át nem es,ett szemények
kel még nem érintkeztek. Célja az esetleg fertőzés továbbter je,sz
tésének (paraziták) meg·akadályozás1a. Amennyiben az öltöző he
lyiségben neni lehet kiszolgáltatni az egyenruhát, úgy ·csak. 'a fehér
neműt kell kiadni és a · fertőtlenítőbő,l kijövők polgári . ruhájukat 
öltik magukra az ao. körletben való felszerelésükig. Feltéfün,ül vi-' 
gyázni kell arra, hogy a lefertőtlenített és megfürdetett bevonulók 
ne · érintkezhessenek fertőtlenítésen át nem esett személyekkeL 

7. Elhelyezés, "ruházat testhezigazítása, · alosztály előjegy
zésekbe. való bevezetés. · 

Az aloszt11y l<Úletben külön helyiségeket kell kijelölni a 
'bevonulók részére. · 

A helyiségeket' teljesen . fel kell szerelni. · A szobaparancs
no)<ökat, rajpar;;mcsnokokat stb. ki kell jelölni. 

. A helyiség berendezését ·a szolgálatvezető adja át a szoba 
p_arancsnoknat . . . . . . 
: A sz-obát el kell látni úgynevezett kis alosztály egység-

felszereléssel. · Ebben legyen fásláda, lapát, sepro._ felmosóruha,. 
vizeskorsó stb. -Az ágyak is legyenek előkészítve , A szalmazsá
kokat, fejvánkosokat töltessük meg előre szalmával. Az előírá-
sos ágyneműt is aqja ki a szolgálatvezető. . . 
· Az aloszt~.lyok versenyezzenek egymással abban, hogy 
melyikük körlete van legjobban előkészítve a . bevonulók fogadá~-
~ára. . · . . 

. · A bevonulók_ szobájá,ban lehetőleg legyen f1aliújság, mely 
'az ''aktuális eseményeken kívül a beVJonulás . jeleptőség,ét iis öleljé 
fcl. . 
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A belrend legelemibb szabályait is ismertessük ~-' bevonul
"takkal. Mindenesetre tiltsuk meg; hogy. kb. 7-8 napig ' az újon
man bevonulók más szobákba, vagy pedig az alo. régi állománya 
iaz újonnan bevonultak szobájába lépjen be. az eü. ,(járvány- . 
védelmi) ,r,e,nds.zabályokna való te:kintettel. 

Az alo. körletben kell az újonnan bevonµltak felszerelé-
:sét befejezni, illetve, amennyiben . a fürdetés alkalmával csupán 
fehérneművel lettek ellátva, itt történik felszerelésük. 
. Nagy gottd.0.t kell· fordítani . arra, hogy ta . kiadott ruházat 
"csinosan állj ón a ·· bevonulókGh. · ,, · " 

A Sz. Sz. I. R. előírja; · hogy a ·ruházat illesztését a szak. 
pk-oknak, szolg. ve·z-:nek és a rajp-oknak ke'll végezni, metve a 

'felillesztés kiigazításánál tevékenykedni kell. · 
A· kiadott ruházatról fektesse fel 1a szolgálatvezető a fel

:szerelési lapokat. A rajparancsnokok ellenőrizzék le, hogy rajukba 
"beosztottak rendelkeznek-e a kiadott tárgyakkal. . 

A felszereléssel, elhelyezéssel párhuzamosan folyik a. bevo
nultaknak az alo. névjegyzékbe, szak. névj.ee-vzékbe, stb-be v,aló 

rbe jegyzése. · 

8: A bevonultak polgári ruházatának . átvétele. 

A bevonultak polgári ruház,;ttukat megőrzés végett a 
'. Szolgálatvezetőnek adják át. A szolgálatvezető fektessen fel lis
tát az átvett tárgyakról és az átvett cikkekről 2 példányban jegy
:zéket kell készíteni, melyek egyikét a bevonult ruhacsorhagjában 
"kell elhely~zni, másik példányát, melyen az átvételt a szolgábat-
··vezető igazolja, a bevonultnak kell átadni. . 

A szakasz- és rajparancsnokok ennek lebonyolításánál 
· szintén jelen lenni tartoznak. 

Célszerű, ha az újonnan bevonultak polgári ruházatát 
,egyideig ta fenti módon az alosztály raktárában őriztetjük meg, 
·:s kb. 1 héttől 1 _hónapig terjedő idő elmúltával küldi haza a be
vonuló. 

Ezzel elérjQk azt, hogy ha a bevonuló ak'ár mint létszá
.'111on felüli, akár pedig a bemutatás alkalmával meg nem állapított, 
illetve későbbi megbetegedése miatt .·alkalmatlanná válik és . a 

·. szolgálatból el lesz bocsátva, otthonában minden késedelem nélk.iil1 
·saját ruhájában legyen útbqindítható. 

· Itt említem meg, hogy a Szovjet Hadseregnél 6 hónaP,ig 
„őrzik meg a qeyonulók ruházatát az alosztálynál és csak ez idő 
'letelte , után killd_i hazia tulajdonosa, mivel 6 hónap elmúltával a 
szovjet katonának a kiadott ruházat tulajdonába megy át, s így 

".'Szolgálatából való elbo~sátásakor a részére kiadott egyenruhában 
·utazhat lakóhelyére. 
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·9_ A vés,ztegzár rendeltetése és foganatosítása. 

A Sz. Sz. I. R. 9.7. §-a előírj1a, hogy amennyiben az újon-
nan érkezettek között fertőző beteg van, illetve olyan vidékrőff 
érkeztek, ahol ilyen betegség van, akkor a bevonultakat veszteg-
_zár alá kell h€lyezni. A bevonultak fogadásánál, bemutatásánál,. 
_fürdetésénél, stb. eljárásoknál úgy kell megszervezni az egye:3,: 
munkafolyamatokat, hogy a fertőtlenítésen át nem esett bevonu
-lók közvetlenül ne érintkezhessenek ·ia mát lefertőtlenített szemé
·1yekkel. 

A fertőtlenítésen már átesett bevonulók további irányítá-
~ sára nem iszabad· ugyarnazon cSzemély,eket kirendelni, a"ki:k eddig ia·, 

ie nem fertőtlénített bevonulókkal foglalkoztak. 
Az ala.kulat kerétéből a fogadásra, kísérésre stb. kijelölt 

személyeket a bevonulók utolsó csoportjának fertőtlenítése után~ 
illetve, ha a bevonulás és bemutatás t0bb napon át tartana, úgy; 
minden este meg ·kell fürdetni és le kell fertőtleníteni. 

Az alosztály kerletben efüelyezett bevonultakat a legény-
ség többi részétől egyideig, de legalább 7-8 napig el kell különí--
.teni. · 

Ez óvórendszabályok szigorú betartásával elkerülhetjük, .. 
hogy járványos betegség vagy paraziták terjedjenek el a lak-· 
.tanyában. 

. A bemutatás befejezése után minden fertőzésnek kitett 
helyiség-et gondosan ki kell tisztítani. Padlózatát klórmeszes víz
zel fel kell mosni. A . vesztegzár célját az alakulat orvosa eü .• 
előadások alkalmával kellően iskolázza. 

C) Az előadás összefoglalása. 

1. Az előadottakból megálliapítható, hogy a bevonulókkar 
kapcsolatos tennivalók gyors, emellett tapintatos lebonyolítása 

· csak úgy hajthiató végre, ha a . tennivalókat a legapróbb részletig
előre meghatározzuk. Az adott lehetőségeket a legmesszebbme-
nően ki kell használni. A bevonulók fogadása már az alakulatok 
zöménél, - az anyagi természetű gondoskodá1sok kivételével -
helyésen történik. · 

Az anyagi gondoskodásokiat különösen a régi, elavult 
laktanyákban igen nehéz megtenni. 

A mult rendszer a tömeghigiénia szabályainak betartására 
nem helyezett súlyt. A laktanyák egy része még nincs ellátva 
megfelelő fürdő és fertőtlenítő helyi6éggel. A fürdetést és fertőt-
lenítést azonban itt . sem lehet elhagyni. Vegyük igénybe erre a 
célra a pol,gári fürdőket, esetlieg üzemi fürdőket. 
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A bemutatást ez esetben ne ·a l~ktanyában végetzük, · ha
·nem erre alkalmas egyéb helyiségben - természetesen "iz éber

- :Ség szabályainak fokozott betartása mellett. ' · 
. A fentebb ismertétett folyamatokat értelemszerűen tartsuk 

be. A bevonulókkial való eljárásnál némely könnyebbsé et jelent, 
'ha a bevonulók már kiképzettek. Ez esetben sem szabad azon
·ban e1hanyagolni a laktanya feldíszítését, az anyagi előkészülete
ket, étkeztetést stb. A könnyebbség főként az irányításra kiren
delt osztagok számának és erejének összeállításában fog csak je
lentkezni. 

A bevonulókkal kapcsolatban ismertetett fenti tennivalók 
igen alkalmasak arra, hogy a tömeghigiénia rendszabályait tábor
.szerű viszonyok közepette is helyesen és gyorsan tudjuk alkial
mazni. 

Különösen az eü. és ruh. szolgálatban mííködő · közegek 
'.gyakorlati kiképzésre szerzünk megfelelő tapasztalatokat. 

Végül megjegyezni kívánom, hogy a fentebb ismertetett 
folyamatokat 1a Szovjet Bads,er,egben hasonlóképen alkalmazzák. 
Ezres létszámú csoportok megvizsgálása, állománybavétele, fer
tőtll,enítése, itiszta ruházattal való ellátá1sa., étkeztetése, elhelye
zése viszonylag csekély létszámú közeggel átlagban 24 óra lefor
gása alatt hajtható végre. El kell nekünk is érni, hogy a bevomí
lók fogadására kidolgozott tervünk teljesen gyakorlati legyen, 
.:azt percnyi pontossággal hajtsuk végre, s így „M" előmunkála
fonknál mintatervként legyen igénybevehető. 

_\ _ Népi demokráciánloban legfíibb érték az . ember! -1 . 
"• 
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J;JAűTÁP$ZOLGÁL41FÖNÖKSf:G . 

~A csapatga!Zdálkodás megter.;e!Z~Se . 

Anyagi szolgál~tunk folyamatos korsz.erűsHése kapcsárr 
katonai szótárunk és tudásunk egy új fogalommal: a „c s apa t-
g a z d á 1 k o dá s" fogalmával . bővült. · . . . . · . . · 

. A csapatgazdálkodás fogalmát a „Techminimuin a hadtáp~ 
:szolgálat számára" c. µj szabályzatunk az alábbiak szerint hiatá-
rozza meg: · · · 

,,A csapatgazdálkodás fogalmába tartozik: 
. - az igénylés, átvétel, nyilvántartás, tárolás, kiadás, f~l
h~sználás; karbanúartás, javítás folyamatainak megszervezése és, . 
. az anyag karbantartása, . . 
. · - a honvédek, tiszthelyettesek és tisztek élelmezése és-
'anyagellátásának megszervezése, 
· · · ;, ~ a pénz és hadianyag · felhasználásának mind~nrnapos, 
ellenorzese, . . . . . . 
, - a csapatok személyi állománynak egés~ségügyi, vala'.:
_mint a csapatok ló- és egyéb . állatállományának. állategészség'-
_ügyi ellátása." : 
. . . A fent felsoroltak keretében ia csapatgazdálkodás három, 

_ alapvető feladat végrehajtására hivatott: · · 
- a) a csapat minden anyagi és technikai szükségletének 

biztosítása, · ' 
b) a csapatok -és- seregtestek . személyi állománya minden 

szülks.égletének kielégítése, · 
c) iaz állam áltá.l a hadsereg rendelkezésére bocsátott min-

dennemű honvédségi anyag megőrzése. ' 
A csapatgazdálkodás képezi békében a csapatok és sereg

testek katonai és politikai kiképzésének, valamint mozgósítási 
felkészültségének anyagi alapját, - ·háborúban pedig alapjáuL 
szolgál ia csapatnak és a hadtápnak a harcterületen lezajló tény-
kedésének. · 

A fenti~kben foglalt?k fontosságából következik, hogy a: 
honvédség minden egyes tagjának a legelsőbbrenclű kötelessége 
arról való gondoskodás, hogy a csapatgazdálkodás mindenhol a 
legkiválóbb legyen. 

• A csapatgazdálkodás kiváló működésének legfontosabb és-
egyben a legdöntőbb alapféltételé a tervszerűség'. Csakis a, 
teryszerűségen keresztül lehet biztosítani, hogy á ' hadtápszolgáliat 
;,óramű pontossággel" működjön, hogy a as-apatg;azdiáfkodás á11an
dóan fejlődjön, hogy a csapat élete és · harci tevékenysége, va1á
minl minden egyes honvéd. egyéni jólété állandóan emelkedjen: · 
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A Szovjetúnió Fegyveres Erőinél · először az 1929 . . évben 
-vezettek be csapatgazdálkodási tervet. A scsapatok éves gazdálko
dási tervet készítettek, melynek jóváhagyása után a csapatgaz
,dálkodás minden egyes ágazatára kiterjedő részletes havi tervek 
készültek. Rövid idővel az új rendszer bevezetése után már meg
állapítható volt, hogy a csapatgazdálkodásban bevezetett terv-

:szerűségnek óriási gyakorlati jelentősége van. 
A csapatgazdálkodásban biztosított és végrehajtott terv

· szerűs.ég,nek óriási gyakorlati jelientősége röviden az alábbiak
'ban foglalható össze: 

- segít a gazdálkodás zökkenőmentes megszervezésében 
,és végrehajtásában, az idő, az erők és eszközök észszerű fel
használásában, 

- megadja a lehetőséget, · hogy a honvédelmi vagyont, a 
:szocialista tulajdont kíméljük, megőrizzük és helyesen használjuk 
fcl, . 

- lehetővé teszi a gazdálkodási műveletek (ténykedések) 
·operatív ellenőrzését , mely biztosítja 1azt, hogy az észlelt hiáinyos
:ságok idejében való kiküszöbölésére irányuló rendszabályokat a · 
kellő időben és formában hozhatjuk meg, v·agyis azt, hogy a csa
piatgazdálkodás minden területén „Idejében ,okooan javítani" (Le-

'Din) tudjunk. , 
- biztosítja végeredményben a felsőbb vezetés által a ka

'ionat és polittkat kiképzéssel kapcsolatban kitűzött feladatok vég
,rehajtását. 

A csapatgazdálkodási terv írásba foglalva rögzíti össze
sítve, ágazatonként külön-külön csoportosítva és időrendi sor
rendbe foglalva mindazon ténykedéseket, melyeket az alakulaton 
'belül a tervidőszak alatt - a csapatgazdálkodás fogalmi körébe 

· eső területen :_ végre kell hajtiani. Ez a, -terv az alakulat teljes 
.anyagi gazdálkodásának a pontos tükörképe, mégpedig egy olyan 
tükörképe, mely nemcsak azt tükrözi vissza, hogy az alakulatnál 
valóban 1tervszerű gazdálkodás folyik, hanem annak részletes. kiiér
tékelése során 1azt is meg lehet állapítani, hogy az a tervszerű 
gazdálkodás helyes-e. Ha a részletes kiértékelés azt eredményezi, 
,hogy a terv valóban reális ( a csapat életéhez és szükségletei
hez igazodó) alapokra van felépítve és az a végrehajtás · szem
_pontjából állandó ellenőrzés alatt áll, akkor ezt megnyugtató és 
igen fontos jelnek t,ekiinrt:hetjük arra, hogy ·a csap1atgazdálkodás • 
helyes és kiváló lesz, de egyben arra ie, hogy a c,sapat p,arancs
·noka és annak minden anya1gi !közege átérzi anruak a felelősségnek 
a súlyát, mely :reá bárul ,a szo.cialista tuliajdonnal való gazdálko
,dás terén. Ellenkezőleg, ha ilyen t,erv nincsen, vagy pedig nem 
felel meg a ooapat tényleges kövietelményeinek, ez biztús jel~ . a 
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a;apatgazdálkodás nem kielég:1tő vezetésének és végrehajtásának. 
Ez utóbbi a l,egszomorúbb bizo.nyítváin,y, amit iai alakulat pa
rancsnoka és halcltá,ppanancsnoka kiállíthatnak önmagukról. Az 
'ilyen parancsno'kok nem hajtották végre a „Techminimum" 1:rzon 
rnndelkezéS1ét, mely szerint: r 

„A csapat (egység) parancsnoka és hadtáppanancsnoka 
minden körülmények között meg kell követeljék a csapatgazdál
kodás tervszerű vitelét, a költségvetési és pénzügyi fegyelem 
1egszigorúbb szem előtt tartását. Az ő kötelességük határozottan 
meggátolni minden kísérletet, mely egyes személyek, vagy szol
gálati ágak részéről, a csapatgazdálkodás tervszerűségének és 
-törvényszerűségének megsértésére irányul." 

Nem lehet eléggé h?ngsúlyozni és éppen ezért ismétlem az 
€lőbb már rögzített azon megállapítást, hogy az összesítve, ille~ve 
ágazatonként külön-külön is megszerkesztett gazdálkodási és ter
melésii tervek biztosítják a felsőbb vezetés által a katonat és 
politikai kiképzéssel kapcsolatban kitűzött feladatok végre
Jwjiását. 

Ha az alakulatnál nincsenek összhangba ·hozott kiképzési 
,és gazdálkodási tervek, melyek a kiképzé3i és gazdálkodási fel
adatokat, va~amint azok végrehajtásának módját és idejét konkré
ien meghatározzák, akkor ez a tény irreálissá teszi a katonai ki
'képzés minden tervét. Ez a gyakorlati tapasztalatokon alapuló 
megállapítás 1a csapatgazdálkodás legalapvetőbb axiómája, azaz 
olyan tétele, mely bővebb bizonyításra nem szorul. Sajnos azon
ban kénytelen vagyunk megállapítani, hogy azt az axiómát még 
ezideig igen sok alakulat csapatgazdálkodását vezető közege nem 
·tette magáévá. 

A lega!1apvetőbb követelmény, melyet minden terv felé 
t ámasztanunk kell az, hogy: reális legyen. Reális lesz .a terv 
akkor, ha azt 

az elvégzendő kiképzési feladatok, 
a helyi viszonyiok, 
az adott helyzet, 
a •tényleges szüksé:glet, 
a megálbapított illetmény, · 
a rendelkezésre álló anyagi eszközök és források, sze, 

mélyzet, idő, szál.lító,eszközök stb., stb. figyelembevélE-lével és 
-a f els,orojt alkotó elemek leghelyiesehb és legcélsz,erűbb össze
haI11giolásával szerkesztjük meg. Az a terv, melyet az említett.ek 
"figyelmen kívül hagyásával szerkesztettünk meg, nem · lehet 

· ,életképes . . A terv reális -voltát maga a konkrét élő munka, a 
végrehajtás során jelentkező eredmények ellenőrzik. 



s ·zab·ály'zatu·nk re·ndelkezése értelmében: ·. ;.á . hadtáppa:... 
rancsnok köteles évt anyagellátási tervet összeállítani,' mely fel
öleli a csapatgazdálkodás valamennyi · ágát és az évi terv alap
ján megszerkeszteni a negyedéves és havt munkaterveket.'' 

Az évi csapatgazdálkodási terv összesített gazdáiÍrndási 
tervként jelentkezik minden egyes szolg'álati ág számara, bele
értve a parancsnoknak közvetlenül alárendelt különleges szolgá
lati ágak: - tüzérségi, műszaki, híradó, egészségügyi és állat
egészségúgyi szolgálatok - év_es gazdálkodási tervét is. 

Az éves csap1atgazdálkodási tervet január l -től december 
31-éig terjedő időre szerkesztjük meg. · · 

A 1tervben előj~gyzésbe v,esszük (bedolgozwk) mind,q~okat 
a fontos _:__ a csapat katonai és politikai kiképzésével kapcsola
tos - intézkedés~ket (parancsokat, rendeleteket), melyek végre::.. 
hajtásában az anyagi szolgál1atnak is közre kell működnie, vagyis 
melyek: . . ' 

munka és anyagi eszközök ieih.'.lsználásával, 
honvédségi anyag igénylésével, azok felvételezésével, ki

adásával, felhas"ználásával és iavításáva.1, tovabbá 
a ·CS1apat általános jólétének fokozását er:edményező mun·-

kálkodással járnak. · · . 
Fentieknek megfel_elően az -éves gazdálkodási tervbe fel~ 

tétlen felvesszük (bedolgoz:zuk): _ ,· 
· , - a csapat és egyes honvédszemélyek szükségletének ki
elégít<ését biztos.Hó anyagi eszközök felvételeúsénex: ~,endj~t 1az 
~!látó szervektől, . 

- a biztosított (rendelkezésre álló) anyagi eszközökből mi~ 
kor, mennyit adunk ki az alakulat századainak, zászlóaljainak és 
egyes honvédszemélyeinek, 

-'- az élelmezéssel kapcsolatos műveletek ( ételek elkészí
tése, beszerzése, az élelem és takarmány tárolása, felfrissítése 
stb.) mikor és hogyan kerülnek végrehajtásra, . 

- a honvédségi anyagok, lakt1anya, lakás és raktárépüle
tek, táborok stb. kímélésére mikor, milyen intézkedéseket teszünk, 

- élelem, takarmány, üzemanyag és egyéb anyag tárolá
sának és felhasználásának módját és azok mennyiségét mikor és 
hol (ezred raktárban, ai egyés századoknál stb.) ellenőrizzük. 

A tervben fel kell tüntetni minden egyes gazdálkodási 
művelet felelős végrehajtóját, viagyis azt a személyt, aki a terv
feladatot a megjelölt időben és 'módon végrehajta_ni köteles s aki 
felel is azért, hogy azt valóban végre is hajtja. . 

. Az éves .csapal:gazdálkodási terv · a · m'egszerkesztési 
munka elvégzési ideje szempontjából két szakaszra oszlik: 
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a) a meg;:;zerke~ztés előkészületi id6sza-ka,, 
b) a megszerkesztés ( a megszerkesztéssel járó munkák 

elvégzésének, végrehajtásának) idéíszaka. 
A megszerkesztés előkészületi ideje alatt a tervbe fel 

~eendő csapatg azdálkodási ténykedésekre vonatkózó adatok, 
rendelkezések, in tézkedések, parancsok stb. összep;yiijtése; az ösz
szegyüjtött anyag helyességének az ellenőrzése , az elmúlt évi 
terv végreha jtása ,során s.z,erz,ett tapasztalatiok kiérteu~Iése, az 
alakulat ágazatvezető ivel, valamint az előJjáró ágazatvezetőkkel 
való előzetes tá rgyalás folyik. 
· A ,;,,,egszerkesztés (végrehajtás) időszaka magában fog
lalja a szükséges konkrét számvetések megejtéséhez, az anyag 
teljes feldolg-ozásához, a terv átnézéséhez és jóváhagyásához 
szükséges időt. . 

Magának a tervnek a megszerkesztése a;z alábbi ütemezés-
ben történik: · · 

a) a hadtápparancsnok, fegyvernemi anyagi parancsnók, 
1 valamint a panancsnoknak 'közvetlenül alárendelt eg'yéb anyagi 
szolgál-?ti ág vezetők előzetes tervet készítenek, melyben rögzí
tik elgondolásaikat, s azt előadják a panancsnokn ak., 

b ) - a parancsnok az előadások meghallgatása után közli 
észrevételeit. az elg.ondqlásokkal kapcsolatban, egyben közli uta
sításait az éves ter,v különleges kérdés~ivel kapcsolatban, 

c) az a) alpont alatt említett parancsnokok (szolgálati ág 
vezetők) értekezletre hívják össze az alosztályok parancsnokait 
és beosztott "közegeit, ahol kiadják nekik az utasításokat a csa
patg.azdá,lkodás minden ágazatának (feladatkörének) megtervezé
sére, 

d) a tervjavaslatoknak egy meghatározott időre történő 
elkészülte után az alakulat parancsnoka értekezletet hív egybe, 
melyen résztvesznek az alakulat összes tisztjei. Ezen az .értekez
leten: 

.:_ megtárgyalják az előző éyben vé&_r,ehájtoH csapatga'l
dálkodás i t,erv eredm.é,nyeit, 

' · _:__ részletesen megbeszélik az elkövetkező tervévre szer-
kesztett tervjavas11atokat, , . 

- megbeszétések al~pján véglegesen rögzítik az egész évi 
tervet, 

· e) az értekezleten hozott döntéseknek megfelelőe_n kiegé
szítik, illetve kiigazítják a ler\ijiivaslatokat, melyeket aztán jóvá
l!agyásra · Jelter jesztenek ,az alakulat parartcsnbkához. 

A parancsnoki jóváhagyás után az évi terv írott paranccsá 
-ált, melyben J o.gtaltak. végrehajtása ·,mindenki szá.mára kötelező. 
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Az éves gazdálkodási tervek megszerkesztésébe f eltétlenüJ 
bele kell vonni a hadosztályok, a hadtest hadtápszerveit és közegeiL 
A hadosztály hadtáppiarancsnoknak kötelessége megfelelő utasí
tást adni az alárendelt anyagi szakközegeknek a csapatgazdálko-
dási tervek összeállítá_sa tekintetében. Ugyancsak köteles ellen- · 
őrizni a jóváhagyott csapatgazdálkodási tervek végrehiajtását is_ 

Az éves csapatgazdálkodási terv legfontosabb feladata -
amint ezt már kétízben is kihangsúlyoztam .--:- az alakulat kato
ruai és politikai kiképzésének biztosítása. Lássuk most már azt„ 
hogy milyen adatokra van szükiség ahhoz, hegy '{alóban f'gy 
olyan terv legyen megszerkeszthető, mely . tényleg biztosítani. 
-tudja anyagi vonalon az alakulat katonai és politikai kiképzésé
nek sikerét? 

A csiapatgazdálkodási terv szerkesztőinek rendelkezniök 
kell: 

a) az alakulat pontos létszámkimutatásáva1 az alábbi 
részletezéssel: . 
· rendszeresHett szervezetű állomány, 

_ lésre, 

mikor, ·mily létszámmal vonulniak be újoncok, 
,mikor, hány fő 6'zer1el le, 
mikor hány fő kerül az alakulattól tanfolyamra vezény-

milkor, hány fő tanfolyamra vezényelt kerül ,az alakul1athoz„ 
_ mily létszáma lesz az a!Jakulatnak kiképzési összevonások 
és gyakorlatok a·liatt, 

általában mily létszárnhullárnzásokkal lehet még szárnolnií 
· a 1ervidő,szak alatt; 

b) olyan kirnutatásokkial, melyek időrendi csoportosításban, 
:tartalmazzák azt, hogy az ·alakulat . a terv időszak alatt milyen
'címen milyen összegű hitelkeretekkel és milyen anyagokból milyen, 
_ mennyiség kiut,alásával számolhat; 

c) számvetésekkel és nyilvántartási kimutiatásokkal az ala
kulat szükségleteiről és ellátottságáról _::.. az előírt normák és. 
illetménytáblázatok figyelembevételével. 

Ha a csapatgazd'álkodási terv szerkesztői az előzőekben, 
említett adatoknak már a birtokában vannak, akkor tanulmányoz
niok kell és meg kell állapítianiok: 

- ia helyi beszerzési lehetőségeket és módját, 
- a csapat javítóműhelyekben elvégezhető javításokat,. 

az ott kivitele.zhető termelési munkákat, 
- polgári javítóműhelyekben elvégezhető javításokat és 

·termelési munkákat, 
- igénybevehető polgári szállítóeszközöket, 
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esetleges polgári munkaerők igénybevételének lehető
ségeit, 

a felsoroltak végrehajtásának a helyi viszonyoknak a 
legjobban megfelelő és legcélszerűbb módját. 

Magától értetődik, hogy minden tervben szem előtt kell 
tartani a felsőbb szervek és parancsnokságok utasításait, a 
szemlélőközegek javaslatait, az alosztályparancsnokok és szol
gálati ág vezetők, elképzeléseit és tgényelt; továbbá az elmúlt 
esztendő tervei végrehajtása során nyert er.edményeket. , 

A csapatgazdálkodás megtervezésével kapcsolatban súlyos 
és felelősségteljes kötelesség hárul a H. M. megfelelő ellátó szer„ 
veire . . ők kötelesek: 

- a csapatnak megadni a szükséges utasításokiat és útba
igazításokat az éves csapatgazdá!kodási tervek elkészítéséhez, 

- még a tervév megkezdése előtt a csapatot értesíteni 
iarról, hogy az elkövetkezendő tervesztendőben az alakulat mily 
összegű és mily rendeltetésű hitelkeretekkel és mily anyagkiuta
láwkkal számolhat, 
. - pontos, vagy tájékozt~tó időpontokat közölni a csapat-
tal a kiutalásra kerülő anyagok kiszállításáról. 

A csiapatgazdálkodási terveknek é).Z előzőekben már ismer
tett fontosságából következik az, hogy a tervek megszerkesztését 
nem szabad attól függővé tenni, hogy a minisztériumból vagy az 
egyéb E>lőljáró magasabb parancsnokságoktól megérkeznek-e .a 
szükség.es tájékoztató ad1atok vagy sem. A csapatnak akkor is 
meg k.ell szerkesztenie az éves csapatgazdálkodási tervét, ha az 
elöljáró ellátó szervektől egyáltalában nem kap, vagf csak hiá
nyos értesüléseket kap az elkövetkező tervévben bekövetkező pénz
és anyagkiutalásokról, Ily esetben az éves gazdálkodási tervet az 
alakulatnál az elmúlt esztendők során történt tény1eges felhaszná
lás, az előzetes évre megállapított normák é-s hitelkeretek alapján 
szerkesztjük meg. Ha ezután az illetékes ellátó szervtől vagy szer
vektől megkapjuk a szükséges adatokat, illetve utasításokat, akkor 
tervünket ezeknek megf elelöen l}elyesbítjük. 

A csapatgazdálkodási terv elméleti kérdéseinek letárgya
lása, után, lássuk most megszerkesztésének módszerét. 

A terv külalakját táblázat formájában oldjuk meg. A. táb-
lázat az alábbi rovatokat tartalmazza: 

1. folyószám, 
2. az elvégzendő feladatok (munká'k) megnevezése, 
3. az elvégzendő feladatok (munkák) végrehiajtásának idő-

pontja, · 
4. a feladatok (munkák) felelős végrehajtói, 
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5. megjegyzés (ide jegyezzük be a feladat végrehajtására 
vonatkozó megjegyzéseket). 

A hadtápparancsnoki éves csapatgazdálkodási tervben .az 
ismertetett táblázat 2. (az elvégzendő feladatok, munkák megne
vezése) rovatában· az egyes feladatköröket az alábbi csoportosí
tásba vegyük fel: 

az ,ezredga,zdálkodás ált1a lános fe1adatai , 
- ébelmezőszolgálat, -
- ruházat - vonatanyag,sz,olgálat, 
- :gép járműszolgálat, 
- üz.emanyagszolgálat, 
- elhelyezési 6zolgálat, 
- szállító szaka,sz/század, 
___:_ kiképzés. 

Az elvégzendő feladatok (munkák) két nagy csoportra oszt-
hatók: · . 

a) olyan feladatok, melyek minden ágazatnál jelentkeznek 
(pl. anyagosztályozás, rovancsolás, felvételezés, kiadás, kiképzés 
S'tb., stb.) , 

b) olyan feladatok, melyek csiak egyes ágazatoknál fordul
nak elő (1a voruatkozó szakutas:tá.sokban meghatározott különJie
ges szakfeladatok). 

Azt , hogy melyek azok a feladatok, melyeket a csapa trnak 
a te rvidőszak alatt el kell végeznie, meghatározzák : 

Szolgálati Szabályzat, 
az ágazatra vonatkozó szakutasítás, 
előlj áró magasabb parancsnoksági rendeletek és uta 

sításiok; 
az elmúlt tervév alatt szerzett gyiakorlati tapasztalatok, 

illetve a csapatnál megállapított konkrét hiányosságok. 
Az ily módon megszerkesztett csapatgazdálkodási terv 

jóváhagyására az alakulat parancsnoka hivatott. Feltétlenül tia rt 
s uk ,szem ,előtt, hogy a terv átnéz:ése és jóváha,gyá1sa a fo lyó 1erv
év január hó 15-éig feltétlen megtörténjen. . 

A terv jóváhagyása után a tervszerkesztőkre három fon
tos feladat hárul: 

1a) gondoskodás arról, hogy a · tervben Joglaltak valóban 
végrehajtás ra is kerüljenek, 

b) ellenőrzése annak, hogy a végrehajtás kellő időben és 
helyesen történjen meg, 

e) a tervnek évközbeni folyamatos és időbeni kiegészítése 
s amennyiben szükséges módosítása. 

Feltétlenül kiegészíteni, illetve módosítani kell a tervet 
minden újabb negyedév kezdetére, az elmúló negyedév utolsó 
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hórnapjárnak 25-éig. A kiegészítés, illetve módosítás alap}át 
képezhetik: 

- újonnan beérkezett 1anyagkiutalási rendeletek, hitelkeret 
,eng,edélyezések, 

- a,z ellátó szervek értesítése az anyag és pénz kiutalása, 
metve kits,zállítása időpon1jának esetleges megváltozásáról, 

- az előre rögzített létszámhullámzásokban bekövetkező 
változáwk, 

- a szervezésben bekövetkező vál,tozások, 
- a kiképzési tervekben bekövetkező válfozások, 
- oly rendkívüli események bekövetkezése, melyek lehe-

tetlenné tették az előző negyedevre tervezett feladatok (munká
latok) elvé.g'zés,ét, 

- ha az elmúlt negyedévben szerzett tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a megszerkesztett terv nem reális alapokon 
nyugszik. • 

Az alakulat éves gazdálkodási terve alapján a szolgálati 
ágak vezetői megszerkesztik a saját munkaterületük havi ága
zati munkatervét. Az ágazatonkénti tervek külalakja általában 
megegyezik az előzőekben ismertetett éves csap1atgazdálkodási 
tervével. Az eltérés főleg abban nyilvánul meg, hogy míg az ala
kulat éves gazdálkodási tervében az előirányzott csapatgazdálko
dási intézkedések és mííveletek az egyes ágazatokra vonatkozó . 
fejezetekben csak összefoglaló főcímekben jelentkeznek, 1addig 
ugyanezen intézkedések és műveletek az ágazati havi munkater
vekben részletműveletekre széttagolva jelentkeznek. Az ágazati 
havi munkatervekben olyan intézkedések és munkálatok is helyt 
kapnak, melyek szükségessége már az éves csap1atgazdálkodási 
terv megszerkesztése után merül fel, vagy pedig melyeknek a 
tervbe történő beillesztését a helyi körülmények megkívánják. 
A végrehajtandó feladatokat hetenkéµt kell csoportosítani, vagyis 
meg kell határozni, hogy mely feladatok kerülnek végrehajtásra 
ia hónap első hetében, melyek a másodikban és így tovább. Ha a 
végrehajtás meghatározott naphoz vagy órához van kötve, akkor 
ennek a tervben ,kifejezésre kell jutnia. 

Az ágazat swlgálatvezetők további köt,el1essége, hogy a 
jóváhagyott éves csapatgazdálkodási terv alapján - a havi mun
kiatervükkel egyidőben - megszerkesszék, illetve összeállítsák: 

a) termelési tervüket, 
b) az egyes kiképzési időszakokra vonatkozó ellátási 

tervüket, 
e) ellenőrzési tervüket stb., stb. 
Az ágazatvezetőnek alárendelf csapatműhely termelési 

terve az alábbiakat tartalmazza: 
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- a munkák megnevezése, 
- a gyártásra, vagy javításra kerülő tárgyak mennyisége 

és megnevezése, ., • 
- ia szükséges 1anyagmennyiség, 
- a mun!rnerő-szükséglet, 
~ a munkák V'égrehajtfü,ára szükséges idő/ember/órában, 
- a végrehajtás időpontjai, 
- megjte,gyzés. 
A termelési terveket az ágazat iszolg-álatvezető közvetlen 

szolgálati elöljárója hagyja jóvá, vagyis a hadtápparancsnoknak 
alárendelt ágazatvezetők terveit ia hadtápparancsnok, az ezred
parancsnoknak • közvetlenül alárendelt ágazatvezetők termelési 
terveit az ezredparancsnok, a tüzérségi ellátásvezetőjét a tüzér·· 
parancsnok stb. · 

Az eddigiekben említett terveken kívül esetenként még kü
lönleges részletterveket is kell készíteni. Ily különleges részlet
tervet kell készíteni például: 

- a bevonuló újoncok fogadására és ellátására, 
- nagyobb kihelyezésre való előkészületi időre, 
- hadgyihkorl1at tartamára, 
- díszkivonulásra való f elkészülésr,e, 
- különböző szállítási feladatok végrehajtására stb., stb. 
A fenti példák közül kiragadom a szállítási tervet, melyet 

az alakulat költözköd,éisénél, vagy élelem és takarmány beszerzé
sénél, vagy központi raktárakból történő felvételezésnél stb. ese
tén kell készíteni. Ily esetekben a szállítási tervben az alábbi ada
tokat kell feltétlenül rögzíteni: 

- a szálEtáisra kerülő anyag me,gnevezésie és mennyiségf'. 
- a szállítás módja- (viasút, vizi, tehergépkocsi, fogatolt 

jármű), 
- a berakás és kirakás heiyiei, 
- szállítóeszközök számvetése (milyen szállítóeszközre 

van szükség: nyitott vagy zárt vasúti kocsi, 3 vagy & tonnás te
hergépkocsi, ons.zágos jármű vagy lapos kocsi stb.), 

- a szükséges · szállítóeszközök száma, 
- a szállítóestközökre rakandó 1anv1ag megnevezése, 
- ,az egy,es szállítóeszközök elindít:ísi sorr,endje, 
- az ianyagnak a vasúti (hajó) állomásra való eljuttatá-

sának meginevezése (szállítóe-szközök megrakása, elind:tása, 
berakása a vasúti kocs:ba [hajóba] stb.), ' 

- a szállítási okmányok kiállítása és a rakomány átadása 
.a vasúti (hajó) vállialat közegeinek, 

- az anyag kísérete és őrzése útközben. 

· 36 



Ha az anyagot gépkocsiszállításs·at, vagy fogatolt jármű
veken szállítjuk rendeltetési helyére, akkor a tervben külön tétel 
vagy rovat alatt feltüntetjük az anyiag berakásának és kirakásá; 
nak műveletét is. 

* 
Az előzőekben foglaltakban megismerkedtünk a csapat

gazdálkodás fogalmával, a csapatgazdálkodási tervek jelentősé
gével, ia csapatgazdálkodás keretében megszerkesztendő különféle 
tervek vállfajaival, valamint ezek megs'lerkeisztési módjával, a 

' megszerkesztésükkel szembeni követelményekkel. Az itt ismerte
tett szabályoknak, elveknek és tanácsoknak a pontos betartása 
egymagában csak azt biztosítja, hogy az ialakulat helyesen össze
zllított tervekkel rendelkezik. 

Ha arra is akarunk biztosítékot kapni, hogy maga a csa
patgazdálkodás is helyes és . kiváló lesz, akkor gondoskodnunk 
kell, hogy a tervekben fogLaltak pontosan, a leglelkiismereteseb
ben, kellő időben valóban végrehajtásra is kerüljenek. Ez a gon
doskodás a végrehajtásért felelős közegek részétől a szükséges 
intézkedések és parancsok idejében történő kiadásával, valamint 
a végrehajtás ellenőrzésével, az előljárók részéről pedig a végre
hajtás rendszeres és időbeni ellenőrzésével történjen meg. 

A tervek végrehajtásának 1dőben és rendszeresen történő 
ellenőrzésének óriási jelentősége van. A terv végrehajtását min
denekelőtt a kivitelezőknek kell ellenőrizniök. Személyesen köte
lesek megjelölni a tervben tervezett műveletek végrehajtásának 
menetét. 

Különösen fontos szerepük van az ellenőrzéssel kapcsolat
ban az előljáró p1anancsnokoknak és. szolgálati ágak viezető : nek. 

A hadosztály ,és csapatparanc.snokokinak fontos kötelessége, 
. hogy a csapatgazdálkodási terveket, a havi munkaterveket, ter

melési terveket, részletterv'eket stb. gondosan és személyesen f e
lülvizsgálják. Az ellenőrzés különösen arra terjedjen ki, hogy a 
terv reális-e? Minden ellenőrzés csak akkor eredményes, ha nem 
másodfokú közegek foglalkoznak vele, hanem maguk a vezető 
személyek, akik egyúttal kötelesek gyakorlati segítséget is nyuj
tani alárendeltjeiknek az eléjüi< tűzött feladatok megoldásában. 
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1111 /J r .tJ P 1111 P e J_s z n r. 
KER:6:NYI ERNÖ hhs. alezredes 

„Hadtápalkalma~ó megbes~élés" e. cikk 
módosítása és kiegés~ítése 

„A hadtápszolgálat" előző havi számában fenti cím alatt 
közölt tanulmányomban foglaltakkal kapcsolatban több, szaktudás
sal és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező bajtárstól igen érté
kes bírálatot és hasznos tanácsokat kaptam, melyek alapján az 
említett tanulmányban fogl1altakat az 1alábbiak szerint kell módo
sítanom, illetve kiegészítenem: 

1. A hadtápokmányoknál azt írtam, hogy azok „külalakj a 
mindig azonos, csak a tartalmuk változik az adott helyzetnek 
megfelelően" (33. oldal, utolsó bekezdés, első és második sor). 
A kapott bírálat után megállapítható volt, hogy gondolataimat 
nem teljooen ponfosan sz_övegeztem meg. Nem arra gondoltam, 
amit soraim valóban kifejeznek, illetve ahogy soraim esetleg 
értelmezhetők. Ugyanis nagy tévedés volna azt hinni, hogy a kül
c:lak (forma) minden körülmények között és örökké változatlan 
marad. A kül1alak csak akkor maradna mindig azonos, ha meg
állna az élet, ha nem volna örökös fejlődés. Az emberi tudomány 
- s ezek között a haditudomány is - állandóan fejlődik s ennek 
megfelelően változnak az ezekkel kapcsolatos tartalmak és for
m~k. Tartalom és forma - viala.mint - forma és tartalom között 
szoros az összefüggés. Egyik változása mindenkor maga után 
vonja a másik változását is. 

Fentieket figyelembe véve a bajtársak úgy értelmezzék 
helyesen az elől idézett sorok tartalmát, hogy a hadtápokmányok 
külalakja is megváltozhat a hadsereg fejlődésével, fegyverzeté-
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nek és felszerelésének föl<életesedésével kapcsolatosan. Ezenkívül 
2 hadtápanyagok tartalma és külalakja a harcászati helyzettől 
függően is változik. Az említett okok folytán egyes hadtápokmá
ny'ok (pl. hadtáptájékozfató) tartalma és formáj1a gyiakrabban, 
másoké (pl. hadtápparancs, felderítési terv, áttelepítési terv) rit 
kábban, ismét másoké (pl. hadtápjelentés, utánszállítási terv) 
igen ritkán változnak. 

Kiképzési fokunk folyamatos emelkedésének és fokozatos 
fejlődésünk minden új állomásán új tartalommal és formákkal 
találkozunk, de mindaddig, míg ugyanazon az állomáson tar
tózkodunk, a tartalom és forrna csak variálódhat, de elvi vonat
kozásaiban nem változik. Különösen áll ez akkor, ha hadtáp
okmányok helyes és alapos átgondolásból születnek. Ily esiet
ben hosszú ideig változatlanok maradhatnak. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy az ezred és hadosztály hadtápokmányai telje
sen azonosak, vagyis azt, hogy ha helyes és alapos átgondo
lással kialakítottuk az ezred hadtápokmányok legjobb formáit, 
akkor ezeket hadosztály alkalmazó megbeszélésnél is változat
lanul használhatjuk. Ezred és hadosztály hadtápokmányok 
- a hadtáp tájékoztatón kívül - egymással n em azonosak, 
csak hasonlók A tartalomban eltérnek egymástól és · ennek 
,negfelelően eltérnek egymástól formában is. 

2. ,,Létszám-, súly- és szállítótér adatok'' e. táblázatot 
(35. oldal) a most közölt mintára módosítom. Indokolás: 

a) az ezrednek ideiglenesen alárendelt alakulatok ellátá
sáról nem az ezred gondoskodik. Ezek továbbra -is megmarad
nak a sz~rvezetszerű kötelékük ellátásában. Ezért az előző 
szám 35. oldalán közölt kimutatásban az „Ideiglenesen aláren 
delt ala.'' e. rovat, s ennek megfelelően a „Mindössze" rovat 
is felesleges. 

b) az alkalmazó m~gbeszélésen szereplő egység ( alaku
lat) mozgó':barit1altékát . minden . 'hallgatón,ak :fejből kell tudni. 
Ennél.fogva ennek külön nyilvántartása felesleges. Feltétlen 
szükséges azonban annak megállapítása ér rögzítése, hogy a 
gyakorló alakulat konkrét hadrendje, létszáma és megadott 
fegyver stb. állománya figyelembevételével az egyes j avadal
mazások hány tonnát tesznek ki, mert ez adatokra a szállítási 
számvetések és tervek megszerkesztésénél feltétlen szükség van. 

c) a gépjármű állomány nyilvántartásánál nem elegendö 
annak rögzítése, hogy az alakulaton belül összesen hány darab 
tehengiépkoosi van, hanem tudni kell azt is , hogy aziok mily te
herbírásúak (hány tonnásak) s ezek hogyan oszlanak meg az 
alakulato.n belül. Ugyanis nem lehet helyes sz~llítási számve-
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tést és tervet megszerkeszteni, ha nem fodjuk, hogy anyag6zál!í
tásra (a hadtápszolgálat ellátására) hány danab s milyen teher
bróképességű tehergépkocsi' áll rendelkezésre. 

3. Az általam javasolt „Mérőléc"-cel (34 . . oldal) kapcso-
l latban felhívom a bajtársak figyelmét arra, hogy annak meg

szerkesztése nem mentesít senkit attól, hogy az azon rögzített 
adatokat meg is tanulja. Az csak átmeneti segédeszköz a kezdő
és gyakorlatlan hadtápharcászok részére. A folyamatos kikép
zés előrehaladásával minden bajtársnak a távolsági adatokat a 
fejben és szemben · úgy kell rögzíteni, hogy komoly esetben a 
hadtápintézetek telepítési helyének a meghatározása a helyzet 
mérlegelése után gyorsan és jól megtörténhessen . 

4. Közlöm a „Kilométermutató" (37. oldal) egy egysze
rűsített formáját. E-z egy már előre elkészített - egymástól 
egyenlő távolságra lévő keresztvonalkákkal ellátott - egyenes 
vonal, melynek egyik oldalára folytatólagos számozással meg
jelöljük a kilométereket, míg a másik oldalára a megfelelő kilo
méter távolságot jelző keresztvornal mel!é odaírjuk azoknaJ., a 
helyiségeknek (intézet telephelyének) nevét, melynek kilométer
távolságát megállapítottuk. Lényeges ennek szerkesztésénél , 
hogy állandóan egy és ugyanazon rendszer szerint rögzítsük a 
távolságokat, mert csak így lesz az komoly segítség szá
munkra. Altalában háromféle rendszert lehet itt alkalmazni, 
éspedig: 

A) a hadosztályraktártól előre haladni az első vonalig, 
B) az első vonaltól hátrafelé haladni egészen a ·hadosz-

tályraktárig, · 
C) az ezredraktár települési helyétől kiindulva rögzíteni 

a szükséges távolságokat az első vonalig, majd ugyancsak az 
ezredraktár települési helyétől hátrafelé a hadosztályraktárig. 

5. Az „Időbeosztást táblázat" (39. oldal), valamint az 
„Emlékeztető" (46. és 47. oldal) helyett a hadtápparancsnok 
a most közölt minta szerinti „Munkaterv"-et készítsen a táma
dás előkészítési időszakára. 

A „Munkaterv" szerkesztésére az alábbiak szolgáljanak 
támpontul: 

1. rovat: Rögzítjük az elvégzendő feladatokat külön
külön sorokban olyan sorrendhen, amilyen sorrendben azok a 
konkrét alkalmazó meg-beszélésben közöltek alapján valóban 
végre is hajtandók, például : ' 

Eligazítás az ezredparancsnöknál. 
HelvzetmPcrítélés. e'.határoz~s előzetes intézkedések kiadása. 
Hadtápt.ájékoztató összeállítása. 
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Hadtáptájékoztató jelentése az ezredparancsnoknak. 
Az alárendelt ágazat szolgálatvezetők eligazítása. 
Hadtápkörlet felderítésének megtervezése. 
Intézke~ések a hadtápintézetek felé. 
Hadtáp működésének megszervezése. 
Agazat szolgálatvezetők által az ellátási tervek megszer-

kesztése. 
Utánszállítási terv megszerkesztése. 
Hadtápkörlet felderítési terv végrehajtás.a. 
Felvéte1ezésekre és .anyagkiszállításokra intézkedés. 
Hadtápparancs m:egsz1erkesztése és elő.adá,sa az ezred-

parancsnoknak 
A kiadott parancsnok végrehajtásának ellenőrzése. 

A hadtápkészenlétről jelentés vétele az ágazat szolgálat
vezetőktől. 

Hadtápkészenlét jelentése az ezredparancsnoknak. 
Agazat szolgálatvezetők napi helyzetj elentésének meg

szerkesztése, annak alapján a hadtápparancsnok összesített 
helyzetje!<entésének megiszerk,esztése s an,rnak az e1őljáró hadtáp
parancsnoknak (ágazat szolgálatvezetőknek) való felterjesztése. 

2. róvat. Bejegyezzük azt a napot, melyre a munkaterv 
szól. Ezredviszonylatban elegendő 2-3 napra szóló munkaterv 
összeállítása. 

3-21. rovat. A meghatározott feladat végrehajtási idő
pontjának megfelelő „óra" rovatba {rovatokba) bejegyezzük 
azon közeg rövidített megjelölését, akinek ( akiknek) az 1. ro
vatban rögzített feladatot végre kell hajtani. Ha v.alamely fel
adat elvégzése több órán keresztül tart, akkor az érintett órák
nak megfelelő rovatokat a szöveggel átírjuk. Ha a feladat el
végzésére nincs szükség eg·y egész órára, akkor a megfelelő 
rovatba bejegyezzük, hogy az hány percig tart, i'lletve, hogy a 

.. feladatot az illető óra hány.adik percében kell végrehajtani. 
22. rovat. Bejegyezzük mindazon fontos körülményeket, 

melyeket nem szabad a feladat végrehajtásánál figyelmen kívül 
hagyni, illetve amelyekre a feladat végrehajtás.a során feltétle
nül intézkednünk kell. Amennyiben a rovat nagysága a bejegy
zésre nem volna elegendő, akkor ide csak egy · jelző számot 
írunk be s a feljegyzésre szánt szöveget ugyanazon jelző szám 
alatt a nyomtatvány alj ára, vagy egy külön lapra jegyezzük fel. 

6. ,,A hadtápszolgálat" múlt havi számában közölt 
.. H elyzetnyilvántartás" ( 43. oldal) helyett most új mintát közlök. 
Ez új minta a régivel szemben: 

/ 
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a) szűkített azzal, hogy a zászlóalj akra, ezred közvetle
nekre stb. csak a „maradvány" bejegyzésére alkalmas rovato
kat tartalmazza. 

b) bővített azzal, hogy lehetőséget nyújt arra, hogy az 
egyes anyagokat főbb fajtánként is nyilvántarthassuk ,az alábbi 
csoportosításban: · 

Lőszer: 
gyalogsági, 
tüzérségi, 
aknavető. 

üzemanyag: 

Élelem: 

Lótáp: 

benzin, 
diesel. 

kenyér, 
húsfélék, .. 
zsírok, 

' főzelékfélék (darák, tészták, hüvelyesek stb.), 
kávékonzerv. 

szemestakarmány, 
szálastakarmány. 

7. Az „Emlékeztető" vezetésének szükségességét indokoló 
szövegrészből ( 45. oldal 3, és 4. bekezdés): 

a)' azon közlést, hogy „a hado~tályparancsnokság ahá
rom nap múlva meginduló· támadás napjára 100-100 gramm 
szalonnapótlék kiszolgáltatását engedélyezi", - téves felfogá
sok kialakulásának elkerülése végett - kiegészítem azzal a 
magyarázattal, hogy a hadosztályparancsnokság saját hatás
körében nem jogosult élelmi · pótlék kiszolgáltatását engedé~ 
lyezni. Erre csak a hadseregparancsnokság illetve H. M. enge
dély alapján a hadsereg hadtápparancsnok jogosult, mert 
csakis a-nnak van teljes képe az egész működő hadsereg anyagi 
helyzetéről és így csakis az bírálhatja azt el, hogy az anyagi 
helyzet megengedi-e, hogy egyes fo¼ozottabb teljesítményt 

- vég-ző a1akulatok részére a megállapított élelmi normán folül 
még pótlék is engedélyeztessék, · 

b) az utolsóelőtti bekezdésben felhozott példát teljesen 
tárgytalannak kell tekinteni, mert a példa a jelen cikk 2/a. 
pontjában már közöltr~k miatt nem . helytálló. 

8. Az 56. oldal 4. pontjában foglaltakat kiegészítem 
azzal, hogy a gyakorlatvezető a hallgatók által elkövetett hibák 
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felett gyakoroljon mi1ndenkor tár,gyi1agos, igazságos és szig,,rú 
bírálatot. Különösen szigorú legyen a bírálat akkor, ha az elkö
vetett hiba megállapíthatólag annak a követke-zménye, hogy a hall
gató nem készült fel kellően az alkalmazó megbeszélésre. Az 
általam említett „türelmes hang" úgy értelmezendő, hogy a 
gyakorlatvezető sohase ragadtassa magát gorombaságokra, 
durvaságokra . .Viszont ne legyen elnéző ia, legkiSiebb h10aval 
szemben sem. 

9. Az 56. oldal 5. pontjában azt a j av.aslatot tettem a 
gyakorlatvezető felé, hogy: ,,ne arra helyezze a súlyt, hogy 
tudását csillogtassa a hallgatók előtt, hanem arra, hogy átül
tesse .a hallgatóságba". Tapasztalatcsere alapján úgy érzem, 
hogy ez a szövegrész is feltétlenül tisztázásra szorul, mert 

, esetleg ebből az a következtetés volna levonható, hogy a gya
korlatvezetőnek nem kell különösebben felkészülnie az alkal
mazó megbeszélésre. Ez igen nagy tévedés volna, bajtársak. 
A gyakorl1atvezetőnek tudáJSbain toronymiagasis,ágban ki kell 
emelkedni a hallgatók közül. Annak, akit a vezetés bizalma 
hallgatóság elé állít, hogy azokat oktassa, erre komoly munkit
val alaposan fel kell készülnie. E tekintetben utalok „A had
táp~,zolgálat" előző számában a · hadtápszolgálatfőnökség által 
közölt: ,,Alkalmazó megbeszélés lefolytatására való felkészülés 
és annak módszere" c. cikkre melyből a fentiekkel kapcsolatban 
különösen az alábbiakat kell megszívlelni: 

„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", az alkalmazó megbeszélés végső roegbeszélésére pedig 
úgy- l<észüljön fel, hogy: ,,meghatározza azokat a legfontosabb 
kérdéseket; melyet a megbeszélés során külön meg akar vilá
gítani. Tanulmányozza az ezekkel · kapcsolatos szabályzatponto
kat, haditapasztalatokat és hadtörténelmi példákat, melyek c1 

kérdést még jobban alátámasztják, készíttessen vázlatokat és 
fali táblákat, melyek a problémát szemléltetően ábrázolják". 
Végül meg szeretniém jegyezni, hogy a muHkori cikkem, 
az ahhoz mellékelt okmányformák, a jelen kiigazítás és hozzá
fűzés még .mindig nem jelentik azt, hogy minden kérdés helye
sen és jól meg is· van oldva. Az általam közöltek nem meg
változhatatlanok és nem bírálhatatl.anok. Azok m_ég nem -álla
nak a tökéletes,ség legfelső fokán. EllenNezőleg:, ez a kiigazítás 
is azt mutatja, hogy a hadtápalkalmazó megbeszélések lefoly
tatásának felépítése, módszertana, megsziervezéise, a hadtáp-
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okmányok helyes formájának és tartalmának a kialakítása stb. 
• még a fejlődés kezdeti állapotában vanrnak. Eppen ezért arna 

kérem a bajtársakat, hogy: 
a) e helyreigazító cikkel ne tekintsék e tárgykört le

zártnak, hanem foglalkozza,nak vele állandóan, mert a hadtáp~ 
harcászat olyan tananyag, mellyel lehet és kell is sokat fog
lalkozni, de eleget sohasem lehet, 

b) tanulmányozzák át részlet,esen e kérdésnek minden 
problémáját a legegyszerűbbtől a legnehezebbekig, nyilvánít
sanak sajtónk útján vé'leményt, tegyenek újabb és újabb javas
latokat, hogy egyesült erővel gyorsabban megtaláljuk a had
tápharcászati kiképzés kérdéseinek leghelyesebb megoldását, 

c) segítsenek a többi bajtársaknak ez igen fontos és bonyo-
lult tantárgy elsajátításában. · 
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FOZESStRY GYÖRGY százados 

Mi a gyüleke~iihely, mi a eépkocsi alakulótér? 

Hadtáp harcászatunk kialakulóban van. Tudiuk azt, 
hogy aránylag könnyű a helyzetünk, rnert problémáinkkal, kér
déseinkk~l van hová fordulnunk tanácsért és tapasztalatért, 
szovjet fegyvertársunkhoz, ki nem rejti véka alá a sok vér
áldozattal megszerzett tapasztalatait, hanem azt átadja szö-

. cialista módra fejlődő Néphadseregunknek. · 
Ennek ellenére mégis vannak olyan kérdések, melyeket 

nekünk kell eldöntenünk. Vannak olyan kifejezések, melyeknek 
egyszerű fordítása nem helyes és nem célszerű, nekünk kell a 
helyes kifejezést, illetve elnevezést megválasztanunk. Ilyen kér
dés az is, melyet dolgozatom címében felvettem. Első pillanat
ban úgy tűnik fel, mintha nem lenné komoly jelentősége, de 
ha mélyebben belenézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ezzel a 
kérdéssel is komelvan foglalkoznunk kell. 

A Hadtápiskolán tanítok és a gyakorlat bebizonyította 
e két fogalom tisztázásának szükségességét. Bebizonyosodott, 
hogy milyen zavart eredményez az, hogy a gvülekező hely fo
galma alatt értjük jelenleg a gk. telephely melletti helyet, mely 
a gépkoc::iik felsorakozására, illetve a szállító egység meg
alakulására szolgál, valamint . ugyancsak gyülekező helynek 
nevezzük a raktárak . előtti helvet, illetve teret, mely · helyen a 
felvételező hely előtt a gépkocsik gyülekeznek. 

Innen ha Jlanak azután a gépkocsik b:zonyos rendszer 
szerint, - melyet mindenkor az adódó helyzet szab meg 
(léP-itevékenység, riaktAr rejtett volta stb.) - .a felvételező 
helyre, majd a felvételezés befejeztével .tovább a várakozó 
helyre (lásd vázlat). · 
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Cl:. vdrofozó /Jel.!!:_ 

A felvételező hely előtti gyülekező helyet mindig a szál
lító egység parancsnoka jelöli meg, nem pedig az illető felvé
telező hely, illetve raktár parancsnoka. Ez egészen természe
tes, mert a szállító század pk. ismeri azokat a követelményeket, 
melyek alapján helyesen tudja megválasztani a gyülekező hely 
helyét. 
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J/AZLJJ! b/ -A· kozseg. 

4.szolmfJflf]/Á'[!szP!l rorol<oziJ: 

Mindezekből láthatjuk azt, hogy eddig két különböző 
helyet és fogalmat egy névvel jelöltünk meg. 

Mit eredményezett ez a gyakorlatban, - ait az alábbi 
kis helyzetpen próbálom bemutatni . · 

Egy gépkoooizó lövész ezr,ed szállító ,századának két sza
kasza szállítás,t hajtott végre „Á" községből „B" községbe. 
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A vázlaton feltüntetett helyzetben egy szakasz a felvételező 
hely előtti gyülekező helyen tartózkodott, két szakasz pedig 
már megrakodva a várakozó helyen. Egy szakasz .a szálláskör
let melletti gyülekező helyen rejtve várt, miután a szd. pk. nem 

· tudta, hogy mind a négy szakaszra szüksége lesz és így a ne
gyedik szakaszt feleslegesen mozgatn i nem akarta. 

A szállító század pk. a várakozó helyen tartózkodott, 
amikor újabb szállítási feladatot kapott . Jelentő motorosának 
a szállítás sürgősségére való tekintettel az alábbi parancsot 
adta : 

„Azonnal menjen ·a gyülekező helyre és a leggyorsabb 
ütemben hozza előre az ottlévő szakaszt." 

A motorkerékpáros hírvívő visszament és a felvételező 
hely előtti gyülekező helyen lévő szakaszt hozta előre a vára
kozó helyre. 

Eb gyakorlatban· megtörtént. . Tudom azt, hogy a szd. 
pk. is hibát követett el, mert tökéletes parancsadás esetén, ha 
pontosan megjelöli, hogy a tef ephely mellett lévő gyülekező 
helyen lévő negyedik szakaszt hozza előre, abban az esetben 
ez a tévedés nem állt volna elő. 

De . ebből . a példából is világosan láthatjuk, hogy nem 
célszerű két különböző rendeltetési helyet egy névvel meg
jelölnünk. 

Szerintem helyes az, ha a gk. szálláskörletnél eddig 
használt gyülekező helyet „gk. alakuló térnek" nevezzük. Itt sora
'koznak azután fel a menetparancs kiadása előtt a szállító szá
zad járművei és itt történik a részletes parancs kiadása a 
szállHást illetően. Ezáltal eleve elkerülhetjük azt, hogy piaran~ 
csunk félreértésre, illetve helytelen végrehajtásra nyujtson 
lehetőséget. 

A parancs mindig legyen világos és félreérthetetlen . 
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ll/l!Jl/}P-MÚSZl/111 SlOLCIJLllT. 
KRISTÓF VINCE sz!zados 

Műszalii munhák a hadtápkörletben 

Az elmúlt háború tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a 
hadtáp működésének biztosítása és elősegítése egész sor mű
szaki munkát tett szükségessé, 'melyek nélkül a csapatok ellá
tása és az anyag megóvása igen nehéz, sőt egyes esetekben 
lehetetlen lett volna. A csapathadtápnál általában nem áll 
ugyan rendelkezésre munkaerő és eszköz nagyobb műszaki 
munkák végrehajtásához, de bizonyos műszaki munkák elvég
zéséért,. (ha½táp-intézetek körletében lévő utak javítása, a had
tápvédelem megszervezéséhez szükséges erődítési munkák stb.) 
az előírások szerint a hadtápparancsnok felel. 

Harctéri viszonyok között gyakran elő fog fordulni, 
hogy a csapat műszaki felszerelése és munkaereje döntőbb he
lyen kerül bevetésre, mely esetben a szükséges műszaki mun
kák megtervezése, megszervezése, valamint a helyszínen biz
tosítható eszközök és munkaerő felhasználásával való végre
hajtása a hadtápparancsnok kötelessége lesz . 

A korszerű háborúban a · technikai harceszközök óriási 
fejlettsége már teljesen tarthatatlanná teszi azt a még mindig 
gyakran tapasztalt álláspontot, hogy a műszaki munka a mű

.szaki csapatok dolga és ha ezek nem állanak rendelkezésre, 
akkor legfeljebb nem csinálunk semmit. 

A műszaki csapatok viszonylag kis száma szükségessé 
teszi, hogy a.wkiat ,el,s.ősorban a döntő helyen, súlyt képiezv1c al
kalmazzuk. A legkorszerűbb · szovjet tapasztalatokon alapuló 
szabályzataink ezért már mind előírják. hogy minden fegyve~
.nem és szolgálati ág csapatai ,a részükre szükséges műsz1akí 
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munkákat zömében maguk végezzék el, műszaki csapatokat 
csak a nehezebb, vagy nagyobb szaktudást igénylő munkákhoz, 
kis létszámban, mint vezetőket bocsátja a csapat rendelkezé
sére és csak egész kiviételes eGetben bízza egyes munkák végre
hajtását telj€\'31en a műszaki csiapatokra. 

A műszaki munkáknak, mint minden rnás harceszköznek 
i.s céljla a sa,ját harckép1eisséigüink növe1ésie, iUetve az elle.ns.éig' 
harcképességének csökkentése. Ezt a kétirányú főfeladatot a 
felderítés, tűz, mozgás és 1elhelyezés iszempontjiaiból vizsgálv,a, 
közvetl,en adódnak a műszaki feladatok nagy osoportjai .. 

1. Saját harcképességünk novelése : 
a) felderítés: műszaki felderítés, 
b) tűz.: tüzelőállások, figyelőhelyek építése, 
c) mozgás: utak építése és helyreállítás·a, természetes 

akadályok (folyók) és műszaki zárak le
küzdése, illetve riajtuk átjárák készítése. 

d) elhelyezés: tábormunkák, lakó-, vízellátó- és egész-
ségügyi építmények létesíkse. 

2. Ellenség harcképességének csökkentése: 
a) felderítés: Az ellenséges felderítés megnehezítése, 

megtévesztése, vagy teljes kikapcsolása, 
rejtéssel. Ez lehet aktív, (megtévesztés 
s,zínlelt bererndezésekkel) es passzív ( a 
személyi állomány, járművek, harceszkö,
zök és anyag álcázása rendszeresíteU 
vagy hely.színen található eszközökkel) 

b) Tűz: Az ellenséges tűz és romboló eszközök hatá• _ 
sának kikapc'solása vagy csökkentése erő
dítéssel. 

e) l\fozgás: Az ellenség mozgásának akadályozása, 
közlekedési vonalak rombolásával, termé
szetes akadályok megerősítésével, vagy 
műszaki zárak létesítésével. (Erődítési és 
viziakadályok, aknásítás.) 

d) Elhelyezés: Az ellenség elhelyezéséhez és életéhez 
szükséges épületek és berendezések, (ku
tak, vízvezetékek rombolásával vagy más· 
módon való használhatatlanná tételével.) : 

Lássuk ezek után, hogy melyek ezek közül azok a mű
szaki feladatok, ,amelyek a hadtápkörletben adódnak, és melye
ket kell rendszerint a hadtápparancsnoknak és szerveinek 

, önállóan, műszaki csapatok segítsége nélkül, esetleg helyi 
munkaerő és eszközök igénybevételével megoldani. 
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1/a) Az új hadtápkörletek elfoglalását, a hadtápintéze
tek új települési helyének · kijelölését, feltétlenül meg kell, hogy · 
előzze annak felderítése. Ezt vagy maga a hadtápparancsnok, 
vagy erre kijelölt közege végzi. . 

'A fe:lderítésnél igen lényeges, hogy a műszaki szem
pontokat figyelembe vegyük. A hadtáp működésének legdön
tőbb előfeltétele a szállítás, ezen belül .pedig a szállító eszközök 
számával é,s állapotával egyenértékű tényező az ui1a1k állapota .. 
A felderítésnek tehát ki kell terjedni az utak állapotára és a 
helyszínen fellelhető javító anyagok, munkaeszközök és munka
erők számbavételére. Itt tekintetbe kell vennünk az időjárást 
is, mert száraz időben kifogástalannak látszó utak esőzés beáll
tával, használhatatlanokká válnak és csak jelentős anyag és 
mjunk.aerő bevetésével tudjuk azokat újból használhatókká 
tenni. 

Ugyanígy ki kel! terjednáie a felderítésnek a hadtáp
intézetek céljára alkalmas épületekre, a vízellátásra, a hadtáp
körlet védelmével kapcsolatos erődítési építmények és műszaki 
zárak legkedvezőbb telepítési helyére és módjára, valamint 
mindezek 1étesítéséhez, vagy helyreállításához szükséges, hely
szinen található anyag, eszköz és munkaerő számbavételére. 

1/b) Tüzelőállások, figyelőhelyek építését általában a 
haatápszervek csak egyszerűbb kivitelben fogják végrehajtani, 
de a hadtápintézetek védelmének megszervezésénél egyszerit 
lövészgödrök, közlekedő és lövészárkok kiásására mindig szük
ség lesz. 

1/c) utak építését, folyókon való átkelést, műszaki zárok 
leküzdés.ét, ,a hadtápözerv,ek önáll.óa,n inem igoo fognak végezni, 
de annál nagyobb mértékben szükség lesz a meglevő utak és 
k;ü,ebb hidak helyreállítására, javítására és karbantartására. 
Ennek fontosságára már fentebb rámutattam. Az eredmény 
alapja a jól végrehajtott felderítés és az így rendelkezésre álló 
adatok alapján a munkák feszes megszervezése. 

1/d) A tábormunkák végrehajtásia talán egyike lesz a 
hadtáp szempontjából legfontosabb ténykedéseknek. A hadtáp 
körlet kiterjedése rendszerint lehetővé teszi, hogy intézeteinket 
alkalmas épületekben helyezzük el (Falu, tanya, erdészlak), de 
ezek javítására vagy kiegészítésére rendszerint szükség lesz. 
Lakatlanabb területeken pedig előfordulhat. hogy raktárainkat, 
segélyhelyeinket stb. magunk készítette, rögtönzött építmény-
ben helyezzük el. · 

A vízellátás szintén igen fontos hadtápszempontból. Csapat
konyhák, tábori sütődék, egészségügyi intézmények működésének 
alapfeltétele a jó víz. Nagyobb szabású munkákhoz ezen a téren 
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műszaki csapatok .segítsége lesz szükséges, cle kisebb for rásfog
lalásokat, kisebb mértékben megrongálódott kutak, víztartályok 
helyreállítását rendszerint magunk fogjuk végezni. 

2/a) Az ellenséges felderítés kikapcsolása viagy megtévesz
tése egyike a hadtápharcászat alapfeladatainak. Az ezred hadtáp
körlete rendesen teljes egészében az ellenséges tüzérség hadtáp
körletében fekszik, légitámadásokkal pedig a hadsereg hiadtáp
.körletéig mindenütt számolni kell . 

A légitámadások, különösen ha az ellenség átmenetileg 
légifölényben volna, megbéníthatják a hadtáp működését, meg
s emmisíthetik raktárainkat és anyag-készleteinket. 

Ha azt a hason!iatot használjuk, hogy a parancsnokság 
a hadsereg agya, a harcoló csapatok pedig a karja i, akkor a 
hadtápot a szívéhez és vérereihez hasonlíthiatjuk, amelyek eljut
tatják az élethez és működéshez szükséges anyagokat a legkisebb 
sejthez is. Ha a véráramlás megáll, ez az egész test halálát je
lenti; hadseregünk lőszer, üzemanyag, élelem nélkül, kényre-
kedvre ki van szolgáltatva iaz ellenségnek. · 

A hadtáp nagy kiterjedése folytán is viszonylag kevéssé 
van ellátva aktív elhárító eszközökkel. 

Ha megfigyeljük a természetet, láthatjuk, hogy a leg
gyengébb, körömmel, foggal, aktív fegyverekkel legkevésbbé el
látott állatoknak van egy csodálatos védőeszközük, ez a környe-
zethez vialó alkalmazkodás, a rejtőzés . . 

Ezt kell nekünk is megtanulnunk és alkalmaznunk, mert 
hiába van az ellenségnek akármilyen légi fölénye, akármilyen 
hatalmas messzehordó tüzérsége, mindez keveset árt nekünk, ha 
felderítése számára láthatiatlanokká válunk; nem tudja meg; 
hogy hol vagyunk. (Alcázás, - passzív rejtés.) Még előnyösebb 
helyzetben leszünk, ha ezen felül megtévesztő rendszabályokkal 
figyelmét és támadásá't máshová irányítottuk. (Aktív rejtés.) 

A hadtápkörletb'en álcázni kell - lehetőleg helyi anyagok 
felhasználásáv1at, - minden intézetet és anyagraktárt, jármű
telephelyet, minden egyes járművet, végül a közlekedő utakat, 
különösen azon részüket, amelyről az intézetek és anyagraktá
rak helyére következtethet az ellenség. 

Kü!önösen fontos a munkák jelének (sütődék füstje stb) 
a mozgásnak, az utakon való szállításnak a lehető legjobb ál

. cázása, mert a mozgás hollétünk legárulóbb jele, és a legköny
nyebben észrevehető iaz ellenséges felderítés számára. 

Színle!t utaknak, csapásOiknak, építményeknek létes:tése, 
rosszul rejtett lámpa, füst, egyes rosszul elsötétített járművek 
közlekedtetése éjjel, - valódi körletünktől távol - igen ered
ményes lehet az ellenség tévútra vezetésére. 
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Az álcázás szempontjaira minden hadtápharcászati kikép
zésnél gondolnunk kell. . A találékonyságnak, · ötleteknek talán itt 
nyílik ia legtágabb tere az egész kiképzésen belül. 

2/b) A legjobb álcázás mellett is számolnunk kell azzal. 
hogy az ellenség előbb-utóbb mégis felderíti hadtápkörletünk 
egyes részeit, vagy eredménytelen felderítés esetén területtüzet 
ad le rá: Éppen ezért, különösen tartósabb település esetén (vé
delemben) a hadtáp lovait, · járműveit és anyagát is fedezékben 
kell elhelyeznünk. A hadtápintézetek védelme is szükségessé te
szi egyszerűbb harcfedezékek létesítését. 

A hadtápparancsnok legyen azon, hogy ha intézeteit nem 
kész épületekben helyezi el, hianem részükre tábori építményeket 
létesít, ezek bizonyos mértékben védőképesek is legyenek. (Szi
lánk álló, vagy könnyű típusú építmények.) 

2/c/d) A műszaki zárás és rombolások végrehajtá;a rend
szerint nem a hadtápszervek feladata, mégis célszerű, ha a had
tápintézetek védelmi tervének megalkotásakor el tudjuk bírálni 
a természetes akadályok gátló értékét és azokat egyes egysze
rűbb akiadályokkal ki is tudjuk egészíteni. (Fatorlaszok, kőtorla
szok, · jég-lékek stb.) 

Visszavonulás esetén feltétlenül ken· érteni a hadtápszer
veknek ahhoz is, hogy anyagukat és járműveiket meg tudják 
semmisíteni, ha az a veszély áll fenn, hogy az ellenség kezébe 
kerülnének. Célszerű, ha a hadtápszervek az olyan hadtápszem
pontból lényeges berendezések rombolására is képesek, amelyek 
ia harcászati vezetés rombolási tervébe nem kerülhettek be. (Mal
mok, raktárépületek, ezekhez vezető kisebb hidak, kutak és cisz
ternák stb.) 

A rombolás legcélszerűbb módját, a robbantást robbanó
anyiag h:ányában a hadtápnál ritkábban alkalmazzuk, de a fel
égetés, lebontás, motorok és gépek lényeges alk1atrésze~nek ösz
szetörése viagy elvitele is rendesen kielégítő eredményt ad. 

A fenti vázlatos felsorolásból is láthatjuk, hogy a mű
szaki munkák milyen lényeges befolyást gyakorolnak a hadtáp 
működésére. A műszaki ismereteket be kell iktatnunk a hadtáp
para:1csnokok és a szolgálati ágak tisztjeinek és legénységének 
kiképz'ésébe egyaránt. 

Ennek a most meginduló rovatunkniak célja az; hogy segít
séget nyujtsion a bajtársaknak a kiképzés műszaki ágában, elméleti 
alapokat és gyakorlati tanácsokat adjon a kiképzés megszerve-

. zéséhez és végrehajtásához. · 
Ebben a dolgoz,atomban általános képet akartam adni a 

műszaki munkákról, felvetni azokat a kérdéseket, amelyek mind-
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egyike a továbbiakban egy vagy több cikk keretében kerülhet 
gyakorlati megvilágításba. . . . 

Az „elméleti alapokat" ezzel ,a cikkel szeretnénk is le
zárni és várjuk a bajtársal<:rnak a fenti kérdésekre vonatkozó, 
minél . több ábrát és gyakorlati tanácsot · tartalmazó dolgozatait. 

Minden jó módsz,er, öüet, tapa,sz1alat, ·amit iebben a rovat
ban közkinccsé teszünk, hozzá foo· járulni célunk eléréséhez, 
kiképzésünknek, hadtápszolgálatunlmak miind tökéletesebbé téte
léhez . 

,----
A z ásó is fegyi·er a harcos ke::;ében. 

- ------- - -----

L_ 
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1-WRVATW ANDOR. orgy. 

• A DOMBO~ZAT OKTAT AS A -
HORVÁTH ANDOR örnagy 

A. dombor:sat oktatása 

Ha megfigyeljük a terepet, 1a'zt látjulk, hogy annak külső 
alakja nem egyenletes, azon kiemelkedő és bemélyedő részek 
vannak. Ezen terepegyenetlenségeket d o m ó o r z a t n a k ne
vezzük. 

.A térképen a domborzatot a domborzatrajz tartalmazza. 
A domborzatot, illetve ennek rajzát a térképen minden bajtárs
nak meg kell tanulnia. 

A domborzat idomai általában. 
A terepen látott terepegyenetlenségek a domborzat-ido

mokból tevődnek össze. Az idomok nem egyenként, hanem ösz
szefüggésükben találhatók meg a terepen, valamint a térképen 

• is. Ahogy az emberi test, úgy a domborzat is több főrészből 
áll. Az emberi test részer nem állanak külön-külön, hanem szo
rosan összefüggenek, ugyanúgy a domborzat részei is mindig 
összefüggésükben mutatkoznak. 

Minden bajtársnak tudnia kell azt is, hogy a domborzat, 
illetve a domborzat idomai sohasem változnak meg a terepen . 
A domborzat minden esetben a legbiztosabb és !,egponto.sabb 
támpontunk. Ezért a térképolvasást olyan terepen, ahol jól fel
ismerhető és a térképen is jól azonosítható idomokat látunk; 
elsősorban a domborzatra alapozzuk. 

A jó térképolvasó előtt, kellő gyakorlat után a magas
latok és a mélyedések a valóságnak megfelelő alakjukban jelen
nek meg szemei előtt. · 
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A domborzat oktatásának módszertana. 

Tárgykör:. A domborzat idomainak megtanulása és azok 
ábrázolása a térképen, a domborzat idomainak megkeresése a 
terepen és a térképen. 

I dőbeosziás: Az anyagot legalább 6-8 foglalkozás kere
tében vegyük át, 2-3. órai időtartammal. 

A foglalkozások első része tanteremben (szobában), a 
második része terepen történjen. 

A. Tantermi foglalkozás. 

Tartama: 6-.S óra. 
CJ!ja: .Megtanulni külön-kGlön · a domborza· idom kat, 

n:ajd, k~sőbb _az _idomok összefüggéseit és végül az idomok áb
razola~at n t~rkepen. 

A foglalkozás módszere és megszervezése: A foglalko
zást a Tereptan könyv V/1., 2. pontjai alapján hajtsuk végre. 

Készít.:.ük el a tanteremben a domborzat falitábláit, a 
kimintázáshoz a homokasztalt, az összes domborzati modelle
ket. valamint a rendelkezésre álló domborművű térképeket. 

An!Jagszükséglet: Oktató falitáblák, homokasztal (nagy
méretű), modellek, dombortérképek, a környék 50.000--es, illetve 
75.000-es térképe, ceruza, füzet radír. 

Segédlet: 22/H.F. Tereptan V. Fejezet. 

A domborzat idomainak kimintázása. 

1. Az anyag bevezetése. 
2. Az anyag bemutatása. Az idomokat egyenként a ren

delkezésre álló homokasztalon mintázzuk meg. (L. 1. 6Z. ábna.) 
Minél nagyobbra készítjük az idomokat, annál szemlél

tetőbb lesz az oktatás. Az 1. sz. ábra szerint az összes idomo
kat vegyük sorr:a fs m:ntázzuk a homokasztalon: A 2. sz. ábra: 
hegyhát; a 3. sz. ábra: pihenő; a 4. sz. ábra: nyereg; az 5. sz. 
ábra: tejtőkúp; a 6. sz. ábra: teknő; a 7. sz. ábra: metsző~és; 
a 8. sz. ábra: vízmosás, a 9. sz. ábra: völgyek; a 10. sz. ábra: 
tereplépcső; a 11. sz. ábra: hegyorr; a 12. sz. ábra: horhos. 

Az idomok megmintázásakor füzzünk hozzá rövid ma
gyarázatot a könyv V/ 1. pontja alapján. Az idomokat egyma- · 
gában, tehát összefüggés nélkü.l ismertessük. A völgyek is
mertetésénél azonban mutassunk rá az · idomok összefüggésére. 

3. Begyakorlás. Az idomok bemutatása ulán az oktatan
<lókkal mintáztassuk ki homokasztalon az összes idomokat. 
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Például: Kovács Bajtárs! Mintázzon ki egy teknőt! -
A teknőből készítsen el egy metsződést! stb. 

4. Az idomok felrajzolása a táblára: Az oktató a homok
asztalon bemutatott idomokat · rajzolja fel oldalnézetben a táb
lára, illetve a meglévő dcmborzdi falitáblákon is mutassa be. 

5. Az előző pont begyakorlása: A táblára felrajzolt ido
mokat rajzolják le a hallgatók a füzetjükbe. 

Az idomok ábrázolása' szintvonalakkal. 

A szintvonalakkal történő idomok ábrázolására a Terep
tan könyv V/2. pontja ad támpontokat. Oktatását az alábbiak 
szerint végezzük: 

1. Az anyag bevezetése. . 
2. Az anyag bemutatása: Az összefüggő idomokat min

tázzuk ki homoka.sztalon. Az idomokra pálcával karcoljuk bele 
a szintvonalakat. Ha a berajwlt szintvonalakra merőlegesen 
! (felülről nézve) rátekintünk, úgy megkapjuk alaprajzban az 
egyes idomok szintvonalas rajzát, vagyis a térkép dombor
zatrajzát. (L. 13. sz. ábra.) 

1. ábra 
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l 
2. ábra. 

3. 

4. ábra. 
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5· ábra. 

6. ábra. 7. abra. 

8· ábra.. 
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9. ábra. 

10. ábra. 11. ábra. 

12. ,ábra-. 
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A 13. sz. ábra felső részén oldalnézetben 2z l-es szám
nál: kúp; a 2-es számoknál: hegyhátak; a 4-es · számnál: nye
rng; az 5-ös SJzámnál: rejtőkúp; ,a 6-os számokrnál: teknők; :a 
7-es számnál: metsződés lá'tható. (L. összehasonlításképpen •az 
1., 2., 4., 5., 6., 7. ábrákat.) 
. A rn. sz. ábra alsó része felülnézetben szintvonalakkal 

pontosan kirajzolja az előbb említett idomokat. . 
3. Begyakorlás: Tetszés szerinti összefüggő idomokat 

mintáztassunk ki a hallgatókkal a homokasztalon és a szint-

oldalné.ztl 

13. ábta. 

vonalakat pálcával karco ltassuk bele. Ezt a kérdést minden 
hallgatóval külön-külön vegyük át. 

4. Az idomok megraizolása szintvonalakkal: Az oktató 
az l - től 12-ig bemutatott idomokat rajzolja fel egyenként a 
táblára, illetve összefüggésükben is rögzítse a 13. sz. ábra 
s:zerint. 

5. Begyakorlás: Az oktatandók rajzolják le ugyanezt 
füzetj.ükbe gyorsan és friss~n. Ezután szólítson ki az oktató 
más-ma.s bajtársakat a táblához és adjon nekik konkrét felada
tiokat. Például: Rajzoljon fel egy lejtőkúpot! Rajzoljon f1el egy 
hegyhátat é~ egy metsződést úgy, hogy azok összefüggjenek! 
stb. 

6. Osszefoglalása az anyagnak: A szintvonalakkal tör
ténő idomok ábrázolásánál a szintvonalak pontosan követik az 
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idomok ki- és beugró részeit, valamint megadják azok pontos 
magasságát is. 

,. B. T.erepfoglalkozás. 

Tartama: 2-3 óra. 
Célja: A tanteremben megtanult idomokat a terepen gya

korlatiasan átvenni. 
A foglalkozás módszere és megszervezése: Szemléltetve, 

gyakorlatiasan, egy jó kilátópontról mutassuk meg a tanterem
ben megtanult idomokat egyenként, majd összefüggésükben. 

Anyagszükséglet: Falitáblák, kréta, füzetek, rajzesz
közök. 

Segédlet: 22/H.F. Tereptan V. Fej.ezet. 

A domborzat idomainak bemutatása a terepen. 

1. Az anyag bevezetése: 
2·. Az anyag bemutatása. Az oktató egy jó kilátópontról 

mutassa meg az ,eddig meigtainuit ös.szies idomokat a valóság
ban is. (L. 1-12. sz. ábráig.) 

Az egyenkénti bemutatás után mutassa meg a terepen 
összefüggéseiben is a 13. sz. ábra alapján. 

3. Begyakorlás: Például: .Keressen kúpot a terepen: -
A kúp az előttünk lévő erdő jobb széle fölött látható. (L. 14. 
sz. ábra.) 

14. ábra 

I 
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Például: Keressen pihenőt a terepen! - 'Milyen idom 
húzódik a pihenőtől jobbra lefelé és balra felfelé? 

4. összefoglalása 'az anyagnak: A tanteremben tanult 
idomok a valóságban is hasonló formában jelentkeznek, de 
mindig összefüggően. 

C. A domborzat ábrázolása a térképen. 

Tartama: 6-8 óra. 
Célja: A tantermi és · a tereptani foglalkozások után 

megtanulni a térképen a domborzati idomok olvasását. · 
~A foglalkozás módszere és megszervezese: A foglalko

zást gyakorlatiasan 50.000-es, vagy 75.000-,es szintvona1as tér
képen, tanteremb~n, illetve terepen hajtsuk végre. 

Anyagszükséglet: Dombortérkép, illetve ennek 16zintvo
nalas térképe, a környék 50.000-es, illetve 75.000es térképe. 

Segédlet: 22/H.F. Tereptan V. Fejezet. 

, A domborzat olvasása térképről. 

Ha a domborzat idomainak ábrázolását szintvonalakkal 
a terepasztalon és a terepen is átvettük, úgy térjünk át a tér
képre és ott gyakoroljuk be a domborzat olvasását. 

15 ábra 
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Ezt adöig -ketl gyakorolnunk, amíg át nem megy valóban 
minden bajtárs vérébe ez a kérdés. 

1. Az anyag bevezetése. 
2. Az anyag bemutatása. A térképen a legeg-yszerűbb 

idomokon kezdjük el az oktatást. Lehetőleg szépen és tisztán 
· kivehető kúppal, majd hegyháttal stb. folytassuk. A 15. Sí'.. áb-

rán tisztán bemutathatjuk pl. a kúpot. . 
3. Az anyq,g begyakorlása: Ha az oktató a térképen az 

összes idomokat bemutatta, úgy határozott feladat formájában 
keresi.essen a hallgatókkal idomokat. Például: Keressen a tér
képen egy lejtőkúpot. Mennyi- 1a kúp ma1gassága? - Milyen 
idomok kapcsolódnak a lejtökúphoz stb. 

4. összefoglalása az anyagnak: Hangsúl yozzuk itt új
ból ki, hogy a domborzat sem a terepen, sem a térképen nem 
válfozik. Mutassunk r á arra is, hogy .a térképolvasást olyan te
repen, ahol jól felismerhető és a térképen is jól azonosítható 
idomokat látunk, elsősorban a domborzatra alapozzuk. 

A domborzat ofvasását a térképről a legkülönbözőbb te
repeken is állandóan gyalwrnlju!i. 

Néphadseregünk minden egyes lwtonájának elsőrendíí 
érdeke és kötelessége a domborzatolvasásban oly tökéletes
ségre szert tennie, hogy bármilyen hegyes, nehéz terepen, bár
milyen térképpel a rábízott egység·ét biztosan tudja vezetni! 

A térkép i.s fegyver a Néplwdsereg katonája /;:ezében_ \ 
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SZQLC4LllT. 
'SZ:\BÖ PÁL Iöförzsőrmester 

A pénzügyi szolgát atvezető kötellliei általában 

Hazánk újjáépítés,c , haroméves t,ervünk maradék.nélküli , sőt 
.annak jóval az előirányzott terven felüli teljesítése, valamint az 
eddig végrehajtott harcok és küzdelmek, amelyek elért eredmé
nyeinket .világosan visszatükrözik, annak a felbecsülhetetlen tör
ténelmi ténynek következményei, hogy a dicsőséges Szovjet Had-
sereg Sztálin elvtárs vezetése és bölcs irányítása mellett ha, 
zánkat és a többi népi demokratikus országokat felszabadította, 
ezzel minden dolgozó embernek legnagyobb kincsét, a szabad
ságot, mint szerető apa fiának, úgy adta kezünkbe. Mellé adta 
hosszú és nehéz harcokban megedzett, tapasztalatokban gazdag 
szovjet nép által megvalósított szocializmus felépítésének eszkö
zeH, hogy azok felhasználásáva l élni tudjunk és azt dolgozó né
pünk javára, hazánk felvirágoztatásara hasznosítani tudjuk. Ez
által elfoglaljuk méltó helyünket _abban a nagy cS1aládban, amely
nek vezetője, tanító1ik és irányítónk, Sztálin elvtárs. 

1949. év végén büszke örömmel elmondhatjuk, hogy van 
egy néphadseregünk, amelynek legfőbb vez.etői, parancsnokai 
ma már a dolgozó nép fiaiból tevődnek ki, amely hadsereg tu 

<latában van annak, hogy köte!essége ebősorban a dolgozó nép 
eléd eredményeinek megvédése, de nem utolsó sorban a szoci a -
!izmus építésének tényleges és aktív résztvevője is. Ebben vezet 
bennünket Pártunk, a Magya·r Dolgozók Pártja és szeretett vezé
rünk Rákosi elvtárs. 

Miben és hogyan nyilvánul ez meg? 
Abban, hogy minden bajtárs abban a beosztásban, ahov~ 

a dolgozó népünk állította, a legjobb tudá:01a szerint helytálljon, 
a munka szeretetét, dolgozó népünk iránti megbecsülést tük
rözze vissza minden elvégzett feladatunk, büszke legyen arra, 
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hogy a dolgozó nép akaratának eleget tud tenni, miáltal erősíti 
hazáját, a dolgozó nép hatalmát, Ja bé]<e táborát és gyengíti a · 
háborús uszító imperialista tábort. 

Mindezek előrebocsátása után rátérek a tulajdonképpeni 
célomra ,,a pü. szolg. vez. kötelmei általában" rövid ismerteté
sére. Mint minden más szolgálatunkban, úgy a pü. szolgálatban 
is a Szovjetúnió által kipróbált és gyiakorlatban fényesen bevált 
pü. szolg. ad határozott útmutatást. Ezek után rajtunk a sor, 
hogy tudjuk ezt helyesen alkalmazni. · 

Itt most arról a pü. szolg. vezetőről beszélek, aki egysze
mélyben a hadipénztáros is. 

A pü .' szolgálat feladatai: 
a) pénzzel vialó eHátás, a pénz kezelése,, elszámolása és 

a pénz felhasználás könyvelése, 
b) hitelkeretek nyilvántartása, hitelgazdálkodásnál való 

közreműködés, 
c) pénzbeli illetményekre igényjogosultak állományának 

nyilvántartása, • d) illetményügyek, 
e) számviteli ügyek, 
f) kárügyek, 
g) pénzre és minden anyagra kiterjedő számviteli ellen

őrzés. 

Addig is, amíg az úgynevezett pü. norma a gyakorl1atban 
ki nem kristályosodik úgy, hogy annak folyamatos, zavartalan 
biztosítása már a vezetésre hivatott pü. hatóságok által fog 
megtörténni, a pü. szolg. vez. éber figyelemmel kísérje, illetve 
pontosan tudj1a csapatának egy havi pénzszükségletét és annak 
idejében való meglétéről - ha szükséges igénylés útján - gon~ 
doskodni köteles. . · - . 

Az, hogy a pü. szolg. vezető a pénzigénylésért, kifizeté-
1,ért, elszámolásért egyedül felelős és t>érítéstköt,eles, iaz egyéni f e
lelősség legmesszebbmenő kiterjesztését, dolgozó népünk belénk 
helyezett bizalmát jelenti. Ezzel a bizalommal visszaélni annyit 
jelent, 11Jirit a dolgozó népet elárulni. · Kötelessége gondoskodni 
arról, hogy a reábízott pénz biztonságos helyen legyen elhelyezve. 
Amennyiben a biztonságos elhelyezést nem látja biztosítottnak, 
köteles azt a pk-nak (htp. pk-nak) jelenti, illetve a . szükséges 
intézkedések azonnali megtételét kérni. Természetesen személyére 
nézve ez azt jelenti, hogy kötelessége a pénzt, ott tartani, ahol 
annak a helye ki van jelölve. A pénzt a postáról inaga hozhatja 
el, vagy ezzel - saját felelősségére - egy beosztottját b1zm 
meg. Nem teheti meg a pü. szolg. vez. pl. azt, hogy este amikor 
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hazamegy, a csekket magával hazaviszi és reggel jövet a pos- · 
i:áról a pénzt elhozza, vagy azt sem, hogy este kiveszi a pénzt 
a postáról, hazaviszi. l:akására és reggel magával hozza a lak
tanyába. 

Ezek és ehhez hasonló esetek súlyos szabálytalanságok, 
melyiektől minden pü. szolg. vez. óvja magát, nehogy a·z ide
vonatkozó rendelkezésekkel találja magát szembe, melyek rá
nézve szomorú tapasztalatokkal járhatnak. A postáról elhozott 
pénzt azonnal vételezze be a pénztári naplóba és onnan csak 
-szabályszerűen érvényesített okmányok alapján eszközöljön ki
fizetéaeket. Saját osekkszámláról történt pénzlehívásoknál s,zi
gorúan ügyeljen arra, hogy a megállapított „állandó költség
készlet"-en felüli összeg a pénztárban feleslegesen ne heverjen. 
A pénz1tári napló megjegyzés rov,atába mindenkor írja be, hogy 
az eszközölt kiadás milyen hitelkeret terhére történt - (ha 

~ · arra a kiad,ásra hitelkeret van megáílapítva) - oly formán, 
hogy abból ,a hitelkeret nyilvántartás tételszáma is kivehető le
gyen. Pl. Pfk. 129/1. Oti hitel 3. tétel. A vonatkozó hitelkeret

~ nyilvántartásnál pedig a Pn. vagy Csfn. téteiszámát tüntes
sük fel. 

Az egyes hitelkeretekből az anyagnemfelelősök által esz~ 
Í<Özölt vásárlásoknál teljesen felesleges 2-3 példányban szám
lát - számlamásolatot - kérni, hanern elég egy számla, amely 
záradékolva Pn-hoz vagy a Csfn-hoz lesz csatolva. A vonat
kozó hitelkeretekből beszerzett cikkekről vezetett „Előjegyzés" 
anyagváltozási napló rovatában hivatkozunk a Pn._ vagy Csfn. 
azon tételére, ahol a kifizetés megtörtént. Számviteli ellenőr
·zést - amely egyébként a pü. szolg. vezetőnek kötelessége -
1a1z anya;gnemf.elelő,s,ök fielé úgy gyiaklorolja, hio1gy akkor, ami:
'kor a kifizetésre olyan számlát adnak be, amely leltári kezelést 
igénylő cikkeket tartalmaz, követelje meg, ho.gy az anyag
nemfelelős megbízottja hozza magával a vonatkozó előjegyzést 
{leltárt) iis. lgy a pü. szolg .. vez. azonnal ellenőrizni tudja, hogy a 
vásárolt cikk valóban be van-e vételezve. Ezenkívül természetesen 
kötelessége az anyaglieltának számvite!f ellenőrzés,e is. 

. Legyünk éberetk és óvatosak az alo-oknák kifizetés céljára 
átadott pénzekkel. A zsoldról ottmaradt nyugta az alo. pk. vagy 
helyettese által aláírva addig, amíg · a ?'.soldnévjegyzéket vissza 
nem kapja, pénzt jelent. Ha kiadtunk kezünkből egy Pn. okmányt, 
amelynek megőrzése ugyanolyan kötelesség, mint a pénznek, 
,erről szintén nyugtát kérjüntk, melyben az átvevő elismeri, hogy 
,ennyi és ennyi Ft-ot okmánnyal együtt kifizetés végett átvett. 
.Az okmány visszaadása után a nyugtát megsemmisítve a kiállító-
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nak adja vissza. Ezt az egyéni felelősség, valamint a pénzze~ 
való gazdálkodás megköveteli. 

Minden, e szolgálattal kapcsolatos ténykedésünknek oda 
· kell eljutni, hogy a csapat és htp. között a legszívélyesebb jó
viszony fejlődjön ki és végleg el kell, hogy tüntessük a régi „gh." 
fogalmat a csapat életébő.l. Egyéni agitációval, ráneveléssél el 
kel! érnünk, hogy a csapat minden egyes tagja megértse és tisz
tában legyen azzal, hogy a htp. szolgálat szerves része a ·csapat-
nak és a győzelem kivívásának egyik alapvető tényezője. 

A pénzfelhasználás könyvelése számun1kra- teljesen új 
dolog. Itt ,egy gyakorlati tapasztalat által beváJit módsz,ert aján
lok a bajtársak11ak. Egy üres papírt megvonalazunk függőlegesen 
és felülről egymás alá írjuk a csapatnál előfordult kiadásokat Pfk. 
tételek szerint; a hó végén ezeket összeadjuk és egy összegben 
beírjuk a segédlap vonat\(ozó Pfik. tételéhez. Ily módon rövid idő 
alatt ·pontosan meg tudjuk szerkeszteni a segédlapot. 

Hitelkereteknéi f eltétlenü! szem előtt kell tartanunk első
sorban azt, hogy a hitelkeret nem pénz, hanem egy engedély, 
hogy egy meghatározott célra, egy meghatározott időn belül, 
mily összeg· erejéig eszközölhetünk vásárlásokat (kifiz-etéseketJ. 
Ez nem azt jelenti, hogy az engedélyezett összeget feltétlenül eI 
kell !költenünk, hanem azt, hogy az engedélyezett összeg keretén 
belül a kiképzés és a csapat érd~két állandóan szemelőtt tartva, 
tervszerű gazdálkodást végezzünk az engedélyezett összegen 
belül. Csak akkor és olyan vásárlásokat végezzünk, illetve enged
jünk eszközölni az anyagnemfelelősök által, amelyek a szolgálat 
zavartalan ellátása szempontjából feltétlenül . szülkségesek. Akkor 
nem fordul e1ő az, hogy az egyes hitelkeretekből . beszerzett javí- . 
tási és karbantartási célokat szolgáló cikkek hónapokon keresztül 
a csapat raktárában hevernek feles'.egesen. 

Az élelmezési állomány nyilvántartására összefűzünk 12 . 
darab élm. naplót, kb. egyévi szükségletne1k megfelelő oka da tolást 
és alo-onként az állománylajstromokat. Hitelesítjük és így egy 
évre az élm. létszám nyilvántartásához szükséges segédletek ren
delkezésre állanak. Az élm. naplót és okadatolást minden nap tin
tával pontosan vezessük. A bajtársak közül most sokan arra gon- . 
dalnak, hogy mi lesz, ha valami változás fordul elő, amely alkkor 
jut tudomásunkra, amikor az élm. naplót és okadatolást már le
vezettük. Azért van bajtársaim az Élm. napló „Ehhez", ,,Ebből" 
tétele, hogy minden változást, amely később jut tudomásunkra, 
ennek helyes alkalmazásával szabályosan keresztül tudjuk azt 
vezetni utólag iS'. Az okadatolás okmányainak egy okmánygyüjtőt 
ikészítünk és azt az összefűzött okadatolás mellett tartjuk. Fiú-
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-tési fokozatba soroltak számiakönyvéhez szintén készítünk egy 
r,endel,et-gyüjtőt, amelyben 1azofoait az okmányokat tartjuk, rnely,ek
nek alapján a számlakönyvben bármilyen változást eszközöltünk. 
Ezzel szorosan összefügg a változási kimutatás, melynek ugyan
csak készítünk egy okmánygyüjtőt és ott tartjuk a változási 
kimutatásban bármilyen változást előidéző okmányokat. Termé
szet,esen ,sohase fel,edkezzünk ineig a kölcsönös h'.vatlwzás be
jegyzéséről, pl. a változási kimutatásban hivatkozás a, Pn. t sz.-ra ,
a számlakönyvben hivatkozás a változási kimutatásra. A számla
könyvben minden változást és kifizetést be kell vezetni, pl. átköl
iözködés, gyermeká,gyi segély, temetési •járulék, stb. 

A ti. és thts. illetményeket a változási kimutatás szerint 
minden hó 25-éri számfejtsük. A levonások össziegét a tárgyhó 
,elsején a Csfn-ből átutaljuk az illetékes csekkszámlákra. A fize
tési jegyzék marad kifizetendő összegének felét ,·,a tárgyhó l-től 
15-i,g iUetékes össz,eget" a Pn-ból a már előre, a saját os:ekksüárrt- · 
1áról lehívott ellátmányból kiadásba helyezzük és az illetékesek
nek kifizetjük. A másik felét „a tárgyhó 16-tól a hó végéig ille
tékes összeget'' szintén a 'saját cseikkszámláról lehívott ellátmány
ból 16-an kiadásba helyezzük 5s a Pn. megjegyzés rovatába be
jegyezzük, hogy a kifizetést lásd a Pn. azon tétele alatt, ahol a 
tárgyhó l-től 15-ig kifizetés történt, mert magát a fizetési jegy
'zék12t ott hely,ezzük el. A fizietési jegyzékre méfg rávezetjük iazt is , 
hogy a levonásokat a Csfn. milyen tétele alatt eszközöltük. A ki
fizetések !könyvelését, vagyis a btto kifizetésre kerülő tö., beo. ill. 
é s családi _pótlék illetmények összegét a Pn . azon tételénél mutas
suk ki, ahol a tárgyhó l-től 15-ig a kifizetés megtörtént. Termé-

zetesen a segédalap szerkesztésénél ,a Csfn. azon tételét, ahol 
.a levoi1ásokat átutaltuk, valamint a Pn. azon tételét, ahol a ki
fizetés 16-tól a hó végéig megtörté,nt, nem vesszük figyelemb~, 
mert az 1-től 15-ig történt. kifizetéseknél bejegyzett teljes össze
g ében a kifizetett illetmények btto (teljes) összege bennfoglaltaük. 

A kárügyek intézésénél vezessen bennünket dolgozó né
pünk belénkhelyezett é)Zon bizalma, hogy „dolgozó népünk vagyo
nát megőrizzük és megőriztetjük". Kár esetén azonnal megálJa
pítjuk a kár értékét, a kár keletkezésének módját és ki hibáztat
ható a keletkezett kárért. Igen fontos, hogy a kár bizottsági meg
állapításánál a bizottság a felvett jegyzőkönyvekbe, illetve a ki
hallgatott személyek vallomásaihoz fűzze hozzá saját megállapí
tásait - amit gyakiorlatban nem igen 6,zoktak a· bajtársak meg
tenni. - Ezt a záradékot csak a bizottság . tagjai írják alá. Ez 
azért fontos, mert van egy .alap ahhoz, hogy a honvédségnek 
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okozott kárt miként lehet a legbiztosabb .módon megtéríttetni. 
Kártérítési ügyekben legyünk következetesek és a legaprólékosabb 
lkivizsgálásoktól és iratváltásoktól .se riadjunk vissza a cél érde
kében. A cél pedig nem más, mint a honvédséget a leggyorsab
ban kártalanítani. Ha a kár megállapítása során az a gyanu 
merül fel, hogy a mulasztás törvénybeütköző cselekmény is, az 
illetékes honvédügyészséget is értesíteni . kell. Ha a kár kisebb 
természetű, oda kell hatni, hogy a kár megtérítésén kívül az illető 
fegyelmi fenyítésben is részesüljön. Ezt az anyagi fegyelem fel
tétlenül elvárja tőlünk. 

A pü. sz0lg. vez. köteles az anyagnemfelelősök által . veze
tett leltáralkat negyedévenként számszerűleg ellenőrizni és az 
esetleges rendellenességek · megszüntetésére a szükséges intézke-
déseket megtenni. . 

A pü. sú>lg. vez. első és legfontosabb kötelessége, hogy 
. f eJ.elős a beosztott sz~mélyi állomány kiképzéséért, politikai 
11eveléséért és katonai fegyelméért, valamint harckészültségéért. 
Köteles jó példával, egyéni oktatással, fáradságot nem ismerő
tanítássál beosztottjai· tudását állandóan növelni, hogy minden 
bajtárs teljesértékű munlkaerő legyen beosztásában. 

Bajt?rsaim! Ezzel a pár sor útmutatásorrimal szeretném 
elérni . azt, hogy honvédségünk minden tagja tisztán lássa annak 
szükségességét, hogy csak sok tanulással . és a tanulással átvett 
anya,gnak gyakorlati munkába ·való illesztésével tudjuk szolgála
tunkat elöljáróink és dolgozó népünk teljes megelégedésére el
végezni. 

Akkor, amiikor az üzemekben és a falun dolgozó népünk. 
Pártunk vezetésével, mindent .elkövetve fokozza a termelés minő
ségi és mennyiségi növelését a szocializmus mielőbbi megvaló- · 
sításáért, nekünk a honvédség tagjainak is elsőrendű kötelessé
günk katonai, politikai és szakmai tudásunk állandó növelése, 
hogy a kizsálkmányolásmentes szocialista társadalom megvalósí-
tásából méltó módon kivegyük részünket. . 

A becsületesen elvégzett munka után büszke örömmel 
elmondhatjuk a nagy SzovjeJ Dolgozó NéJ?pel együtt, hogy . 

„A f ö 1 d, a gyár, e~ernyi kincsét '.:li:l dolgozók közt osztja 
szét.'' " 1 l 

1 

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

. Légy a dolgoz6 · 11 ép vagyoná~~k _ hűs~ges kezelője~J 
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VÁMH.iDI LÁSZLÓ százados 

Honvéd élelniező raktárak feladata 
a1:; élelmező szolgálatban 

A hadtáp élel,rnező szolgálat mikénti működésének 1rany
elveit a „Segédlet az anyagi szolgá~at e}lát'ására" és a „Tech
minimum" a hadtáp szolgálat számára." c. szolgálati utasítások 
idevonatkozó határozványai tartalmazzák. A hadtáp élelmező 
végrehajtó szolgálat szervezési és működési szabályai . tehát 
ezekre az irányelvekre vannak felépítve. A dicsőséges Szovjet 
Hadsereg ellátási rendszerére alapozott élm. szakvonalú határoz-
ványok, irányelvek lényege a, következő: · 

1. Korszerű csapatélelmezés biztosítása a táplálkozás élet
tani követelményeknek (kalória, vitamin, tápanyag-szükséglet) 
megfelelően. ' · 
. 2. Igénybevételtiek megfelelő élelmezés kiszolgá'.tatása 
(élelmezés,i ,norma) kalórikus alapon, de - ,egyelőre még - egy 
meghatározott pénz értékhatáron belül (pénzgazdá!lkodús). 

3. Etkezések egyöntetűségének elérése a tervgazdá'.kodási 
.szempontok, a biológiai követelmények figyelembevételével (Irány-
étlapok kiadása). · 

4. Beszerzési módok egységes és rendszeres szabályozása:. 
Súly a központosított (centralizált) beszerzésen van: 

a) a csapatok tehermentesítés~re, . · 
! < ö . 

b) a nagybani beszerzés előnyeinek kihasználása végett, 
c) az általános tervgazdá)kodási szempontok, a szociaÜz

mus célkitűzései és . rendelkezései szerinti beszerzési módok fel
tétlen betartásának elérés·e céljából. 
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5. Hadtáp utánszállítás megszervezése, kiképzésszerű be
gyakorlása az élelmező raktáraf< ál!omáshelyén kívül eső csapa
tok közvetlen felvételezésének mellőzésével. 

A hadtáp élelmező szolgálat jelen'.egi rendszere élénken 
rávilágít arra, hogy honvédségünk súlyt helyez 

a !korszerű csapatélelmezésre, 
az igénybevételnek, az -energia-szükségletnek megfelelő 

étkezés kiszolgáltatására, 
a konyhatechnikai kivitelezhetőségére, az élelmezettek ét-

kezési ,szokásaina fdépítiett ,egysé,g,es étki2zések elérésére, 
az étlaptervezések jelentőségének 1kiemelésére, 
a beszerzési módok központi szabályozására és 
az utánszállítások menetének irányítására. 
A csapatok zökkenőmentes élelem-ellátására az élm. szak

szolgálatos közegek (élm. szolgálat vezetők, ellátócsapatbeliek} 
hivatottak. Jelentős ellátási feladat hárul a ·kerületi élelmező rak
tárakhoz beosztott ?zakközegekre, mivel az ellátási rendszer 
súllyal az élelmező raktárakra van alapozva. 

Munkájukat a felelősségérzet, a politikai öntudat, öntevé
kenység, előrelátás, mozgékonyság és a mindenkori helyzethez 
való rugalmas alkalmazkodás jellemezze. Mindent el kell követ
niök, hogy a csapat é'.m. szükségletét mindenkór és idejében 
megkapja. 

A hadtáp élelmező szolgálat eHátása terén a kerületi élel
mező raktárnak főfeladata nagy vonalakban a következő: 

a) az „Irányétlap"-ok helyes össze{i!lítása, megszerkesztése, 
· b) az élelemszükségletek biztosítása, 
c) az utánszál1ítás megszervezése. 

A) ÉTLAPOK. 

I. Étlaptervezés általában. 

A cs.apatélelmezés értékét az étl.apok fejezik ki, melyek
nek felépítésében, tartalmában kifogástalannak kell lenniök. Az 

· 'étlap legyen változatos. Ez a változatosság nem is annyira a 
felhasznált alapanyagokban, mint az elkészített ételek' ízében, 
színében ·és halmazállapotában jusson kifejezésre. Egy étlapon 
ugyanazon ét,el ne kerüljön :gyakran 1alkalmazásra. 

- Ugyanazon az étlapon magas tápértékű ételek alacsonr 
tápértékűekkel, úgynevezett nehéz étel'ek könnyű ételekkel vál- · 
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takozzan:ak. Egyhan_g-ű táplálkozás előbb-ut"óbb megú~ásra, étvágy
talanságra vezet. Az étlapokat a - költségkihatás, a kalória-, 
vitamin- valamint a fehérje-, zsír- és szénhidrátszükséglet figye
lembé vételével kell összeállítani. 

Szabály: zöldfőzeléknek, , burgonyának, tej és tejtermékek
nek, tojásnak, illetve ezek megfelelő pótszereinek a napi étke
zéseknél nem szabad h.iányoznL S-úly a pótszerezési lehetőségek 
kihasználásán is van. 

Az étlap jellegzetességét a megfelelő évszak adja meg. 
Különös gondosságot kíván a téli, valamint a tavaszi étlap össze: 
állítása. A nehézségek elsősorban a télvégi és a koratavaszi hóna
pokban jelentkeznek, amikor a táplálékaink vitaminokban szegé
nyek (gyümölcsök, ·a főzelékek már elfogytak, vagy nagyon 
drágák. (Ilyenkor adjunk burgonyát, savanyú káposztát, sárga
répát, parajt, retket, szárított főzeléket, gyümölcskonzerveket, 
gyümölcsnedveket.) 

Télen a C-vitamin ellátás szempontjából különösen jelen
tős a savanyú káposzta fogyasztás. 

' A- és C-vitaminokban gazdagok a paradicsom- és paprika-
készítmények, melyek igen! kís mennyiségben a napi vitamin 
szükségletet kielégítik. 

II. !rányéllap. 

Az irányétlapokat a kerületí élelmező raktár.ak havo1)ta 
kétszer (2-2 heti időtartamra) szerkesztik az állomásorvossal 
egyetemben. · 

Az irányétlapok mikénti megszerkesztésének · tényezői : 
1. Táplálkozás élettani köveíelmények (kalóriaérték, vita

minszükséglet, fehérje, zsír és szénhidrát arány.a). 

2. Konyhatechnikai kivitelezhetőség figyelembevételével 
a 11egén,ység ízlése (niépél,elmezési swkások). 

3. Költségkihatás (élm. illetmény - élm. norma - felső
határértéke) , ., 

Cél·,. fuogy az élelmezés minél jobb, egészségesebb, . válto
zatosabb, bőségesebb és ízletesebb legyen. 

Az irányétlapokat a kerület élelmező szolgálat vezetője 
és a kerület vezető orvosa vizsgálja felül és a kerület hadtáp
parancsnoka hagyj a jóvá. 
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A jóváhagyott irányétlapokat ai illetékes kerület megfe
lielő példányban sokszoro~íHatja iéis l-1 példányt az alárendel~ 
'.(utalt) alakulatok részére idejekorán kiad. . . 

Az irány étlap \ tartalmazza: 

1. az étkezés időpontját (hó, nap), 
2. az étkezés nemét (reggeli, ebéd, vacsora), • · 
3. I. sz. Táblázatot „az élm. raktártól felvételezni köte

lezett cikkekről" ( 1 főre eső, kiszabat, egységár, kalória-meny
nyiség, pénzérték), 

4. II. sz. Táblázatot „1az alakulatok által helyszínen besze
rezhető cikkekről" (1 főre eső kiszabat, irányár, k1alória-mennyi
ség, pénzérték, azaz gazdálkodási hányad), 

5. ,,összesen" rovafot, mely magábafoglalja az I. sz. 
és a II. sz. Táblázat szerinti cikkek összetes kalóriaértékét és 
összetes pénzértékét. Egyben kimutatj1a az élm. norma felső ha
tárértékével szembeni túlkiadást, illetve megtakarítást. 

Tizenöt 1napna összeállított irányétlap mintát a c1Satolt 
melléklet tartalmazza, amely szerint az V. sz. norma felső ba
tátértékéből (naponta 6.- Ft) átlagosian 3800 kalóriának meg
felelő bőséges és változatos étkezés nyujtható némi megtakarí
tással ( 1 fő után naponta 1 fillér á megtakarítás). 

Az irányétlapok alapján á!lítj:'ik össze az alakulatok ia 

hetiétlapokat az A/I. pontban foglaltak szerint. 
Az irányétlapok I. sz . . Táblázatában feltüntetett cikk„eket: 
a) a helyi alakulatok közvetlenül vételezik, 
b) a külállomások idejekorán leigénylik az élm. raktár

tól. A kiszállítás a C) fejezet szerint történik. 
Az irányétlapokkal V1aló ellátási rendszer immár ½ éve 

lépett élietbe, úgyhogy az élm. szolgálatvezetők az étlaptervezé
sek terén már begyakoroltak. 

Az irányétlapok hátránya: 

a) Az élm. 1Szo1gála1vezetők befolyásoltatnak a heti
éthap megszerkesztésénél, mivel az irányétlapok egyben étlap
tervezések is és így nem 1 'fordítanak különösebb gondot az étke-
zések összeállítására. 1 1 

b) Többfokozatú élm. illetmény V1a,n rendszeresítV1e, vi
szont az irányéUapok csak az V. sz. norma pénzértéke szerint 
kerülnek megszerkesztésre. 
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Az élm. szolgálat vezetőnek arra kell törekedni, hogy az 
irányétlapok szerinti . cikkek (aliapanyagok) felhasználásával mi
nél változatosabb, ízletesebb stb. étkezés kerüljön kiszolgálta
tásra . . A hetiétlapok összeállítás~nál (lásd A/I. pontot) az élm. 
szolgálat vezetőknek, a végrehajtó szakközegeknek, öntevéke
nyeknek és leleményeseknek .kell lenniök. 
. Az irányétlapok I. sz. Táblázatában feltüntetett élm. cik-

keket nemcsak az V. sz. élm. normára igényjogosult alakul1atok, 
hanem norma-fokozatú élelmezettek részére is fel lehet az étke
zéseknél · használni - egyes cikkekben történő változtatással. 
Egyes alakulatoknál, intézeteknél könnyű, kímélő étrendi köve
telmény van {repülők, betegek). Ilyen esetekben az élelmező szol
gálatvezető - orvosi vélemény alapján · - az irányétJa·p I. sz. ' 
Táblázata szerint megszerkesztendő igénylésben :__ egyes élm. 
cikkeknél - fajtában és mennyiségben öntevékenyen változtat
hat. Ezt a körülményt azonban idejekorán közölni kell az élm. 
raktár pság-gal, hogy a beszerzést ennek figyelembevételével 
idejekorán foganatosíthassa. 

A csapatokrnak elsőrendű kötelessége az irányétlap . t S?. 
Táblázata szerinti cikkeket, azok mennyiségét - a meglévő 
készlet levonásával - rendszeresen felvételezni, mert elleneset
ben, - a szükségletek rendszertelen ingadozása köyetkezt~ben, 
- a központi, illetve nagybani beszerzés menetében zökkenők, 
fennakadások állhatnak elő, vagy a feleslegessé vált készletek 
minőségében értékcsökkenés következhet be. Kivételt képeznek 
ia felvételezési kötelezettség alól az előbbi bekezdés s:zerinti véte-
lezési mentességek, illetve könnyítések. . 

A csapatok kötelessége továbbá az irányétlapokkal kap
csolatos és,zrevételeket (építő kritika) megtenni, hogy a hely~ 
és kiértékelt gyakorlati tapasztalatokat az élm. raktár a követ
kező irányétLapok megszerkesztésénél felhasználhassa. 

Az irányétlapoknál igen fontos követelmény, hogy a:z 
élelmiszerek egységárai ,nem haladják me\g a miinden1kori p:iaci (ha 
tósági fogyasz,tó) árakat. Hóközben ,az egységárakban változ
tatni nem célszerű, mivel a változtatá,s ia csapatoknál elszámo
lási .többletmunkát jelent. Célszerű lenne, ha az összes élm. rak- · 
tárak egységes egységár ak alapján állítanák össze az irányét
lapokat, illetve szolgáltatnák ki az élelmiszereket. Ezt köipon-. 
tiasan kellene szabályozni. 

Végül kívárnatosnak tartanám központiasan kiadni a leg-. 
fontosabb ételek elkészítési leírásait, konyhatechnikai · előír~sokat 
,és ételjegyzékeket (lievesek, fözeliékek, körítések stb.). 

79 



B) Élm. szükségletek biztosítása. 

A beszerzést végrehajtó szerv szerint megkülönböztetünk: 
a) központi biztosítást, amit a H. M. eszközöl, • 
b) nagybani beszerzést, amit a kerületi élelmező raktárak 

saját kezelésben hajtanak végre és 
e) csapatbeszerzést, amelyet az . alakulatok végeznek -

általában a helyszínen. 
A központi beszerzés tárgyát k;épező cikkeket a H. M. ~a

vonta rendszeresen kiszállítja (természetben, vagy utalványok
ban) az élelm~zőraktárak részére. 

A saját kezelésben beszerzendő cikkek meti.nyiségét az 
élm. raktárak állapítják esetenként meg: 

a meglévő készletek, 
az irányétlap I. - sz . Táblázata szerint 1 főre eső kiszabat 

(szükséglet), ellátási időtartam, 
a magasabb élm. norma fokozatú alakulatok külön igény

lései (pótszerek) és 
az utalt létszám 

alapján. 
Itt hangsulyozni szükséges, hogy az élelmező raktárak 

nem a meglévő készletek alapján állítják össze · az irányétlapo
kat, hanem az A/I. és ,az A/II. pontokban foglaltak szerint. Ha 
a meglévő készlet előreláthatólag nem fedezi a szükségletet, az 

· élelmező raktár elsőrendű feladata: 
a). leigényelni a központi biztosítás tárgyát képező élm. 

cikkek hiányzó mennyiségét, · 
b) beszerezni az egyéb élm. szükségletet (idetartoznak a 

pótszerek is, amelyek az irányétlapban nem szerepelnek, de a 
csapat igényelte). 

A szükségletek beszerzése zömmel állami (nemzeti) vál
lalatok útján történik. A jelenleg érvényben lévő - előlj áróban 
hivatkozott - szabály:zatok megengedik, hogy a nem számot
tevő szükségletek közvetlenül a piacon, a termelőtől szereztes
senek be, ha 

a) a szükséglet a helyszínen állami (nemzeti) vállalatok 
4tj án nem szerezhető be és 

b) az állami (nemzeti) vállalattól történő beszerzés je
lentős szállitási többköltség,et jelentene. 

A szocializm11s építésének szakaszai szerint mindjobban 
háttérbe szorul a termelői vétel lehetősége, különösen akkor, ha 
a nemzeti vállalatok hálózata teljesen kiépül. Addig is azonban 
a beszerzéseket olymódon kell irányítani, megszervezni, hogy a 
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szükségletek legnagyobb része az élelmező raktárak útján sze
reztessenek be állami (nemzeti) vállalatoktól. 

A tervgazdálkodási szempontok, a szocializmus célkitű 
zései és a korszerű ellátási rendszer megkívánják a természet
beni élelmezés bevezetését. A természetbeni élelmezés rendszere 
ugyanis a c,~:apatbeszerzés te] jes kiküszöbölését és a pénzgazdál
kodás megszüntetését eredményezi. · 

A t,ermész,2tbeni éldmezé,s. bevez,etésével együtt jár az el
számolási (számadási) rendszer racionalizálása, a pénzellátás · 
átsz,erv,ezése, illetve átállítása •az élelmező raktárak sz,emélyi és 
anyagi többszükségletének kielégítése . 

A természetbeni élelmezé5nél mindennemű élelmi szük
séglet beszerzést teljes egészében az élelmező raktárakra kell 
alapozni. . 

Mindaddig, amíg a természetbeni élelmezés rendszere 
életbe nem lép, az élelmező raktárak - öntevékeny, meggyőző
désből fakadó szocialista munkával - az utalt alakulatokat az 
átmeneti időszakban a beszerzések terén hathatósan tehermen
i:esíthetik. 

Sztahánovista-mD'zgalmat k,el! lk,ezdeményezni ,a csapat
beszerzések lecsökkientéséf.c, a tervgazdálkodási célkitűzések meg
valósítás::ínak ,elősegítésie, 1a f.eles1e,g"es oénzforgalom kikü,szöbö -
1ése és a csapatok tehermentesítése érdekében. 

A budapesti élelmező. raktár máris irányt vett arra, hogy 
Nagy~Budapest helyőrsége részére - a technikai kivitelezhető
séigi lehdfoég,ek s.z'erint . - m:n~-:lt~n é'.,elmecilkket saját keze
lésben szerezzen be. A mellékletet képező „Irányétlap" II. sz. 
Táblá·zaila ,sz,e.rint 1950 február hó eliső f.e]ében még a követ- . 
\ező élm. cikkeket szere{':ték be a csapatok közvetlenül: 

tej, tojás, túró, tejfel, sajt, vaj, 
zöldfőzelék, zöldség, hagyma, fokhagyma, 
savanyú káposzta, 
kolbász, debreceni, virsli, májas hurka, fejsrJjt, 
zsemlye. 

Ezeket az élelmiszereket az alakulatok vagy sikeresen 
beszerezték (termelői, piaci vétel is előfordulhatott) vagy pedig 
- beszerzési nehézség fennforgása esetén - egyes élelmi cik
kek fograsztását egyszerfíen mellőzték (irányétlapon, illetve a 
hetiétlapon · változtattak). A biológiai követelmények szerint ösz
szeállított étkezések élettani értéke márpedig csökken, ha pl. 
vaj helyett szalonna került kiszolgáltatásra. ' 
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A-·csapatbeszerzési ténykedések lecsökkentésének legegy
szerűbb módja a következő: 

1. Az iiányétlapok I. sz. Táblázat részébe az eddigi gya
korlat ;;zerint csapatbeszerzés tárgyá_t képező élelmiszereket 

. (tej és tejtermékek, zöldségféleségek, savanyú káposzta stb.) 
is be kell állítani, ha a saját Jrezelésbeni beszerzés - a többlet 
munkától, a nagyobb adminisztrációs megterheléstől stb. ette
kintve - megvalósítható. 

2. Az irányétlapók kiadás,áva1 egyidejűleg tájékoztatni 
kell az alakulatokat, hogy a romlandó élelmiszereket a szük
ségletet megelőzően 2-3 nappal rövid úton igényeljék le az 
élelmező raktártól - a szi.iksléglet, 1a minőség, a fogyasztás nap
jának megjelölésével. · · 

3. Az élelmező raktár az illetékes állami (nemzeti) válla
nál (a zöldségféleségeket a Zöldségértékesítő Nemzeti Vállalat
nál, a savanyú káposztát a Közért N. V.~nál stb.) biztosítja a 
leigényelt hozzávetőleges szükségleté -az irányétlap, illetve a 
csapat részéről bejelentett fogyasztási napokra. 
· 4. · Az élelmező raktár - az illetékes nemzeti vállalattal 
történő előzetes megállapodás alapján - a csapat részéről le
igényelt és leokmányolt mennyiségekre utalványt szolgáltat ki. 

Nemzeti vállalatonként külön-külön utalványtömböt kell 
használni. Az utalványt 2 példányban kell kiállítani az élelemző 
példány ( alakulat példánya) téphető ki. a tömbből. Az alakulat 
utalvány-példányában az alakulat hadrendi számát nem szabad 
kitölteni a1 titoktartás végett (pl. ,,XXXX. sz. alakulat" helyett 
,,8516. sz. alakulat"). 

A nemzeti vállalat utalvány alapján kiszolgáltatja az 
utalványozott mennyiséget. Az átvételt megtört.éntét az utalvány_ 
hátoldalán aláírással ( olvashatóan is kiírva, az átvevő közeg 
személyazonossági igazolvány folyószámának feltüntetésével) ; 
igazoltatja. 

Az él~mező raktár esetenként köteles megőrizni a kiszol
gáltatás mil<éntjét, a kiszolgáltatott minőséget. 

5. Az előbbi" pont szerinti utalványokat (átvételi aláírás
sal ellátott csapat példányokat) · a nemzeti vállalat összesítő 
jegyzékbe foglalj a, a kiszolgáltatott mennyiséget leszámlázza 
és a számlát kifizetésre benyujtja az. élelmező raktárnak. 

A sz_ámlát az élelmező raktár - a pénz forgási sebes
ségének előmozdítása érdekében - a benyujtástól számított 3 
napon belül köteles kiegyenlíteni (közigazgatási inkasszó, ám
csekk stb.). 
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Az előbbi 1-5 pontban ismertetett rendsze.r előnyei: 

a) a csapat mentesül a beszerzések alól, 
b) állami (nemzeti) vállalatoktól történő vétel megnyug

tatóan biztosítva van, 
e) a pénz forgási sebessége kedvezően alakul, mert az 

élelmezési pénz „gazdálkodási hányada" nem hever 2, esetleg 
4 hétig az alakulatnál, 

d) az élelmiszerek · megfelelő minőségben biztosíthatók a 
lehető legkedvezőbb hatósági egységáron, 

e) a táplálkozás-élettani követelmények szerint összeállí
tott étlapok kivitelezésében nincs akadály, nehézség, -

f) a jelenlegi elszámolási rendszert ez az újítás azonban 
nem érinti. -

_ Kétségtelen, hogy ez a rendszer az élelmező raktárak 
szakközegei részére nagyobb igénybevételt jelent, az amúgyis 
nagy anyagi felelősség még jobban .fokozódik, némely alakulat
nál viis,szatetszést kelthet a nemzeti vállalatok telephelyének 
távolsága és a 'régi beszerzési forrás mellőzése. Mindezen szem
pontokat figyelmen kívül · ~el! hagyni, mert csak a szocializmus 
építése és a hadtáp élelmező szolgálat eredményes és zökkenő
mentes végrehajtása lehet a döntő tényező. 

A kerületi élelmező raktárak természetesen nemcsak · 
élelmiszereket szereznek be és szolgáltatnak ki, hanem szak
szolgálatához tartoznak még 

a takarmányok (szemes és szálas, marhasó), 
az alomszalma, ágy és fekszalma, 
tüzelőanyag ( átmenetileg csak), 
mosószappan, 
erőtakarmányok · 

beszerzése és kiszolgáltatása is. 

Egyébként a · szükségletek biztosításával kapcsolatban 
még számos szakszolgálatos feladata hárul az élelm.ező raktá
rakra, még pedig: 

a mennyiségi átvétel, 
a minőségi m,~gvizsgálás, 1,) 

a tárolás, • 
a készletek kezelése . (gondozás, konzerválás, kondicioná~ 

lás és felfrissítés), 
a ktszolgáltatás (kiadás, kiszállítás) és az elszámolás .. 
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C) U tánszállítás. 

Az élelmező raktárak állomásl~elyén elhelyezett alakula
tok (helyi alakulatok) élm . stb. szükségletüket közv-etlenül véte
lezik az élelmező raktártól. 

A külállomások havonta kétszer (takarmány stb. cikke
ket általában havonta egyszer) igénylik le a szükségletet az 
illetékes élelmező raktártól. Az igényelt mennyiség·et az élelmező 
raktár a megjelölt időp0tntra és áHamáshe~yre vaisúton1 (v1asúti 
úthálózat hiányában más szállítóeszközzel) köteles kiszállíta:1i. 

Abban az esetben, ha az élm. raktár megfelelő szállító
eszközzel, kísérőszemélyz,e ttel nem rendelk,ezik, az alakulat 
- n élm. raktár ilyenértelmű idejekoráni értesítése esetén --
s.a iát maga kö-'.d es a }eszállitás ról gondoskodni: Rakodós.ze
mélyzetet, a vasutig való helyi fuvart termé§zetesen az élel
mező raktár bocsát az alakulat rendelkezésére . · 

A szállításoknál főszempont, hogy minél kevesebb szál
lítási ~tb. költség merüljön fel és a szállítótér kellően ki legyen 
használva. 

A szállítás i költ1ségeket az élelmező raktár egyenlíti kí 
a vonatkozó hitelkeret terhére. (Előnyós lenne erre a cél.a is 
fuvardíj · csekk-rendszert bevezetni.) 

Az éleln)ező raktár öntevékenyen igénylésen felüli meny
nyiséget is kiszállíthat a szállítótér kihasználása végett q!yan 
cikl'.ekből, amelyek nem romlandók és az alalrnlatnak a követ
kező ellátási időszakban arra feltétlen szüksége lesz (pi. ke
nyérliszt). 

A nagy vonalakban iiSmerbetett fel1adafok maradéktalan el· 
látása elsőrendü kötelem! Minden élm. szakszolgálatos hadtáp
tisztFiek, tiszthelyettesnek ezeket a kötelmeket - a hadtápl~ikép
zési fa.nanyaggal párhuzamosan - nemcsak ielméletilieg, hanem 
gyakorlatilag is el kell sajátítani. Cél . a hadtáp élelmező sml: 
gálat kifogástalan és zökkenőmentes végrehajtása, ellátása. 

Jó szocialista munkát végzünk akkor, amikor a csapatok 
élelmezéséről teljes mértékben és idejében gondoskodunk. 

Jó élelmezéssel a béke megvédésére hivatott néphad 
seregünket erősítjük! 

'l h 
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Dr. CSILLAG ZOLTÁN o. 6rnagi' 

A húsvi~sgálatról 

A csapat orvosának és állatorvosának mindennapos köte
lessége közé tartozik a csapat élelmezéséhez felhasználásra 
kerülő hús vizsgálata, de előfordulhat még a béke szolgálatá
ban is (kihelyezés}, hogy ez a kötelesség az élelmezési szolgá
lat vezetőjére, vagy a főszakácsra hárul. Ugy _vélem tehát, hogy 
nem lesz hiábavaló, ha rövid összefoglalót adok a húsvizsgá-
1 attal kapcsolatos teendőkről. · 

Békeszolgálatban csak olyan hús kerül a ·csapathoz, ame
lyet a húsvizsgálati törvény rendelkezése szerint szakképzett 
húsvizsgáló ( általában hatósági állatorvos, ritkábban orvos, el
vétve laikus húsvizsgáló) már megvizsgált, azért a vizsgál a I
nak ezt a részét csak a legrövidebben ismertetem. 

Az említett törvény értelmében _ ,minden közfogyasztásra 
szánt állatot, még levágása előtt a húsvizsgál-ó megvizsgál és 
amennyiben nem lát gátló akadályt fennforogni, az állat köz
fogyasztásra való levágatására engedélyt ad. Előírja továbbá á 
törvény azt is, hogy az állatot a legpontosabb vizsgálat tar
gyává 'kell tenni a levágás után is. E vizsgálat ,eredményekép
pen a húsvizsgáló a húst vagy 

1. közfogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak jelemi ki,· 
vagy 

2. közfogyasztásra alkalmatlannak és elkobzdndónah ítéLl. 
(Pl. az 1alall't felsoriolt betegségek eset,eiben: lépf,ene, s,erc,e,gő 
üszök, heveny vérömiéses vérmérgezés, veszettség, takonykór, 
keleti marhavész, gennyvérííség, gümőkór, ha az állat egyébként 
tetemesen le-soványodott, sertésorbánc, sertévész, tetarius, na10'V
fokú sá,rgaság, vizenyősséget okozó bor.sókakór, nagyfokú vizelet
szag), vagy 

3. közfogyasztásra az elváltozást mutató részek megsetn
misítése után alkalmast1Jak mondja ki. (Pl. az alant felsorolt 
betegségek esetében: borsókakór, ha alapos vizsgálat alkalmá
val egy-két borsóka találtatott, állati élősködők, elhatárolt daga
natok, zsigerek gömőkórja, sugárgomba betegség, betokolt 
gennyes gócok, sérülések, stb.) 

Miután pedig a húsvizsgáló a fentiek alapján véleményé1 
kialakította, azt bélyegzőjével magán a húson rögzíti. Ebből 
következik, hogy az élelmező szolgálat szervének ( csapatorvos , 
áo., élm. szolg. vez., szakács) · jól lkeU ismernie egyrészt a hús.
vizsgálati bélyegzők különböző formáit, másrészt azokat a he
lyeket, amelyeken a húsvizsgáló a törvény értelmében bélyeg-
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zőt elhelyezni köteles. Mindenekelőtt tudnunk kell azt, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan anilin festék, melyet állatorvos 
húsvizsgáló hasz[!ál, / i la, melyet laikus használ, f e k e t e 
színű. A bélyegzöformát pedig, amely a közfogyasztásra fel-· 
téüenül alkalmas marha- vagy sertéshúst. ·jelzi , az 1. ábr~ 
mutatja be. Ugyanígy bemutatjuk (2. ábra) a növendék mar-

1. MJm. 2. ábra. 

hák, kecskék és o jt,ott ma·rhák húsának lebélyegzésér-e, továbbá 
(3. ábra) közfogyasztásra feltételesen alkalmas hús lebélyegzé
sére, valamint ( 4. ábra) a lovak húsának lebélyegzésére hasz
nálatos bélyegző.formákat. 

PEC5 l9St2;aa.2. 

3·. ábre. i~ ábra. 

Ami pedig azt illeti, hogy az elénk kerülő húson hol kell 
a lebélyegzést k,er,es,ni, arra vornatkozóla,g a húsvizs,gálati tör
vény úgy rendelke:cik, hogy a bélyegek mindkét testfélen leg-

' alább is az alább felsorolt testrészeken alkalmazandók: · 
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1. Szarvasmarhákon, lovakon:, 1 
• , 

1. a rostélyos tájékán, az utolsó hordától számított 3. 
bordaköznek megfelelően, a gerincoszlop mellett, a 
mellhártyán, 



2. a combok belső oldalán (felsál), 
3. a fartő hegyén, 
4. az ágyék tájékon (hátszín), 
5. a lapocka porc tájékán (tarja vég), 
6. a lapocka közepén, 
7. a szegy elülső részén (szegytő), 
8. a szegy hátsó részén (vékony szegy) ', 
9. a nyelven, a tüdőn, a májon, a lépen és a veséken. 

II. Borjukon: 

.1. ,a hasfal első részén a hashártyán, 
1. az utolsó · bordától számított ·harmadik borda.köznek 
· megfelelően közvetlenül a gerincoszlop mellett a mell-

hártyán (hosszú karaj tájéka), 
2. a comb külső oldalán, 
3. az ágyéktáj hátulsó- végén (rövid karaj), 
4. a negyedik borda.közben a szegycsont közelében, 
5. az alkar külső oldalán, 
6. a fejen a felső állcsontnak megfelelően, 
7. a nyelven és a tüdőn. 

· Kétségtelen, hCJtg'y iaz élm. szolg. szervéniek első teendője 
a húsvizsgálattal kapcsolatban a fent leírt bélyegzés fellelése és 
azonosítása, majd még az átvételi teendők elvégzése előtt (le
mérés) a hús alapos vizsgálata. Ez .a vizsgálat áll: .a hűs 
me{Zszemléléséből, áttapintatásából megszagolásábó!, bemetszé
séből, esetleg egy próbájának laboratóriumi viisgálatra való 
megküldéséből. Vizsgáljuk meg, hogy a fent leírt módszerrel a 
leggyakrabban fogyasztásra kerülő állatok húsának milyen jel-
lemző tulajdonságait ismerhetjük meg: · 

I. Szarvasmarha húsa általában telített vörös színű, tö
mött összeállású, metszéslapja fényes, sajátságos szagú és zsír
ral áitszőtt. A kötős.zövet fehér. A faggyúja megmer,ev,edése után 
kemény, színe sárgás. Különösen sárga lehet öreg állatoknak 
faggyúj a. Beszáradás után igen sötét színűvé lesz idősebb bikák 
húsa, az ilyen húst a mészárosok „feketének" szokták nevezni. 

II. A borjú húsa (2__:4 he~~s korában levágottan): Alta
lában halványsiürkés vörös 'színű. Rostjai finomak; tapintata 
kissé _ petyhüdt, szaga enyhén savanykás, zsírja megmerevedés 
után is petyhüdt, kenőcsszerű. _ · 

III. A sertéshús S'.?íne szürkésfehértöl sötétvörösig vál
tozik. Sok zsír szi;ivi át és a nagyiobb húscsoportokat is. zsír veszi 
körül, am~ly teljesen fehér, finoman szemecskés és lágy. Jel- . 
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lemzőként említhetjük meg, hogy főzéskor a sertéshús szürkés 
fehér színűvé lesz, tehát sokkal világosabb, mint más állat húsa. 

IV. A ló húsa sötétvörös, sőt barnavörös színű és meg
száradáskor kékes fényűvé, vagy feketés-vörössé lesz. Tapintafa 
tömött. Metszéslapján a hús nincs zsírral átszőve. A benne lévő 

... nagymennyiségű állati keményítő (Glykogén)' miatt szaga és 
íze sajátságos, émelyítően· édeskés. Zsírja lágy, aranysárga, 
vagy sötétsárga színű. 

Ezek a leggyakrabban fogyasztásra kerülő és arra alkal-
mas húsok ismertető jelei. . . 

Most vegyük sorra azokat az elváltozásokat, melyek a 
húst teljes egészében, va"gy ré.nleteiben közfogyasztásra alkal-
matlanná teszik. J 

Ilyen elváltozások létrejöhetnek: 
1. Rothaszté ----- , . 
2. erjesztő . - baktenumok behatása következtében, 
3. rovar álcák behatására, ' 4. szennyeződések következtében. 

1. A baktériumok okozta rothadás a hús -felületén már 
igen korán kenőcsszerű t?padós bevonatot hoz létre, s a hús
nak finom vonalas, rovátkás rajzolatát 1:lmossa. A hús undorító 
szagú lesz, 111ajd zöldesen elszíneződik, kivált a bőnyék és a 
csontok mentén, ezért nem lehet eléggé hangsulyozni, hogy a 
húsvizsgálatnál milyen fontos a húsnak a csontig való be
metszése. 

2. Az erjesztők okozta erjedés alkalmával az izom meg
halványul, világosszürke, vagy éppen szürkésfehérré lesz. Külö
nösen jellemző a hús savanykás, megavasodott, vajra emlékez-

. tető szaga. · 
Dgy a rothadás, mint az erjedés elbírálásánál a fenti 

jelek feltalálása esetén a húst fogyasztásra alkalmatlannak kell 
minqsíteni. E helyen röviden megemlítem az ugyancsak bakté
riumok okozta dérszerű bevonat jelentkezését, amely gyakrah
ban kolbászárú, ritkábban friss húson látható, amikor is a hús 
felületén rendellenes szag nélkül fehér, száraz bevonat kelet
kezik. E bevonat eltávolítása után a húskészítményeket," ha 
egyébként más rendellenesség nem mutatkozik, nem kell kifogá
solni. Ugyancsak itt említem meg a hús penészesedését, fol
tokban való vörös elszíneződését, melyek egyedül való előfor
dulásuk esetén és ha csak a felületre szorítkoznak, az egész
ségre ártalmasnak nem mondhatók és szükség esetén ecettel 
való lemosás után közfogyasztásra bocsáthatók. 
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3. Rovar álcák a húson nyáron aránylag hamar fellel
hetők és a teljesen friss húson is előfordulhatnak. ·Amennyiben 
csekély számban és csak a hús felületén vannak, a hús köz-

. fogyasztásra bocsátható. . 
4. Szennyeződhet a hús vágáskor a _vizelettel, az epével, 

a béltartalommal, gennyes izzadmánnyal, melyet egyszerű le
mosással a hús felületéről eltávolítani .nem lehet. Ez esetben a 
hús felületes rétegeit le kell metszeni. 

. ' 

Ezek azok az elváltozások, melyeket az élelmezési szol
gálat szervének a hús megvizsgálásakor fel kell ismernie. 

Különleges feladatok hárulnak a l;úsvizsgálókra a csapat 
részére szállított vágott hús és különböző hentesáruk (kolbász, 
szalonna, disznósajt, stb.) elbírálásánál, mert ezek a gyártás 
folyamán egyrészt különböző fertőzéseknek lehetnek kitéve, más
részt pedig romlott voltuk,. vagy gyengébb minőségük eltünte
tésére különböző hamisításoknak lehetnek alávetve. Ezeknek az 
áruknak vizsgálata, elbírálása következő dolgozatom tárgya lesz. 

" 
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ENDRE BBLA őrnagy 

Konyhatis~taság 

A szocializmusban leg.főbb érték az ember! Ahogy meg-_ 
becsüljük az ember életét a korszerű fegyverek beállítiisával, 
f árac:Ls1ágot nem kim élő beásásli munkára történő oktatással, 
szervezésünk és kiképzésünk egyéb idevonatkozó határozványai
nak oktatásával, ugyanígy meg kell az egészségét is óvni a 
honvéd bajtárs1ainknak azzal, hogy' az étel, - amit mindennapi 
táplálékul elébe adurik, - olyan legyen, ami egészségét a leg
kisebb mértékben sem veszélyezteti, étvágyát elősegíti. 

A levegő tele van láthatatlan kártékony apró élőlények..., 
mérgező baktériumok milliárdjaival, a betegséget okozó piszkot 
és szennyet hurcoló rovarok pedig állandóan· azzal fenyegetnek 
bennünket, hogy az ellenük VJaló kellő védekezés nélkűl beszeny
nyezik ételünket. 

Nem elég azonban csak azzal törődni, hogy az említett 
betegségokozókat hatástalanítsuk, hanem követelmény az is, 
hogy az ételnek, amit kiszolgáltatunk, meg legyen a'Z élvezeti 
értéke, hogy azt a bajtársak jó étvággyal fogyaszthassák. Az 
élvezeti érték kitermelésében az étel ízén, szagán, színén és hő
mérsékletén kívül, - mint külső körülmény, - · nagy szerepet 
játszik az étel tisztasága. 

Egyik legfontosabb követelménye a jó konyhiavezetésnek 
a főzésnél felhasznált anyagok tisztasága. Minden felhasználásra 
kerülő nyersanyagot tisztítsunk, mossunk, sziiáljunk, áztassunk 
meg, úgy hogy . a felhasználásra (főzésre, illetve sütésre) kerülő 
anyagok a lehető legtisztább állapotban kerüljenek a készülő 
ételbe. 

Távolról sem szabad azonban csak ezzel megelégednünk, · 
mert a fertőzést és szennyeződést csak akkor tudjuk igazán el
kerülni, ha a környezetet,/ vagyis a kor1yhát rendben és tisztán 
tartjuk. _ 

Az eddig megtartott szemlék kiértékelése azt mut1atja, hogy 
a konyha tisztasága és rendje nem üti meg azt a mértéket, ame
lyet e munkahelyen beüsztoit é.s ennek felügyeletével megbízott, 
illetve ezért felelős szakács és. élm, szolgálatvezetőtől elvár dol
gozó népe, amely őt erre a helyre állította. Az említett közegek
nek feladiatához ugyanúgy hozzátartozik a konyha rendbentar- ... -
tása és tisztogatása, mint az étel ekészítése és az ezzel kapcso
latos többi .feladatok. Még több odaadásra, még több fegyelemre 
van szükség e téren, mert egyes konyháktól eltekintve a nagy 
általánosságban az tapiasztalható, ho§';y nem óvják eléggé a hon-
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véd bajtársak egészségét, . nem törődnek a betegségek megelőzé
sével. 

Az a körülmény, hogy a kellően tisztán .és rendben nem 
tartott konyhafelszerelés idő előtt tönkremegy, használati érté
két elveszti és újat kell helyette beszereznünk, egyenesen nép- · 
gazdaságunk megkárosítását jelenti. A nem rendeltetés szerint 
használt felszerelési cikk esete majdnem mindennapi jelenség. Az 
a sok törött, horpiadt, repedt konyhafelszerelés, amivel a szemlélő · 
előljáró lépten-nyomon találkozik, mind megannyi kárt jelent dol-
gozó népünknek. · 

Különösen az élm. szolgálatvezetők felé hangsúlyozom, 
J:10gy hogyan követelhető meg a konyhatisztaság attól a szakács
tól, aki maga is ápolatlan körömmel, szakállasián, régóta váltott 
ingben dolgozik, tehát mindjárt a „kezdet"-ből kellene kiindulni a 
felügyeletet gyakorló élm. szolg. vezetőnek, aki a konyháját 
rendbe akarja hozni tisztaság szempontjából. Az ilyen szakács
nak nem lesz gondja ama, hogy a konyha bútorzata, asztalok, 
vágó deszkák, szekrények, szekrényfiókok, polcok, kéziraktár, a 
konyha kövezetének mosásához, sikálásához hozzászokjon, a be 0 

osztott bajtársakkal ezt végrehajtsa. 

Sok kívánnivalót tapasztal~nk a sikálás és súrolás thén. 
Azok 'a szakács bajtárs1ak, akiktől a szemlélő megkérdezi, hogy 
mikor súroltatta ezt vagy amazt a tárgyat, mindjárt készen van 

1 a válasszal, hogy „állandóan sikálják, csak nem megy le róla". 
Egy kis tanáccsal szolgálok ezeknek ia .bajtársaknak a követke
zők szerint: A súroláshoz és sikáláshoz erős lúgot használjunk, 
mert a zsíros asztalokhoz, edénymosáshoz és zsírfoltok eltávolítá
sához ez szükséges. A lúgot (szóda, szappan) csak igen kis 
mennyiségben öntsük a súrolandó vagy tisztítandó helyre, sikáló 
kefével eldörzsöljük, majd forró vízzel elkevert kevés lúggal 
tovább sikáljuk, mindaddig, amíg a fatárgyiak, asztalok, vágó
deszkák stb. fehérek, tiszták lesznek. Ezután bő melegvízzel le 
kell Öblíteni, lemosni a lúg maradványait, majd szárazra törölni. 
·Az edényeket, vágódeszkákat stb. szellős-levegős helyen hagyjuk 
megszáradni és csak kiszáradt állapotban helyezzük helyükre, 

mert a nedvesen hagyott és rosszul mosott edények, rasztalok és 
szekrényrészek férgeket termelnek a konyhaban, . amelyeknek 
kiirtása nagyon nehéz. Miután a konyhaféreg, svábbogár, csó
tány bogarak nemcsak undort keltőek, hanem minden ételt, vagy 
másnapra előkészített élelmiszert is megmásznak, megfertőznek, 
az emberi szervezetre káros hatássial vannak. Ezek a férgek ki
zárólag piszkos, rosszul takarított konyhában szaporodnak el. 
Eppen ezért .a konyhák berendezési tárgyait alaposian takarítani . 
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kell és a forró lúgot nem kell sajnálni a sikáláshoz és mosoga
táshoz. 

Igen alkalmas a tisztogatáshoz a hamulúg, mely a lúgos 
oldóhatása mellett még dörzsölőhatást is kifejt. Ezt ott használ
hatjuk, ahol fatüzelés van. A következőképpen készítünk hamu-
1úgot: A tűzhelyek hamutartóiból, .vagy ha a konyhában nem 
használunk a főzéshez fát: a közeli cserépkályhákból kiszedjük a 
fa hamuját és azt egy edénybe gyüjtjük. Ha az edény félig van 
hamuval, úgy forrásban lévő vízzel leöntjük, megkeverjük és le
ülepedni hagyjuk. Amint 1a hamulúg leülepedett, úgy azonnal 
lúgot nyertünk. · 

A tisztasághoz nemcsak a tárgyak használata utáni min
dennapi súrolás és sikálás szükséges. Bármilyen szofgalmas is 
e tekintetben a konyhaszemélyzet, mégis félmunkát végez a tisz
taság terén akkor, ha nincs figyelemm el ama, hogy a szekrények, 
polcok, asztalfiókok tele vannak mindenféle lim-lommal, szennyes 
konyharuhával, kenyérdarabokkal , szakácsok ottfelejtett, el nem 
mosott evőcsészé jével stb. A szekrényekben ti sztár a mosott és 
eltörölt konyhafelszerelésen, tiszta konyharuhán, gondosan be
cso.trmgolt, vagy jól záró dobozba rakott fűszerfélén kívÜ-1 ~emmi 
mást nem szabad tartani. A felmosó, mosogató és törülgefö~r U:... 
hákat kimosva, kiöblítve kell kiszárítani, hogy ne elrnosatlanul "
egy csomóban éjjeli menedéket adjanak a férgeknek, vagy szeny
nyes állapotban ezenkívül még a férgeket élelemmel is lássák el. 
A m,,osogató és törölgető ruhákJat nagyon jól kimosva, kiöblítve, 
kötélen szárítjuk meg. Szennyes állapotban sohasem hagyhatók. 
Volt olyan konyha is a szemlék során, ahol a szekrények alatt 
bedo,báft szemeid i1alált a szemlélő, 1a többhetes p:szok már tek 
volt mindennemű férgekkel és a szemét már bűzt árasztott. 
Máshol az 1ablakok töröttek, melyen a nem messze lévő WC-ből. 
a legyek százai röpülhettek ki és be. A szekrények tetején tiszto
gatás nem volt már több, mint két hónapja. 

Ilyen körülmények közölt azután hiába nyugtatja meg 
magát a konyhaszemélyzet, hogy „felsúroltam és kimostam min
dent és mégis kifogásolják a tisztaságomat", mert amint említet
tem, csak félmunkát végez 1a súrolás és sikálás elvégzésével. 
A féreg azért mégis csak megterem. 

De ha mindazokat elvégezzük is, amiket az eddigiekben 
említettem és még ezen felül is: féreg mégis lehet konyhánkban. 
Vagy az előző gondatlan szakácsoktól maradt vissza a fal vagy 
,ajtók repedéseiben, vagy egyéb ki nem derí,thető ok folytán kerül 
be. M€g kieH tehát győződni róla, hoig'y van, vagy ni.nos. Erre leg
alkalmasabb idő este takarodó után, mikor az épületbe11 csend 

92 



van. A koi1yhákat ki kell. világítani és gyorsan körülnézni„ hogy 
vannak-e előbújt élősdiek, férgek. Ha menekülő férg·eket látunk, 
akkor iudjuk, hogy az csak odia menekülhet, ahol a rejtekhelye 
van. Meg kell tehát keresni és a fellelhető falnyílá:wknál hintsük 
be fluorsavas nátriummal, mely fehér porf éleség, a leg
gyorsabban· ölő mérge minden élősdinek. Behintés után a nyílá
so1ka1t tömjük be gipsszel, vagy malt,errd. A hamulúgiot is eredmé
nyesen használhatjuk e célna, ez igen célravezető, mert a ham).1-
iúggal való leforrázás a férgek petéit és tojásait megégetL -
Pé-regtelenítésnél különös gondot kell fordítani a tüzelőanyagot 
tartó ládákra, mert ezek jó búvóhelyet nyujtanak a férgeknek. 
A férgek legtöbbjét a tüzelőanyaggal hordják be. A tüzelőany1a
got tartalmazó ládát legjobb súrolás után kivinni és kinthagyni 
a konyhából, vagy egyáltalán nem is használni. 

Sok ' a kívánnivaló a főzőedények, kondérok és főzőüst ki
takarítása terén is. Az edény az, 1ami közvetlenül érintkezik a 
bajtársak mindennapi táplálékával. Nagyon nagy gondot kell te
hét az edények mosogatására és tisztántartására fordítani. 

Jól megjegyezrii való szabály az, hogy: 
1. Az ételektől kiürült edényeket azonrnal el kell mosni! 
2. A használatbavétel előtt az edényt ki kell törölni és ki

öblíteni! 
Honvédségi használatban alumínium edények és ónozott 

edények vannak. Ritkábban krómozott, vagy nikkelezett edények 
is előfordulnak. Az ónozott, krómozott és nikkelezett edények
nek mint tudjuk, ,a be1ső falán az ón, króm, nikkel ig,en vékony 
rétegű. Alatta vas viagy réz van. Az edény mosása jó melegvíz
zel, ).1amulúggal történjék (,ennek hiányában 15:zóda vagy szappan 
jön tekintdbe). Az edényeket nem szabad kőpor, homok vagy 
salakhomokkal súrolni, mert az ónozott edényekről leszedi az 
ónt és az áLatta lévő vas vagy •réz mérgező hatású. Dörzsölni · 
csak akkor szabad az edényt, ha az oldalára vagy aljára esetleg 
étel égett, tehát az edény oldalán vagy alján lévő égett részt kell 
lemosni. Kőport, hamut és egyéb karcoló 1anyagot azonban ekkor 
,sem szabad használni, hanem ilyenkor nedves ruhára , szórt, 
finomra szitált fahamuval vagy egyéb hasonló egyhén dörzsölő 
anyaggal szabad dolgozni. Lgy szitált fahamuv1al az ,edény ón . 
bevonását nem kaparjuk, sértjük meg. A hamuval és hamulúggal 
való mosogatás után az edényt jól kimossuk, kiöblítjük és eltö
röljük. A törölgetéssel teljesen ki kell szárítani az edényt. Követ
kező használatig csiak tisztán és szárazon tehetjük félre. -,--- Az 
8luminium edényeket nem szabad lúgos hatású tisztítószerekkel 
mosogatni, mert úgy a lúgokkal, mint a savakkal szembe11 rend-
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kívül érzékeny és anyagát a lúg és sav megtámadja. Az alumí
niumedényt ennek folytán cs1ak me.legvízzel szabad mosogatni, 
utána szárazra törölni. Dörzsölni lágysága miatt nem szabad. 

Nem mulaszthatom el; hogy egy pár leggyakrabban elő
forduló tisztátalansági mulasztásra felhívjam a figyelmet. Ezek 
mind olyan rendellenességek, amelyeket kellő gondoskodáss!al és 
egy kis törődéssel ki lehet küszöbölni. 

· Füstöl a tűzhely és a konyhában széngáz van, a füst pisz-
, kít. Kétségtelen, hogy a jelenlegi tűzhelyeink inkább fahaszná

latra alkalmasak. 

De az évtizedekig tartó rablógiazdálkodás, amit a tűzifával 
tettek, mindaddig kihat országunkra, amíg az ötéves tervünk fásí
tási eredményei nem fognak mutatkozni. Addig meg k1ell eléged
nünk szénnel. A tűzhelyen szénnel is lehet tüzelni. ügyelni kell 
azonban a hamislevegöre. A tűzhelyet, kéményt ellenőrizni kell. 
Minden légbeszívó nyílást, ami a tüzeléshez nem szükséges (főző
lapok rései, főzőnyílás és kondér közötti hézagok, kiégett plattni 
stb.) el kell ·zámi, a nyílásokat vasgittel betapasztani Ha hosszú 
lángot akarunk, válogassuk a szenet. A kevert szénben van 
jobbminőségű is. 

· FaaprHá,s ia konyhában történik. A port ezzel felverik, a 
kövezet megrepedezik és ebben a férge~ búvóhelyet találnak. Az 
épület megrázkódik, a vakolat az ételbe ,hull. 

Sok a légy. Nincs. légyfogó. A konyha fala piszkos, pókhá
lós, ablakok, ajtók lemosatlanok. Nincs elég törlőruha. Igy ki van 
téve a szakács apnak, hogy kénytelen a szennyes ronggyal meg
törölni azt az edényt, amelybe ételt fog önteni, mert a törlőruhát 
előbb ki kellene mosnia, iamire idő nincs, mert az ebédkiosztás 
sürgeti. Tisztogató eszközök nincsenek, így az edények csak víz
zel lesznek elmosva és szenny marad bennük, aminek az íze a 
másnapi étkezésnél az ételbe fő. Burgonyahámozógép és hús
daráló nincs tisztítva. Konyhában sok a felesleges élelmiszer, 
nincs beta1karva: mindent el a konyhából, ami nem odavaló. Sze
méttartó kiürítetlen. 

Ezek csak a főbb szempontok voltak a konyha tisztántar
tásán ál. A részletekre nem kell rátérnem, mert az élm. szolgá
latban működő bajtársak kötelmeihez hozzátartozik a konyhának 
és a berendezési és felszerelési tárgyakrnak tisztántartása . Ez a 
szabályzatban részleteiben sehol nincs lefektetve.· Nincs rá szük
ség, mivel ezt anélkül is végre kell hajtani. Természetes, hogy 
mint ahogyan minden nap kitakarítják az irodákat és legénységi 
szobákat, minden reggel tisztálkodunk, ugyanúgy a konyhát is 
tisztán kell tartani. Elő1adásom célja csak az, hogy · felhívjam a 
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figyelmet arra, hogy a konyhatisztaság még sok kívánnivalót 
hagy maga után. Egyik élm. szolg. vezető, amikor a felügyelete 
alá tartozó konyha tisztaságát kifogásolták, · azt mondta: ,,én 
igazán mindent elkövetek, de próbálná csiak meg valaki a konyhá 
mat rendben tartani, ahová annyi sarat hordanak be és olyan gőz . 
van ... " Ennek szavaira azt hiszem ·mindannyiunk válasza az, 
hogy „próbáljia meg ő". 
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HUBEHT DÁKIEL hbs olcuedes t's 
Dr. SZALÁNC/'.Y' LÓRÁND százados 

Ha,sznos tudnivalók az élelmezési 
s,:;ol gálatve,:;etők részére 

Az élelmezési adagok helyes vitamintartalmára a Szov
jet Hadsereg élelmezési szolgálata igen nagy gondot fordít. 
A Nagy HonfVlédő Háború tapasztalatai beigazolták, hogy vita- · 
minhiány esetén hiányhekgs.égek lépnek fel, ,a siebgyógyulás, 
csonttörések gyógyulása sokkal nehezebben következik be, mint 
rendes, vitamindús táplálkozás esetén, írj a dr. Radó György 
orvos alezredes bajtársunk. A hadsereg viszonyai között az A, 
B 1., B2., C., D. vitaminoknak van nagy jelenőtégük. 

A hiánybetegségek megelőzése céljából a Szovjet Had
sereg élelmezésegészségügyi szolgálata számos fontos gyakor
i ati rendszabályt léptetett életbe. Elsősorban meghatározták, 
hogy az egyes vitaminféleségekből háborús viszonyok között 
mennyi a szükséges napi mennyiség mg-ban, vagy nemzetközi 
egységekben kifejezve. 

A szükségletek meghatározásánál figyelembe vették a 
háborús · viszonyokat, a végzendő munka minőségét (könnyű, 
közepes és nehéz munka), valamint az egyes fegyvernemek 
különleges körülményeit, sajátosságait (műszaki, repülő, harc
kocsis). 

A katonaorvosoknak, valamint az élelmezési szolgálat
vezetőknek kiadott táblázatok megmutatják, hogy mennyi a kü
lönböző élelmiszerekben a vitamin tartalom mg-ban, vagy nem
zetközi egységekben ( %-ban) kifejezve. 

Pontos utasítások vannak arra nézve, hogy hogyan kell 
elkészíteni az egyes ételeket, hogy az élelmiszerek főzés közben 
vitamirttartalmukból ne sokat veszítsenek. 

Amennyiben a napi vitamintartalmat a kész étkezésben 
nem tudják kellő mennyiségben biztosítani, úgy azt gyári vifa
mtnkés.zítményekkel 1ad2..golják a harcosoknak. 

Látjuk ebből a rövid · ismertetésből is, hogy a Szovjet 
Hadsereg milyen nagy gondot fordít a kész étkezések vitamin
tartalmára, azaz a vitaminhiányok okozta hiánybetegségek elhá
rítására. 

Az élelmező 'szolgálatban működő bajtársaimnak ebből 
példát kell meríteniök, s teljes mértékben követniök kell a Szov-. 
jet Hadsereg élelmezési szolgálatában működők tudását és fel-
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készültségét, hogy ennek birtokában néphadseregünk élelmezési 
szolgálatát helyesen vezethessék. 

Az élelmezési szolgálatban működőknek a fentiek szerint 
igen nagy gondot kell fordítani az étrend összeállítására, hogy 
a honvéd az elfogyasztott ételekben megkapja mindazon táp
anyagokat és vitaminokat, amelyek .az egészséges szervezet 
fenntartását eredményezik. 

Igyekezni kell tehát a vitamin okozta hiánybetegségeket 
helyes táplálkozással, a helyes étrend összeállításával elkerülni. 
Nézzünk meg néhány példát: 

a) bableves. 

A bableves lehet tökéletes és hiányos étel is. A megfőtt 
és berántott bab hiányos étel, nem is ízlik, nem is menti egész
ségunket, de ha magyar szokás szerint sárgarépát, petrezselyem 
gyökeret, szalonnabőrt is főzünk bele, megpaprikázzuk, máris 
tökéletes étel lesz belőle. · 

b) kenyér és· s2Jalonna. 

A kenyér és szalonna a magyar honvéd kedvenc étele, 
amely nem tökéletes, sőt hiányos étrend, de ha a szalonnát tört 
fűszerpaprikával meghintjük, mellette még egy fej nyers vörös
hagymát vagy zöldpaprikát · is fogyasztunk, tökéletes ételt 
kapunk. · 

c) sertéspörkölt és kenyér. 

A sertéspörkölt kenyérrel hiányos étkezés, mert ismételten 
hiányzik belőle a vitamin, de ha savanyúságot (savanyú ká
poszta, vagy uborka) is eszünk hozzá, máris kész a tökéletes 
élelmezés. 

Nézzük most már meg, hogy mit is kell tudnunk a vita
minokról. 

Vitaminok. 

Ha az embernek vegytisztán előállítva nyujtanánk hosz
szabb időn át az élet fenntartásához szükséges mennyiségű 
fehérjét, szénhidrátot, zsírt, ásványi sókat és vizet, s nem élel
mianyagok alakjában, akkor az ember elvesztené erejét és sú
lyos anyagcsere zav-arok között elpusztulna. · 

Az élelmianyagok a vegytiszta tápanyagok mellett igen 
kicsiny mennyiségben tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek 
az élőszervezet részére nélkülözhetetlenek. 

Hadtápszolgálat. 4131 (9l. 97 
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Ezeket · a bonyolult összetételű szerves anyagokat, me

ly~k nem hőértékükkel, sem tömegilkkel, hanem pusztán jelen
létükkel szabályozzák az emberi szervezet életfolyamatait, vita
minoknak nevezzük. 

A VITAMINOK igen különböző kémiai összetételű ve
gyületek, melyek csak élettani hatásuk tekintetében mutatnak 
bizonyos hasonlóságot. 

Az emberi és állati szervezet zavartalan működéséhez 
ugyanis nélkülözhetetlen anyagok, amelyekből azonban csak 
igen kis mennyiségre, naponta a gramm törtrészeire van a szer
vezetnek szüksége. 

Ha a szervezet a szükséges vitamin.mennyiséget nem 
kapj a meg, kóros állapot, ,,avitaminózis" jön létre: -

A többé-kevésbbé bonyolódott összetételű vitaminokat, az 
erÍ1beri és az állati szervezet nem képes egyszerű · alkatrészek
ből felépíteni, hanem. vagy készen veszi magához a növényi 
(állati) táplálékokkal, vagy pedig e táplálék olyan, szintén bo
nyolódott összetételű vegyületeket, az úgynevezett provitamino
kat tartalmaz, melyekből már egyszerű reakció útján képződik 
a vitamin. (B. 2). 

A vitaminok szerkezete ma már nagyobb részt ismeretes, 
mégis az egyszerűség kedvéért az ABC betűivel és számozás
sal szerepelnek. A vifam!n,okat oldhatóság s·nempontjából két 
csoportba osztjuk: 

Vitaminok: 

1--------------:-----
zsírokban és z,sír -oldókban vízben oldódók. 
jól oldódók. 
A, D, E, B, C. 

Jelenleg kb. 20 vitamin ismeretes. A vitaminokat rendes 
körülmények között a táplálékunkkal vesszük magunkhoz, nagy
részük azonban koncentrált állapotban vagy tisztán előállítva, 
gyógyszeres készítményként is forgalomba kerül. 

Zsírban oldódó vitaminok: 

A., D., E vitaminok, ezeket a sz~rvezet raktározni tudja, 
vagyis ez azt jelenti, hogy ha a kelleténél több kerül belőlük a 
szervet.ttbe, akkor a felesleget a test megfelelő helyén tárolj a, 
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a szervezet. Ennek igen nagy előnye, . ho.gy ha , egy ideig hiány
zik a táplálékból a kérdéses vitamin, az sem okoz zavart, med 
a tarta!ékraktárból a szükségletet bizonyos ideig fedezni lehef 

Vízben oldódó vitaminok: ' ,j 

B., C vitaminok csak igen csekély mennyiségben . rakhí., 
rozhat.ók. A felesleg legnagyobb része felhasználatlanul kiürí~ 
tésre kerül. 

Ebből · viszont az következik, hogy az · ilyen fajta vitmnin 
felvételéről állandóan gondoskodnunk kell, különben a hiány 
fenyegető tünetei hamarosan jelentkeznek. 

Az oldódási . viszonyok tudása azért igen fontos. 
A viszonylagos vitaminhiányt, amikor is a szükségesnél 

valamivf'l kevesebb vitaminnal táplálkozunk, hipovitaminoztsnak 
? ;1evezzük. 

· Ug'.11ancsak hipovitaminozis léphet fel akkor, ha elegendő 
vita;ninos táplálékot veszünk magunkhoz, azonban azt a szer" 
vezet nem tudj a felhasználni. Pld. valaki bélhurutban szenved, 
vagy emésztési zavarai vannak, akkor az általa elfogyasztott 
vitamin jórésze nem szívód.ik fel a szervezethe: 

Színtelen; Vlagy gyenJg,én isárgássúnű zsírszierű ,anyag, . 'zsír-
ban, éterben oldódik (vízben nem), 168° C-,nál o_lvad .. * , 

1 
· • 

A növekedést, valamint a bőr és szaruhártya képződést 
szabályozza. Az „A" vitamin hiány következtében a bőr és a 
nyálkahártya sejtjei között apró hézagok . keletkeznek, rajtul< 
keresztül a felületen lévő baktériumok könnyen bejutnak a szer
vezet mélyebb rétegeibe és így könnyen torokgyulladást, hörg- · 
hurutot kapunk, továbbá berekedünk, bőrünk is pattanásossá 
válhat. : 

A szem ·szaruhártyája megrepedezik. s a repedésekbe be-
!- telepednek · a baktériumok, a baktériumok bejutnak a szem

golyóba, azt elgennyesíti. Nagyrészt nem készen kapjuk a nö
vényvilágból, hanem csak provitaminjait vesszük magunkhoz 
növényi táplálékainkkal s ezeket alakítja át a máj „A'' vitaminná, 

Ilyen provitamin a sárgarépában is előforduló KAROTIN 
is. A karotin tehát az „A''. vitamin provitaminja, azaz élőanyaga.' 
A szervezetbe került karotin, azaz a belőle képződött. ,,A" vita-

··* Hűf~sseil a, vitariüúlarüüom nem csökken.· EJ.ég jó · hőálló, ox'dáló
szerekre azo,nban érzék~ny. 
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min csak szükség szerint használódik 'fel, a felesleg elraktá
rozódik. 

Sok rakodik le a májban, a csontvelőben, a petefészek
ben, a mellékvesékben, a recehártyában. 

Az egész szervezet „A" vitamin tartalmát nézve: annak 
90 % -át a máj.ban lelj ük fel. 

Az ételeinkben lévő karotin a külső behatásokkal szem
ben igen ellenálló. A párolás, a főzés, a, befőzés, a karotin 
hatásosságát alig befolyásolja, a veszteség a 10-20 % -ot nem 
haladj a meg. 

A táplálkozási kérdésekkel kapcsolatban gyakran halljuk, 
hogy ebben vagy abban a. növényben sok az „N' vitamin. Vol
taképpen karotin van benne, de mivel a szervezetben „A" vita
minná alakul, ezért nem nevezhető helytelennek, ha a növények 
,,A'' vitamin. tartalmáról beszélünk. 

„A" . vitaminforrások: a csukamáj olaj, a félszegúszó hal 
máj olaja, a máj, a tej, a vaj, sajt, a tojás, tojásfehérje, tojás
sárgája, sárgarépa, vese, friss paraj, agyvelő. 

A tej, a vaj és a tojás „A" vitamin tartalma évszakon
ként más és más. A nyári és őszi tej, tojás · sok „A" vitamint 
tartalmaz, mert az állat sok zöldtakarmányt eszik nyáron és 
ősszel, a felvett sok karoHnból sok „A" vitamin képződhet. 

Ennek megfelelően sok halmozódhat fel belőle a tejben, 
a tojásban, a vajban, sőt a felvett karotin egy része nem is 
alakul át „A" vitaminná, hanem eredeti alakjában vándorol . a 
tejbe, tojásba, ezért ezekben a termékekben az „A" vitamin 
mellett karotin is található. 

A házt'artásban felhasznált színes . (zöld) főzelékek és 
· gyümölcsök különböző mennyiségben tartalmaznak karotint, 

· Igen gazdagok: a paraj, a sárgarépa, ·a cékla, a kel
káposzta, a paradicsom, a paprika. · 

Vitaminszükséglet „A" vitaminból: 
Naponta 1-2 milligramm. Ha az előanyagát fogyaszt

juk, akkor 4-5 mgr. A karotint a szerve.zet csak akkor tudj a 
hasznosítani, ha az ugyanakkor megevett táplálék - zsíros, 
ugyanis a karotin, mint zsírban oldódó anyag, csak a . zsír vagy 
olaj jelenlétében szívódik fel. 

I 

,,D" vitamin: (C2s H43 OH.) 

A „D" vitamin hiánya következtében angolkór lép fel. 
Az ·angolkór a gyermekeken kb. 6 hónapos kortól 18 hónapos 
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'korig szokott leggyakrabban jelentkezni, vagyis abban az élet
s zakaszban, amikor a test növése a leggyorsabb. 

Az angolkóros gyermek koponyája ,négyszögletes, hom-
1oka magas, csökkent mésztartalmú koponyacsontj ai nyomásra 
e ngednek. A fogai lassan, szabálytalanul bujnak ki, szélük több
nyire csipkézett, zománchuzatuk hiányos, szegényes, fogszúra 
hajlamos. 

A beteg gyermek ízületei sajátságosan megduzzadnak, 
a bordáin a csont és a porcogók határán bütykök támadnak, 
mellcsontjai réndellenesen fejlődnek, úgynevezett tyúkmellük 
lesz. Alsóvégtagj ainak csontja (lábszár) a rájuk nehezedő test
súly alatt meggörbül. (0 láb.) 

Az · angolkór kifejlődésében nemcsak a „ D" vitamin hiá
'Ilyának, hanem a mész és foszfortartalmú tápanyagok hiányá
nak is nagy szerepe. van. 

A „ D" vitamin a szervezetben a mész' és foszfortartalom 
s zabályozój aként működik Elősegíti a két elemnek a felszívó
ot! ását a bélből. 

,,D" vitamin · források: 

a) csukamájolaj, 
b) a félszegúszó hal májának az olaj a, 
e) a tojás sárgája, 
d) tej és vaj, 
e) szardinia és hering, 
f) gombafélék. 

Vitamtnsziikséglet „D" vitaminból: 

0.003 milligramm azaz 3 gamma. 

,,E" vitamin: (C29 H5o 02). 

A &zaporodás v,itamiinja,. A hím szervezetében az „E" vita
min hiány komoly elváltozásokat hoz létre, a szaporító képesség 
teljes megszűnését. A nőstény szervezetében az „E" vitamin 
'hiá,nya okozta zavarokat „E" vitamin adagolásával meg lehet 
:Szüntetni. 

,,E" vitamin források: 

Igen sok növényi és állati eredetű táplálékban van: 
a) pálmamag és búzacsíra olaj, 
b J zab, kukorica, búza, 
e) rizs, szója, kókusz és lenolaj , 
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d) zöld saláták, borsó, banán, lucerna, 
e) hús és máj, 
f) disznózsír, szalonna, 
g) vaj, tojás, tej. 

,,E" vitamin szükséglet: 
A napi szükséglet még nincs megállapítva. 
A testben az „E" vitamin felraktározódik. Legnagyobo 

mennyiségben a méhlepényben és az agyalapi mirigyekben . 
Az „E" vitamin működési területét új abban három 

részre osztják: 
a) iv~rmirigyek, 
b) idegrendszer, 
e) izmok terén fejtenek ki működést. 
Az „E" vitamin hiányának tünetei felnőtt korban inkább 

az idegrendszer területén jelentkeznek, a fiatal szervezetben vi
szont az izomzat kialakulásában tapasztalhatunk elváltozásokat . 
Fáradtságérzet, izomgyengeség, izomfájdalom. 

,,E" vitamin adagolás azonnal megszünteti ezeket. 

,,B" vitaminok: 
Altalában a „B" vitaminok hiá,nya kóros elváltozásoka t 

idézhet elő. A kór kétféle alakban jelentkezhet: 

1 

száraz kór: nedves kór: 
hossziabb ideig fejlődik ki s 
néha hónapokig is eltarthat. 

A szív mondja fel hirtelen a 
szol,gálatot, 1-2 rnap alatt 
végez a betegség. 

Tünetek: 
Etvágytalanság, fáradékonyság, idegbetegség, 

bizsergés a végtagokban, kínzó fájdalmakkal együtt. 
ingadozó lesz, majd bénulás jelei mutatkoznak, ezt 
halál. . (Beri-beri betegség). 

· · ,,B. 1" vitamin vagy aneurtn.' (C12 H 1r N'). 

állandó 
A járás 
követi · 8 

A „B. 1." vitamin lényeges alkatrésze a szervezet egyik 
fontos erjesztőjének. Ez az erjesztő a cukrok elégetésében j át
szikjelentős szerepet. I-;Ia hiányzik a szervezetből. a „B. l." vita
min, akkor cukoranyagcser:e zc;1varok állanak be. 

A tiszta „B. l." vitamin rosettaalakú, hegyes, színtelen 
kristályok formájában jele,nik ,meg. 
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Először 1.000 kg. hántolatlan rizsből állították elő, an1i
kor is 1 gr. anyagot nyertek. 

Később 1 mázsa pékélesztőből 80 milligrammot állítot
tak elő. Ha a „B. l." vitamint nem tisztán, hanem termész1;tes 
előfordulási alakjában, tehát az élelmianyagokkal együtt hevít
jük, akkor a főzéssel és a konzerválással szemben ellenálló. 
Csak akkor megy tönkre, ha hosszú ideig főzzük. A raktározást, 
a szárítást jól bírj a. Egyedüli veszteség, amivel számolnunk 
kell, hogy mint vízben jól oldódó vegyület, ételeink elkészíté
sekor 30-40 %-ban kioldódik a főzővízbe. Ha tehát a főzővizet 
nem használjuk fel, akkor ez a mennyiség számunkra elvész. 

· ,,B. 1." vitamin források: 

a) szárított sörélesztő, 
b) pékélesztő, 
e) lencse, mák, dió, fűszerpaprika, 
d) disznóhús, · 
e) burgonya és kenyér, 
f) csiramálé. · 

,,B. l." vitamin szükséglet: 

Atlagosan 1-2 milligramm. 
A szükséglet azonban voltaképen · a kalória termeléssei 

és a szénhidrogén elégetéssel egyenesen arányos. Vagyis minéi . 
több szénhidrátot fogyasztunk, annál több aneurinra van szük
ségünk. 

,,B. 1." vitaminhiány betegséget nálunk: 

Különösen tavasszal lép fel. Tünetei: étvágytalanság, há
nyás, hasmenés, szédülés, kólika, szívdobogás. Kínzó izületi, 
izom és idegfájdalmak, ideggyulladás. · 

Egyéb „B.'' vftaminok: 

1. Riboflavin, vagy növekedési vitamin, 
2. Niktinsavamid, emberi pellagra ellenes vitamin, 
3. Haemogén, vérszegénység ellenes vitamin, 
4. Adermin, patkány pellagraellenes vitamin, vagy „B. 6." 
5. Pantothensav, . őszülés eneni vitamin, vagy „B. x." 
6. ,,B, w." növekedést elősegítő vitamin (sertés, kutya.) · 
7. ,,M." vitamin. 
8. ,,B. 7.'' vitamin. 

1: 
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Riboflavin: 

A sejtek szaporodását, tehát a növekedést segíti elő. A 
látóképességet a sötétségben növeli. 

Előfordul: 

élesztőben, májban, tojásban, sárgarépában, salátában. 

Napi szükséglet: 
2-3 milligramm. 

N iktinsavamid: 
Pellagra betegség ellenszere. Leginkább tavasszal fellépő ,. 

főleg nőket megtámadó betegség: étvágytalanság, foghús és. 
nyelvgyulladás, gyomorsavhiány, hányinger, hasmenés tfme
tekkel. 

Vitamin források: 
Máj, hús, bab, szója, tejpor, szárított élesztő, pékélesztő. 

Ez a hatóanyag igen ellenálló, a főzést, a sütést és a különböző:, 
konzerválási eljárásokat jól bírj a, úgy hogy a tisztítási veszte
ségeken kívül mással nem is kell számolni. 

Napi sziikséglet: 
40-60 milligramm . 

. H aemogen: . 
A vérszegénység, ellenszere, a vörösvérsejtképződés meg

indítója. Vízben oldódó s erősen hőálló. Elelmiszereinkberr
általában a többi „B." csoportbeli vitaminokkal együtt fordul elő. 
Igen sok van a baromfimájban. 

,,C" vitamin vagy askorbinsav (CG, I-!8, ÜG) 

A mesterséges „C" vitamin fehér por, vízqen, alkoholban• 
jól oldódik, vizes oldata erőseri savanyú. Oxidálószerekkel szem
ben igen érzékeny. Növényekben kötött alakban is található, . 
amely az oxidációs folyamatoknak jobban ellenáll. A levegő oxi
génjével szemben könnyen elpusztul. 

Hiánytünetek: 
Különösen tava1s,z f,elé fokozottabb mértékben lép fel: bá

gyadtság, kimerültség, munkavégzésnél f.áradságérzet, influen
zára könnyen reagálás, foghús vérzés, vágy általában vérzésre· · 

· hajlamosság, a szervezet ellenállóképessége nagy mértékben· 
ésökken, tehát sokkal könnyebben történik a megbetegedPs, na
gyobb halálozási szám. Etvágytalanság, ingerlékenység tünetek.. 
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• 
,,C" vitaminszükséglet: 

A többi vitaminokhoz képest ebből aránylag sok kell Egy . 
1<özepes munkát végző dolgozó részére napi 50 milligram, nehe
::ebb testi munkát végzők részére pedig napi 100-300 milli
grammra is emelkedhet. A beteg, magas lázban fekvő egyénnek 
fokozottabb mértékben kell „C'' vitamint juttatnunk. 

1A „C'' vitamin nemcsak a testi, hanem a szellemi éle
·iünkre is kihat. A „C" vitamin még a · testi munkát végzők 
munkabírását is kedvezően befolyásolja. Jelentősebb , jobb 
munkaeredményt mutattak fel azok a munkások, akik bőségesen 
Tészesültek vitamin adagolásban. 

,,C" vitamin és tárolása. 

Igen rosszul tűri a tárolást. A „C' vitamintartalom táro-
1ás alatt rohamosan fogy. A gyorsfagyasztás (mélyhűtés) nem 
árt a vitamintartalon;mak, s így a gyorsfagyasztás a legjobb 
vitaminkonzerváló módszerek egyike. 

,,C'' vitamin főzés közben: 

Vízben és alkoholban igen jól oldódik. A hővel szemben 
alig ellenálló s ezért a legérzékenyebb vitamin. Húsz perces 
'főzés azonban kevésbbé pusztítja el, mint két órás 80 C. fokú 
meleg. Lúgos hatások . is ártalmasak reá, a savanyú hatások 
azonban nem. A táplálékainkban lévő C . vitaminra nemcsak a 
'főzes, hanem a főzés utáni állás , valamint a felmelegítés is ha
tással vannak. A levegő oxigénje és a hő főzés közben meg
változ1t,atJ1a a tápláliékaink .,C" vitamin tartalmát. Hogy ebből 
az értékes anyagból minél kevesebb menjen kárba, lehetőleg 
'kerülni kell a főzést és inkább párolással kell készíteni ételein-

- ket. Fontos azonkívül még az is, hogy főzőedényeink milyen 
anva1giból, kész!üMek. Csökkenli a1 „C"' vitam/intartalmat a néz

,edényben, valamint az aluminiumedényben való főzés is. 
A „C'' vitamin tartalom főzés köiben részben kioldódik 

a tápanyagból, s a főzővízbe kerül. Ez a folyamat is tekintélyes 
mértékben csök\(,enti a „C" vitamin tartalmat, mivel mint víz
ben oldható anyag, sok kioldódhat belőle. Tapasztalat alapján 
megáll'apították, hogy főzés közben kb. 20 %-a veszteség, a főző
vízben pedig kb. 40 % oldódik ki, tehát az ételben maximális_an 
csak 40 %-a marad a tápanyag vitamintartalmából. 

Ha azonban a főzővizet l)em öntjük ki, hanem az ételek 
elkészítésekor felhasználjuk, akkor természetesen sokkal több 
.,C" vitaminanyagra teszünk szert. 
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• 
,,C" vitamt,n tárolása: 

A szervezet a „C'' vitamint ne!Jl tudj a tárolni, s a feles
leg így a szervezetből felh.asználás nélkül kiürül. fgy kétség
telen az, hogy tartalékot ebből az értékes hateíanyagból nem 
tudunk gyűjteni, hiába eszünk nyáron sok „C" vitamintartalmú 
él,elmisz,ert, télen mégis hiányüizini fog a „C" vitam:in. . . 

,,C'' · vitamin források: 

Gyümölcsök közül: a citrom, a narancs, a csipkebogyó 
(100 gr-ban 500-1000. mg. C vitamin van), almák (piros hé
júak többet). 

Friss főzelékfélék: a zöldpaprika, a paradicsom, a bimbós 
kel, a kelkáposzta, a karalábé, a cukorborsó, a paraj (lehet6leg 
mindig frissen vásárolva). 

Külön ki kell térni a legelterjedteqb „C" vitaminforrá
sokra. Ezek: a burgonya és a savanyú káposzta. 

A burgonya „C'' vitamin tartalma ősszel, a szedés után 
általában 15-25 milligramm százalék között ingadozik. A téli 
és a itaviaszi hónapok alatt egyre fogy a „C" vitamin tartalma, 
úgy hogy a tavaszi hónapokban 10-8 milligramm hatóanyagra 
számíthatunk 100 gr-onként (fogyasztásra már alkalmassá tett 
burgonyánál.) Mivel azonban a burgonyából sokat fogyasz
tunk, s azionkfvül iaz étrendünk is változatos, i,gen olcsó „C" 
vitaminforrások egyike. · 

Az újburgonya rendkívül jó tavaszi vitaminforrás, ' külö
nösen akkor, ha az friss szedésű. Ekkor naponta kb. 15-20 dk. 
fedezi a szervezet egé,sz ,,<;::" vitamin szü:kségletét. 

Igen fontos, hogy a burgonyát hogyan főzzük meg. Ha 
burgonyát meghámozva főzzük, akkor a hatóanyagnak jórésze 
kioldódik a főzővízben, s ha a főzővizet leöntjük róla, akkor az 
v•eszendőbe megy. Ha a burg-onyát héjában főzzük meg s os.ak 
megfőzés után hámozzuk meg, akkor a „C" vitamintartalom 
nem tud átvándoro.Jni a héjon keresztül a főzővízbe, s így meg
marad benne iaz értékes „C" v:tamin. A burgonya, minit már 
említettem, igen értékes „B 1" vitaminforrások egyike. A másik 
igen olcsó téli vitaminforrásunk a savanyú káposzta. Ez még 

· azért is értékes eledel, mert a „C" vitamintartalom mellett ige!1 
jó hatással van az emésztésre, serkenti a bélmozgást. 
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Vitainin-táblázat 

100 gr. élelmianyag tartalmaz: 

Hús: 
Barom.fi ...... ......... . .. 
Juh ....................... . 
Sertés .................... . 
Marha .................... . 
Borjú .................... . 
Sonka .................... . 
Máj ... , .................... . 
Vese, .................... . 
Velő .................... . 
Tüdő ..... , ......... .... .. 
Hal (édesviz;) ........ . 
Herin,g (füstölt) ..... . 
Szardínia .............. . 

Tej és tejtermékek: 
Anyatej ................. . 
Tehéntej ..... ......... . .. . 
Juhtej ..................... . 
Kecsketej .............. . 
Fölözött tej ........... . 
Túró .................... . 
Iró ....................... . 
Te,jszílli ................ .. 
Va,j ....................... . 
Sa it (zsíros) ........... . 
Sajt (sovány) .......... .. 
Tejpor .................... . 

Tojás: 
Toj/ás ... , ....... ......... . . 
Tojás sán~áj.a .......... . . 
Tojás fehérjé ........... . 

Zsiradék, olaj: 

D:6znózsír .............. . 
Margerin .............. .. 
Llbazsír ................ .. 

200 
2ci 
25 
22 

10.000 
1.5CO 

1.800 

1.0( 0 
2.5l0 

3f'O 
2(.0 

100 
10 

1.00J 
l(i 

96 
3.21111 
2.<1!'0 

2SO 

,,B1" 
aneu
rin 

r 

100 
200 
3ro 
170 
.171 , 
500 
360 
450 
1811 

150 
100 
40 

35 
45 

43 
50 
30 
t,O 

50 
100 
250 

500 nO . 
1. 900 270 

O 0 

(Dr. Tangl Harald Bzerint) 

Ribo
flavin 

r 

130 
160 
300 
180 
230 
;11 0 

2.0011 
1.200 

300 
250 
160 
3611 
5UO 

160 

4.8 
4.6 
3.3 
4.8 
5.0 

16.0 
13.0 

80 

170 0.8 

100 
1 0 

140 
220 
400 

2!'i() 
270 
200 

10.0 

C" 
vita.min 

mgr. 
,,D'' 

l--~--1 vita-

nyers főtt 

1.5 
1.5 

20.0 
. 11.0 
23.0 
30.0 

1.0 

5.0 
1.2 
6.0 
5.5 
1.6 

0.8 
0.9 
0.3 

1.0 

0.4 

min 

r 

0.1 

2.0 

13.0 
12.0 

0.2 

5.0 
4.0 

10.0 

1 

t 

3 
3 

3 

12 
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Faggyú ..... . ........... . 
Lenol,ajj ..... ·/' ......... .. 
Tökmagolaj ........... . 

' Napraforgóolaj ........ . 
Mákolaj .......... . . .. .... . 

· , I(ókuszolaj ... , .... . ...... . 
; I(ukoricaolaj . . . ........ . 
: Búzacsíraolaj ..... . ..... . 

: Gabona, liszt, kenyér: 

: Árpa (szem) ...... . .... . 
·-Arpafüzt ·········~······ 
Búza (szem) ........... . 

: Búzacsína .............. . 

Buzaliszt: 

94% kförlésű 
75% ,, 
60% ,, 

. 40 % ,. 
. Bú:zacs.íraliszt 

·Búzakenyér: 

94% kiőrlésü lisztből \ 
, 82 % ,, . 

75% ,, 
, 60% ,, 
' Rozs (szem) ........... . 
· Rozscsíra, ... . .......... . 

:Rozsliszt: 

r 94 % kiőrléssel 

: Rozsliszt: 

82% kiőrlé~sel 
, 75% 
i 65% 
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300 
80 

400 

0 
0 

200 

P." ,,,.,1 · 

aneu~ 
rin 

r 

400 
550 

400 475 
500 3000 

·500 
1 

1 
360 
110 
68 

1900 

220[ 
150 

50 
34 

300 
900 

300 

250 
225 
145 

Ribo
flavin 

r 

200 

125 5 . 3 

,,C" 
vitamin 

mgr. ,,D" 
, _____ vita-

min 

nyers lőtt 

r 

0.5 2.0 

1000 4.2 '25.0 

200 
80 
35 
34 

160 
90 
50 
50 

150 
625 

400 

350 
320 
280 

5 3 
0.6 
0.5 

1.3 

1 

1 

23 

1 
1 
3 

200 
520 

7.5 
30 



Rozskenyér: 

90% kiőrlésű Lisztből 
75% ,, ,, 
65% ,, ,, 

Burgonyás k'!ruyér, 
·búzaJis,z ttel .. . .. ~· .... . 

.l(ifőtt tészta, 1 

búzal;sztből ........... . 
.!(öles (hántolt) ... . ... . . 
Kukorica (szem) 

~á,rga ........ .... ,. .. ..... . 
.l(uk(Jricacs.íra . ...... .... . 
.l(ukwica'1iszt . ... .... ... . 
Zab .. . ... , ......... . ...... .. 
Zabpehely .............. . 
Rizs (hántolt) ..... ... . .. . 

Hüvelyesek: 

Bab, száraz ......... . .. . 
Borsó; száriaz, ~árga .. . 
Lenx:se ................. . 
Szójaliszt ... .•.......... 
Lucerna ....... .. ........ . 

Burgonya: 

Burgonya 

Italok: 

Sör 
Bor 

Főzelékek: 

Zöldborsó . ... . .. ...... . . 
Cukorborsó .............. . 
Zöldbab ......... , ... ..... . 
Paradicsompaprika ..... . 
Erős zöldpaprika ..... . 
Edes zöldpaprika ..... . 
)?a,radjc;:om! .............. . 
Uborka ................. . 

vitamin 
mgr. ,,:31'' . 

aneu
rin 

Ribo, 
flavin - - ---,-- - vitu-

nyers fött 

1 1 

180 280 
150 220 
100 175 

10 100 120 2. 0 

120 180 
290 140 1.8 

510 500 100 1. 4 
300 850 

150 
2UO 
800 

32000 

480 
510 240 
300 

115 2.4 

1 1 

175 
570 
220 
125 

250 4.8 
200 
20U 

4.9 
700 

1 

150 

70 100 22 1.0 14-22 10-18 

2.200 
1.200 
2 .000 

1.000 
1 OOO 
2.000 

350 

175 
175 
100 

140 
140 

60 
50 

25.0 
10.0 

160 
200 
280 

200 
' 5 

25.0 13.0 
50.0 25.0 
15.U 10 .0 

300.0 
250.0 
.175.0 

30.0 10.0 
8 .0 

min 

15 

109 



1 

1 . ,_; ,,C' ( 
1 ~ •• s vitamin s .s -a ,,B1" <d mgr . . 

„D" 1 
'o 

" ,., Ribó- ·s ,.. 
anen- - -- vi~a- " ·- 0 flavin "' "' s" ... rin I> 

1,. .. 
"-~,:>~ 

1 

., mm 0 

·; !: I ~ ! 
-"' 

nyers 5! 
. ""'° 1 0 

1 
14,~2. r r 1 .... r 

1 

::,, 
1 z 

1 

1 
i 

1 1 Tök ········ ················ S.OOO 65 6.0 
Vöröskáposzta ......... ; 20 80 76.0 ,66.0 

. Fehérkáposzta ......... 80 150 50.0 40.0 
; Savanyú káposzta ...... 25 60 15.0 10.0 
· fümbóskel . .. ............. 100 

1 
· 100.0 30.0 

Kelkáposzta ········ ·· ·· 1 100 
1 

75.0 25.0 1 6 
' Virágkel 40 ' .......... ........ 80 1001 75.0 50.0 

Karalábé .. .... ....... ..... 250 50 401 

1 

75.0 ,50.0 -Sárgiarép,a 10.000 75 1 4 0 ................ 

1 

Cékla ····················· 20 6ü 5 0 
~ Vöröshagyma · · ··•••••!••• 40 380 

1 

10.0 
Zöldhagyma ............ 25.0 
Fokhagyma .. .. .... .. ..... 20.0 
Retek, nyári ············ 5 55 25.0 : 1 
Sü'ttök ·················· 10.0001 100 1 

Par.aj ..................... 11 .0001 60 200 4'0.0 
1 

22.0 
, Fe jessa,láta, ···········•!••• 8.5ü0 . 50 1 10.0 6 

P~trezselyemleyél 1 100.0 1 ...... 
9.000 Sóska ............... , ...... 221 1 

Soárga ..................... ,800 ' 25.0 
Zeller gyökér 14 10.0 1 ............ 

1 
Kapor ·········· ··!······· ·· 

1 

30.0 
Art'csóka ............... 80 20 5.5 

1 14.0 · Reb.arb3,ra ··············· 1 

Gomba .................. 
1 

50 50 10.0 10-0.2 
~iir,51 Psz+ő, fr's, 1.000 1.000 10.0 i 1 

1 
1 

Sörélesztő. szárított 5.oon 2.500 50.0 1 1 
i 2 .. 18C Pók:,';Jesztö. fris5 600 1.200 11. 7 ' i ...... , 

62.5 1 
Pékélesztő, szárított ... 3.000 3.000 

1 
2 

1 r 

i 
' 1 

351 

Gyümölcsök: 

Alma, nyári ............... 80 25 3.0-5.01 
1 Alma, téli ................ 

701 
4.0-6.01 ' 

. Körte 25 401 2.0 1 i ····················· 
Szamóca 100 1 50.0 1 1 1 ·················· 1 1 
Eper (•••···················, 80 

1 
70.0 

Málna ····················· 90 25 0 l Szeder (földi) ............ 1.000 20 6.0 1. 
őszibarack .......... ....... 1.200 40 65 8.0 1 

I<,ajszinbarack ........ · .... 3.500 30 120 12.0 ! 
Szllva ..................... 170 60 40 6.0 1 

Szőlő 25 10 4.0 1 ............ .. ... .... 
1 
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------- ------,,---------------------------

Cs-er:esznye ...... , ........ . 
Görögdinnye .. ........ .... . 
Sárgadinnye .............. . 
Egres ........... .. ...... . . 
Ribizke ................. . 
M,eggy ................. . 
Ringló . ................... . 
Fckeleribizke ........ . .. . 
Afonya .................... . 
M.azsola ................. . 
F ~kete áfonya 
Dió ... ......... ........... . 
Mogyoró ....... .......... . 
Mandula ........ . ........ . 
Gesztenye, ....... . ..... .. 
Csipkebogyó ........... . 
Citromlé . ................ . 
Citromhéj ...... ! ....... . 
Narancslé ...... .. .... .. . 
Nairancshé j ... .. . . ... . .. . . 
Datolya .... ... . .. ..... .. . 
Füge, frii,s .............. . 
Banán ....... . ........... .. 
Grapefrui t .. ... ... .. . ., .. . 
Ananász ................. . 
Mandarinlé .... .......... . 
Kókuszdió ... ........... . 
Méz ....... ............ . ... . 

1.100 

300 

1.500 

800 
400 
3UO 

8.000 
25 

520 

1.000 
80 

280 

200 
520 

,,Bi'' 
aneu

rin 

y 

45 
100 
70 

co 

50 
60 

480 
460 
150 
170 

60 

öO 

55 
60 
50 
70 
75 
60 
80 

Ribo
navln 

y 

65 
50 

50 

100 

70 
10 

40 

50 
67 
10 
50 
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mgr. ,,D" 1 o 
ö ------ vit_a.- ~ 

min , o 

nyers 

10.0 
6 .5 

H.0 
20.0 
14.0 
14.0 
8.0 

90.0 
8.0 

160.0 
~0.0 
40.0 
6.5 

30.0 
1200.0 

50.0 
170.0 
40.0 

150.0 
3.0 
4.0 

10.0 
50.0 
8.0 

20.0 
3.3 
1.0 

!Ölt 
1 

y 

1 
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SZOL !}./}fii!. 
SUBA GÉZA hbs. őrnagy 

Amit a bőranyagról tudni kell 

I. RÉSZ. 

A hadtáp-szolgálat ke'retében működő ruh ., á lt. szem. 
- felsz. és von. ag. szolg. vezetők szakmai kiképzését, valamint 

a hadtáptisztek anyagi tudásának növelését célozza rövid bőr-
technológiai tanulmányom. -· 

A bőrgyártás a legrégibb iparágakhoz tartozik. Nyers
anyagát már az ősember is felhasználta és azt főleg ruházko-· 
dásra használta. Rövidesen észrevette, hogy a bőr hamar meg
keményedik, majd a vízben · fel áztatva újra megpuhul, de rövid 
időn belül meg is romlik, megbüdösödik. 

Ekkor valószínűleg az állat zsírjával kezelte és már hasz
nálhatóbb bőrt kapott. A bőrcserzésnek ez volt az őse . 

A magyarok már vándorlásuk alatt , készítettek timsóval 
és sóval cserzett zsíros bőröket. 

Az Arpádok alatt már külföldön is ismerték a magyar 
timáripart. A bőr felhasználása a történelem folyamán mind
jobban elterjedt. Eleinte csak kis timárműhelyekben dolgozták 
fel a bőrt. A benzol feltalálása, a szerves kémia fejlődé~e után 
pedig a legutóbbi évtizedek egyik - legjelentősebb gyáripar ágává 
és népgazdaságunk fontos tényezőjévé vált. 

Míg a kisipar kezdetleges módon dolgozott és vi_szonyítva 
kevés bőrfelesleget készített, addig a nagyipar már a legvál
tozatosabb és legkülönbözőbb borfajtákat tudja előállítani. · 

A minőség feljavítása, az önköltség csökkentése, a mun 
kaversenyek nagyszerű eredményei, . a tapasztalatcserék és a 
megváltozott szocialista munkaviszony óriási léptekkel viszi 
e~őr,e a bőrgyártásunkat f,ejlődéS'ében . 
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A bőrgyártás feladata. 

1. A nyersbőr felesleges anyagainak eltávolítása. 
2. A bőr cserzése (szilárd tartósítá'sa). 
3. A különböző kívánalmaknak, megfelelő módon való el

"készítése (kikészítés) . 

A nyersbőr. 

~ ~ 
sz,eli<l és vadbőrőkr,e osztható. 

(A háziállatok bőre) (Európán kívül eső félvia-d ál
latok bőre.) 

Bőrkikészítés alatt olyan műveleteket értünk, melyeknek 
,célja az állati bőröket úgy kikészíteni , hogy azok bizonyos fokú 
befolyásoknak, különösen pedig állati nyersbőröknél fellépő 
rothadásnak ellenállni képesek legyenek, további célja a nyers
bőröket olya,n állapotba hozni, ho,gy aziok - 1a ki1készített bőrnek 
·sokféle alkalmazására való tekintettel, - a különféle kívánal-

. maknak megfelelhessenek. 
A cserzett bőr tehát állati bőrből előállított termék, amely 

-vízbe téve, majd ismét megszárítva nem törik, hanem lágy 
marad, hideg víz jelenlétében nem rothad, meleg vízzel · főzve 
nem enyvesedik. 

A bőr rétegeinek vázlata. 

~1 ~----
Félhám 
( epidermk,) 

Irha v. 
bőr-anyag 

( cutis, cárium) 

Hájréteg 
(subcutis) 

A cserzést megelőzőleg, a bőrről eltávolítják a szőröket, 
:a felhám- és a hájréteggd. 

Az epidermis sejtjei, különösen . azok, amelyek a szőr
'hagymát körülvevő réteget alkotják, könnyebben bomlanak e!, 
mint az irha rostjai, kémiai és fizikai jellegük folytán. 

A zsiradék, amely a bőr minden részében található, kü
lönleges előkészítő műveletek után (pl. meszezés) távolítható 
cet, melyek a f1aggyút tartalmazó sej1teket elronc.solják. 

8 Hadtápszol g álat. 4131 (9). 
.... 
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Bőrök konzerválása. 

A bőrnek, mint minden áUati maradványnak bomlását, a 
rüthadási baktériumok okozzák. 

Ezért a bőrt nedves (zöld) állapotban úgy, amint azt a 
mészáros a vágóhídon az állat testéről lefejti, besózva és ki
szárítva vagy különleges módon konzerválva (fertőtlenítve) 
hozzák forgalomba. · 

1 -·· 
fgj és pofril<. 

Dsó lobs-zdrolt ) . 
~ /Vyokv'PSZ 

. - . -· - ---- -- - , 

'~ ...: 

1 . 

" ';-J 1 -% ~ 
~ ~ J Jlosszil 
e::, 1 

§-~ 
~ l,-~ 1 

c._,3 

~ ... .. ... .l .. -.. -... : 

forrtf.sz. 

1/o!so lo/Jszoíof. 

1. A bőr besózása. 

forok 

! , ;/, 
•. O§!JllK 

/, ' :1, 
~tlf'!/BK. 

A leg,elterjiedtebb konzerválási módszer: tiszta vagy ipari 
sót használunk a besózáshoz, amelyet denaturálhatunk, vagyis 
étkezési célra alkalmatlanná tesszük. Denaturálásra petróleu
mot, halzsírt, szódát, timsót, stb. használunk. Ezek hátránya, 
hogy hatnak a bőr anyagára. A fríssen mosott bőrt kissé rézsu
tosan kiterítjük, húsos oldalát sóvial behintjük, az első bőrre 
ráfektetjük a másodikat, ezt is besózzuk és így tovább. 

A bőröket először 10% sóval hintjük be, majd kéf-három 
napig állni hagyjuk, miközben az oldódásnál képződő sós lúg 
behatol a bőrbe, a felesleges folyadék pedig a bőrök ferde fek
vése következtében lecsurog. .. 
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Ha a bőrök rögtön munka alá kerülnek, úgy elég ez az 
egyszeri besózás, különben szükséges még egy második 1s. 

. A második besózás 15% sóval történik, 30 kg. friss bőr
höz kell tehát 3 kg só a víz elvonásához és 5 kg. kereken a 
tulajdonképeni kolizerváláshoz. A marhabőr sózásra körülbelül 
a nyersbőrsúly egyharmadának megfelelő mennyiségű só szük-
séges. · 

2. Szárítás. 

A szárítás levegőn, közvetlen napfénytől védett heiyen, 
szellős tetőpadláson, vagy fűtött helyiségekben lehetőleg gyor
san, alacsony hőnél történik. 

' A bőr kb. 40 % -ot veszít szárítás közben eredeti súlyá-
ból. Túlmagas hőfoknál a bőrök egy része enyvesedne . 

3. Bőrök fertőtlenítése. 
A gyakorlatban fertőtlenítő szerek alatt olyan anyagokat 

értünk, amelyek már kis mennyiségben is megfelelő mértékben ' 
hatnak. Ilyenek: karbolsa,v (l-2%-os . friss és száraz bőrök
,nél használható). Arzénikumot nem friss, hanem már szárított 
bőrök fertőtlenítésére használunk. 

( 

Molyok ellen naftalin. 
Pikkel-nek nevezett keverék, amely a koncentrált sóor'dat

ból és 10-20 % sósavból ( esetleg kénsavból) áll. 
Felhasználható még: Formalin, hangyasav, oltott mész, · 

cinkszulf át, cinkklorid, stb. Altalában a helyi viszonyok mér
tékadók. 

A bőrökön előforduló hibák. 

A nyersbőrnél előforduló sok hiba az állat életkörü!mé
nyeitől, vagy a bőrök hanyag kezeléséből származik. 

-------- - --------------------1. E:iö állaton 'keletkező 2. Hibás vágás 3. Konzerválási hibák 

s• 

hibák. 
l. bögöly, 

bőrbe való égetés, 
sebhely, 
tövisszúrás, 
ostorcsapás, 
állatok egymás ellen vívott harcából keletkezett seb. 
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Istállg.ban, az állat hátsó részén keletkező vastag sár
réteg (ürülék és vizeletJ az állat bőrét annyira megmarja, hogy 
a cserzett bőr nem lesz sima, hanem ripacsos. 

2. Lehúzá,snál éles késsel akarják az eljárást siettetnL · 
Vágások és lyukak keletkeznek (vakmetszése)<) . 
, · 3. Melegen egymásra rakott bőrök gyorsan rothadnak 
- cserzés után reped,eznek, - sófoltok. 

Szárításnál - tűz, vagy meleg következtében kemény 
helyek keletkeznek. 

Vasfoltok (vasvegyületek cserzik, de a növ. cserzőanya
gokkal fekete foltokat adnak, e helyen a bőr törékennyé válik.) 

(Folytatása következik.) 
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//JJT/f/ tJ fLll[Ll/fl/J! SlOLC/}fl)T 
KERESZTESSY ISTVÁN .mk. százados 

Néhány szó az elhelyezési és épitési 
szolgálatról 

öt éve, hogy a dicsőséges Szovjet Hadsereg országunk 
felszabadításának utolsó hadműveleti 6zakaszát b,efejezt,e és en-
nek nyomán megpezsdült a friss, új magyar élet. Érdemes visz
szaemlékeznünk, hogy a fasiszta dúlás után elpusztult, vagy meg
maradt honvédségi ingatl1anainkat új hadseregünk elhelyezési és-. 
építési szolgálata milyen munkával állította a fejlődés szolgá
latába. 

A feladat ónási volt és nehéz! Tudjuk, hogy a felszabadu
lás utáni időkben. a pacifista irányzat honvédségi vonalon .is .erő
sen éreztette hatását. A likvidálás jegyében működött az anyagi. 

· szolgálat és meglévő ingatlanaink sorsukra hagyva állottak. 
Elpusztult a teljes nyilvántartás. Az ingatlanok őrizet né!- · 

· kül ki voltak szolgáltatva a felelőtlen elemeknek, akik merhetet
len károkat okoztak azokbian. Legálisan, vagy illegálisan más
szervek által elfoglalt és használt laktanyák sok helyen olyan 
változtatást szenvedtek bontási, átalakítási munkák által, hogy 
egyes laktanyáknak néhol a jellegük is megváltozott. · 

Ellenőrzést, vizsgálatot a kezdeti időben az új honvédség 
nem tudott gyakorolni. · · 

Az újjáépítő hároméves terv kezdetével lehet talán mérni 
az első komoly lépéseket, ·amelyek ingatlanaink rendezésére irá
nyultak, 0.mióta e!helyezés,i és építési szolg1álatunk meg:kiezdte erő
fes·zítétseit, hogy rendet teremtsen a honvédségi ingatlanok káo-

117 



szában és így megadja fej lődő Néphadseregünk elhelyezési lehe
tőségeit, 

újonnan felfektetett nyilvántiartásunk állandóan gyarapo
dott és a felállításra kerülő alakulatok részére szükségessé vált 
laktanyákat az elhelyezési szolgálat egymásután szerzi vissza, 
erősödő építési szoligá!1atunk pedig megfelelő ás használható álla
potba hozatja. Az ingiatlanok felderítése, továbbá nyilvántartá
suknak felfektetés,e voH az elhelyezési szolgálatnak l,egerős,ebb fel
adata és megállapíthatjuk, hogy a beosztottak szívós, kitartó mun
kájának köszönhető, hogy ma már ezen a téren kielégíthető ala
pokra támaszkodhatunk. 1947-ben történt először lépés arra, 
hogy 1a honvédségi ingatlanok új kataszterét az elhelyezési szol
gálat elkészítse. öt járőr indult először el az országba ing-atlan
felderítési munkálatra. Sok nehézséggel küzdve végezték a fel 
kutatási munkálatokat. Felkutatták az ingatlanok telekkönyvi 
adatait, műszaki állagukról leírást készítettek és · így ki1adványra 
kerülhetett az a rendelet, mely első rögzítése volt a honvédségi 
ingatlanoknak és ami már alapot adott a további munkának. új 

·hadseregünk tisztult, akár az új bor. Kivetette magából a sala
kot, új erővel telt meg és a mult osztályhadsereg elhelyezési rend
szerével szakítva, a Néphadsereg fejlettebb elhelyezési szellemét 
vette fel. 

Az ember a legnagyobb érték, és ez az es'.fme az elhelye
zésen ki kell, hogy domborodjék. Ha megvizsgáljuk a mult osz
tályhadseregének elhelyezési kereteit és összehasonlítjuk a jelen
legi elhelyezési követelményekkel, észrevesszük az al1apvető kü
lönbséget. Tantermek, kultúrterem, étterem, mind olyan követel
mény ma már, mintha hálóteremről beszélnénk. A konyha-helyi
ségek méretezése, előkészítő, mosogató, tiszti és thtts-i étkezde 
mind követelmény az elhelyezési terveknél. Az egészségügyi be
rendezések nagyságát építési szolgálatunk gondosan . méretezi a 
létszámnak és használatnak megfelelően. A fürdő, fertőtlenítő, 
gyengélkedő helyiségek, melyek régen csak formailag volt1ak, 
túlnyomórészben ma már korszerűen megtervezve biztosítják 
Néphadseregünk jó működését. Tagadhatatlan, hogy tárgyilago
san bírálva a jelenlegi elhelyezési szolgálatot, bizonyos hiányos
ságokat lehet fellelni. Helyenként még helyreállítási hiányosságok 
vannak, melyek adódnak egy sürgős karbahelyezésből, ahol meg
felelő idő, anyag, vagy szakember nem állott a kivitelezők rendel
kezésére. Másutt az elhelyezés kissé zsúfolt, nincs megfelelő 
számú, vagy nagyságú tanterem, kis méretűek a raktárhelyisé
gek stb. 

Ezek a hiányosságok azonban nem olyan mérvűek, hogy 
az elhelyezett csapatok, alakulatok jó működését komolyan gá-
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tolnák. Állandó kiküszöbölésükre az elhelyezési és építési szolgá
lat gondot fordít. Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy a régi 
- még a monarchikus időkben épült laktanyáknál -, csak kar
bahelyezéssel és a megengedhető átalakítási munkálatokkial nem 
érhetünk el olyan elhelyezési lehetőséget, mint például egy kor
szerűen tervezett és épített laktanyánál. Az előbbinél sok az ósdi 
adottság és hiába kiviteleztet ,az építési szolgálat gondos pénzügyi 
gazdálkodássar egy helyreállítást, - olyian eredményt, mint ami
lyent e.?Y új építk,ezésnél vagy egy korszerűbb laktanya f.elhasz-

. nálásával nyernénk, itt nem k1aphatunk. 
A „fordulópont" utáni időben Néphadseregünk új fejlesz

tésnek indult, hogy méltó legyen a békefront bástyája ránk eső 
szakaszának megvédésére. új helyőrségek, új laktanyák létesí
tése vált szükségessé. 

Az újonnan építendő laktanyák terveibe már bele lehetett 
vinni ia korszerű elhelyezés követelményeit és ez az elv a mérv
adó. Tág teret mindennek, - levegő és fénY., hassa át az épü
leteket. 

Az új építkezések szakasza sajnos szükségszerűen össze
esett azzal az idővel, amikor országunk építési szektorai sok épí
tési feladatot és megoldást kaptak. Építőiparunk nem lehetett 
még felkészülve eléggé az óriási fehadatokra, nem volt megfele
lően szervezve. Innen adódik, hogy az amúgy is szűk elkészítési 
határidőt kapott új laktanyák, - melyek a késő ősz folyamán 
nyertek sok helyen befejezést, nem megfelelő állapotban vannak. 
A munka gyors volt, ellenőrzésre sem megfelelő szerv, sem 
megfelelő létszám nem állott rendelkezésre. De nemcsak az építő 
ipar küzdött kezdeti nehézségekkel, hanem ia tervezési vonal is. 
Becsúsztak a tervezésbe hibák; például aránytalan nagy, vagy kis 
méretezések. Az elhelyezési sZtikségletek egyes helyeken bővül
tek, másutt csökkentek. 

Az építőipar átszervezése alatt folyt az építkezések nagy 
része. De nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a kezdeti nehézségen 
íaz építőipar túl van. A Párt kezdeményezésére az 1949. év máso
dik felétől „arccal az építőipar felé" lett a jelszó. 

Elhelyezési és építési szolgálatunk új szervezése is lehe
tővé fogja tenni, hogy az alakulatok mindjobban meg fogják ta
lálni azt a korszerű elhelyezést, ami a Néphadsereg filainak fele
lősségteljes feladatukhoz ezen a vonalon is szükséges. 

új SzolgáÍati Szabályzatunk első részében a Ilf. fejezet 
48. §. alatt már találkozunk olyan új elhelyezési követelmények
kel, amiknek ia kivitelezése a folyó költségvetési évben egyenlőre 
csak pénz- és építőipari kapacitás-szűke miatt nem történhe
tett meg. 
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Ilyenek: ruházat szárítására szárítókamra, fegyver tisztí
·tásra külön helyiség, egyéni tanulók számára kabinett szoba stb. , 
mind olyan elhelyezési követelmény, ami a jövő év folyiamán már 
meg fog valósulni. Meg kell még említeni azt a rendkívül fontos 
tényt, hogy Néphadseregünk tiszti és thtts-i lakásszükségletének 
biztosítása is elhelyezési és építési szolgálatunk feladata. 

A mult hadseregében átfogó gondoskodás a lakásokról nem 
iörtént. új elhelyezési és · építési · szolgálatunk teljes erejével 
igyekszik, hogy minden életrekelt a!Jakulatnak tisztjeit és tiszt
helyetteseit megfelelő lakáshoz juttassa. Tudjuk jól, hogy ezen a 
téren is még nagy nehézségek vannak, tudunk azokról a bajtár
sakról, akik hosszabb idő óta távol élnek családjuktól, mások 
több családtaggial kénytelenek nem megfelelő helyiségekben össze- · 
zsúfolva lakni, vagy szűk társbérletben laknak családjukkal. 
A legnagyobb nehézségen ezen a téren is túl vagyunk és a folyó 
költségvetési. évben nagyobb arányú lakásbiztosítási programunk 
van. 

örvendetes tény és óriási segítség :az elhelyezési és építési 
szolgálatnak, hogy a polgári !<özigaigatási szervek a nép fiainak 
kezében vannak és vidéki utainkon ·járva , bármilyen elhelyezési 
vagy építési problémával fordulva hozzájuk, nagy segítséget ad
nak Néphtadseregünknek. 

Nyilt önkritikával, az elhelyezési és építési szolgálat fogya
tékosságait szolgálatunkban állandóan felfedjük, hogy azokon a 
lehetőséghez képest azonnal segíthessünk. Cél ja szolgálatunknak; 
hogy Néphadseregünknek elhelyezési . és építési szolgá!Jata meg
közelítse példaképünk, a Dicsőséges Szovjet Hadsereg elhelye
zési szolgálatát. 
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BERE ZSIGMOND g. alhadnagy 

A körlettakarításról 

A Szolgálati Szabályzat I. Rész 49. §. 164. pontja meg-
határozza, hogy az összes lakó és nem lakó · helyiségeket és ud
varokat állandóan tisztán kell tmtani, a 172. ponp pedig . azt, hogy 
a helyiségek napközben való tisztántartásáért a felelősség a so-
ros takarítókat terheli. · 

A soros takarítók kötelesek: 
a) a helyiségeket naponta kiseperni, a szemetet a kijelölt 

helyre kihordani és a padlót nedves ronggyal feltörölni, 
b) a port az ablakokról, ajtókról, fegyverállványokról„ 

fogasokról stb. letörölgetni, 
e) a mosdókat és WC-ket állandóan tisztán ,tartani. 
Ha ·most megnézzük azt, hogy ezeknek a végrehajtása él' 

gyakorlatban hogy történik, akkor azt látjuk, _hogy a takarítás. · 
nem úgy folyik le, ,ahogyan annak lefolyni kellene. 

A soros takarítók, akik folyosó, árnyékszék vagy legény
ségi szobák f elmosására lettek kitelölve, vedret fognak és végig
öntözik a takarításra kiszemelt épületrészeket úgy, hogy ott 
bokáig áll a víz. Ezután seprőt fognak és végigseprik a vizet 
az épületrészen az árnyékszékig vagy mosdóig, amíg egy lefolyó
aknát találrnak, esetleg a lépcsőkön keresztül az udvarrn és ezzel 
befejezettnek vélik a takarítást. Természetesen a seprő után ott
marad 2-3 milliméteres vízréteg és mihelyt egyetlen bajtárs ott 
végigmegy bármilyen tiszta lábbal is, a lábnyomai ott maradrnak 
és máris tönkrement az egész ·munka, amit oly nagy küzdelem . 
árán hajtottak végre. így nem csak a munka veszett kárba, 
hanem a takarító eszközök is tönkremennek. A seprő ama való, 
hogy azzal söpörjünk, nem pedig súroljunk vele. 

, A fenteb)J leírt módon való tak.arításnál egy-egy alkalom
mal 1-2 drb seprőt tesznek hasznavehetetlenné. Ezért van az, 
hogy az alosztályp1arancsnokok, szolgálatvezetők állandóan seprőt 
követelnek az épk. szolgálat vezetőjétől, de annak okszerű hasz
nálatát nem követelik meg. Ha seprő kiosztás történik, egy alka
lommal ilyen takarítási. módszerrel hasznavehetetlenné teszik azt. 
De nem csak a seprő megy tönkre, hanem a víz elárasztással az 
épület padozata és az ajtó küszöb fái is rothadásnak indulnak. 
Tehát azt láthatjuk, hogy ezen takarítási módszerekkel nemcsak 
a célunkat, a tisztaságot nem érjük el, de elég rnagy anyagi káro
kat okozunk dolgozó népünknek is. 

Hogy ezeket a károkat elkerüljük, meg kell tanítanunk 
· alárendeltjeinket a helyes takarítás módszereire. Tehát amikor a 
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takarításhoz kezdünk, először seprővel seperjük fel a körletet, 
vigyük ki a szemetet ia kijelölt helyre és azután vizes ruhával 
felmossuk a követ vagy padlót 2-3 négyzetméter területen. Ezután 
kimossuk a ruhát, szárazra kicsavarjuk és szárazra töröljük a 
már felmosott területet. Igy újabb és újabb területet hasonló mó
don törlünk fel. Az ilyen takarítási módszerrel sok seprőt, ajtó
küszöböt és padlót tiakarítunk meg·. 

Láthatjuk tehát, hogy a helyes és nem helyes takarítási 
módszerekkel is mily megterheléseket okozunk néphadsere
günknek. 

Az épületkarbantartási hitelkeret felett rendelkező bajtár
sakat arra kérem, hogy úgy állapítsák meg a hitelkeretet, hogy 
megfelelő mennyiségű takarító eszközöket . (sepréshez seprőt, 
súroláshoz súroló kefét, felmosáshoz felmosó ruhát, ami ne selejt 
zubbony, hanem selejt zsák legyen) lehessen beszerezni,)lletve a 
csapatok rendelkezésére bocsátani, mert a megfelelő takarítási 
es.z'közökkel és takarítási mód,szerekk<el a körletek rendjiét maga
sabbra emeljük, helyes használatukkal pedig a sokba kerülő hon
védségi elhelyezési körleteink épségét hosszabbítjuk meg. 

A fentiekben tett észrevételem álta}ában a csiapatokra és 
azon intézetekre vonatkozik, ahol polgári takarító személy,ek 
nincsenek beállítva. 
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BERTA FERENC alhadnagy 

Hogyan képe~zük alosztály szolgálatvezetőinket 
anyagismeretre, hogy kezelésre és karbantartásra 

Nem túlzok iakkor, amikor azt mondom, hogy az alosztály 
szolgálatvezető az alosztályparl}ncsnok jobbkeze. Ahhoz, hogy 
a szolgálatvezető az alosztályparancsnoknak valóban a jobbkeze 
legyen, képezzük is ki annyira, hogy bármilyen körülmén:y,ek kö
zött is, távollétében helyettesíteni tudja az alos,ztályparanosnokot. 

' _ Néphadseregünk fejlődése m'egköveteli, hogy a tiszthelyet-
tesi hiányok miatt tisztest, esetleg honvédet osszunk be e felelős 

· és igen széleskörű beosztásba. Hogy e felelősségteljes beosztás
ban meg tudják állni becsülettel a helyüket, törődjünk velük, 
néhány órát fordítsunk a továbbképzésükre. ' 

Gyakran hallunk olyan kijelentéseket a fiatal szolgálat
vezetőktől, hogy még -ezt nem tudom, még ezt nem láttam, nem 
hallott1am" stb. -

Eppen ezért, a parancsnokok valamilyen módszert alkal
mazzanak, legalább is anyagi vonalon szerezzen tapasztalatot ia 

fiatal szolgál atvezető, aki egyébként könnyen megérti, csak fog
lalkozni kell vele." 

A szolgálatvezetők munkáját sokan leértékelik. .Pedig a 
dolgozó népünk által kezünkbe adott sok-sok verejtékes munka 
árán eloállított anyag, felszerelés nagy részét éppen a szolgálat
vezető ápolja, javítja. Á'L anyag élettartamának idejét mondhat
nám ia szolgálatvezető szabja meg. 

Egy módszert alkalmaztam én is a szolgálatvezetők kép-
zésén, mely igen jó eredményt hozott. · 

· Néphadseregünk összetételében szinte törvényszerűség az, 
hogy alakulatonként különböző fegyvernemi szakelőadók vannak, 
akik egyben fegyvernemi anyagnem felelősök is. 

Ezeknek a biajtársaknak a munkája sokat nem ér anyagi 
vonalon, ha azt a szolgálatvezetők kellő szaktudással, hozzáér
téssel, lelkiismeretesen nem támogatják. ·Mint ilyen fegyvernelT}i 
anyagnem felelős, a következő módszert alkalmaztam a fegyver
nemi anyag megismerésére ia szolgálatvezetők részére. Időközön
ként - kb. 2-3 hetenként - szolgálatvezetői értekezletet hívtam 
összé, melyen az alakulat összes szolgálatvezetője részt vett. 
Elt:endeltem, hogy minden szolgálatvezető egy-egy különböző 
anyagot hozzon magával. 

123 



Például: 

6243. alosztály szolgálatvezető: l drb. erdei fűrészt. 
6523. alosztály szolgálatvezető: l drb. drótvágó ollót. 
6524. alosztály szolgálatvezető: 1 drb. rajlámpát. 
6527. alosztály szolgálatvezető: 1 drb. n.yujtott töltetet. 
6328. alosztály szolgálatvezető: 1 drb. kézi fűrészt. 
6473. alosztály szolgálatvezető: 1 drb. kézibaltát. 
6345. alosztály szolgáLatvezető: 1 drb. cisákánybaltát. 
6789. alosztály szolgálatvezető: 1 drb lőrésrobbantót. 
6954. 1alosztály szolgálatvez,ető: 1 drb. kts butlkoló hálót. 

Ha negyven szolgálatvezető van az alakulatnál , akkor 
mind a negyvennel hozassunk más és más anyagot. így az al1a
'kulat kész1etiében lévő f,el6zer,elésből !,esz egy-egy darab az érte
kezleten. 

Az értekezlet ne legyen hossz.abb 2-3 óránál és tanterem
ben va,gy más tágas helyiségben legyen. Egy nagy legénységi asz-
1al legyen a terem közepén vagy jól látható helyen. Erre rakjuk 
rá egymás mellé a szolgálatvezetők által hozott különböző fel

··szerelést. Az előadó minden anyagot külön-külön szabvány sze
rint ismertessen a szolgálatvezetők előtt. Utána ezt kérdezze 
vissza a szolgálatvezetőktől. 

Például: Vegyen a kezébe az előadó 1 drb. lőrésrobbantót. 
Mi ennek 1a neve? Tóth tizedes. 
Amikor így , minden szolgálatvezetőt visszakérdezett, utána 

röviden ismertesse, hogy melyiket rríire használják, hogyan kell 
helyesen kezelni, tárolni stb. lgy a szolgálatvezetők előtt minden 
. anyag ismeretessé válik, mindegyiket rendeltetés szerint használ
. ják fel. 

Mennyiben könnyítsük meg- az alosztályparancsnok mun-
káját és mennyiben segítsük elő a kiképzést? 

Például: Holnapi foglalkozás: lövészszakasz · támadásban. 
Az alosztálypar.ancsnok előző nap délután kiadja a parancsot 
a szolgálatvezetőnek. Reggel 9.50 h-ra az első rajt, mint 
robbantó csoportot szerelje fel nyujtott töltettel, gyakorló 
robbanó faszelencével, drótvágó ollóva-1 stb. 
Ha ez a szolgálatvezető rendszeresen részt vett az érte

'kezleten, biztosan nem okozott neki nehézséget e panancs végre
hajtása. 

Bajtársaim! En úgy gondolom, ezzel a módszerrel minden 
szolgálatvezetőt nevelni lehet. Elég 2-3 hetenként 2-3. óra. A har
madik értekezléten akaratlanul jel.entik a szolgálatvezetők, hogy 

'6okiat tanultaik, jobban ismerik a fekszerelést és helyesebben tud
ják azt ápolni. 
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· éhány szóval szeretnék még az alosztály raktárról is 
beszélni. Milyen módszerekkel próbáljuk csinos, ízléses, tiszta és 
egyöntetű raktárképet kialakíttatni. Rendezzünk be egy minta 
raktárt. Az első értekezlet után az összes szolgálatvezetőt vigyük 
be a raktárba. Bőven ha,gyjunk időt, alaposan néz,eges,sék meg a 
.minta-raktárt. Ajánlatos e minta-raktárnál személyesen is közre
működni. Az anyag helyes csoporto'Sítására nagy gondot for
dítsunk. 

Külön egy állvány részen a zubbony, nadrág, ing, híradó, 
műszaki, voegyiharc stb. anyag. . 

Ezek után a szolgálatvezetőkben spontán 1adódik a verseny
:Szellem kialakulása. Mindegyik olyan raktárt akar, mint amilyet 
látott. 

A következő értekezlet keretén belül meglepetésszerűen 
nézzünk meg egy másik raktárt, szintén az összes jelenlevő szol
gálatvezetővel együtt. A több szem többet fog látni. A talált hi
bákat hozzuk felszínre, hogy a szolgálatvezetők konkrétan lás
sák, milyen hibák adódnak a naktárakban. Közben egy szolgálat
-vezetőt kérdezzünk meg. Kovács örv. helyesen vannak-e a pus-
kák tárolva. · 

Bajtársaim! A leírt néhány .módszertani mozzanat nagy lé
pésben fejleszti a fiatal, katonai tapasztaliattal nem rendelkező 
szolgála1tvezetőkiet. Legyünk s,egítségükre, hogy m[nél rövidebb 
időn belül a helyes ianyaggazdálkodás s 1anyagii.S111eret birtokában 
álljanak, hogy a dolgozó népünktől kapott értékes anyiagot érté
kesen tudják felhasználni. 

I 
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íctszstc!Jc(J/ SZOLCPLIJT 
!)~. JELLINEK IMRE o. őrnagy 

A c§apat egészségügyi szolgálat 
ellenőr2,ésének módjáról 

A szemlék kapcsán következő szempontokból tartom helyes
nek megvizsgálni a csap1at eü. szolgálat működését. · 

I. Általános benyomás. · 
II. Adminisztráció. 

III. Eü. kiképzés. 
IV. Ellenőrző munka. 
V. Betegség megelőző munka (tömeg és egyéni hygienie, 

szűrővizsgálatok, 
VI. Diagnosztikai, valamint gyógyító tevékenység. 

VII. Eü. anyag. 
VIII. Javaslatok, újítások, kapcsolatok és együttműködés 

kérdései. 
/. Az általános benyomás magában foglalja a fegyelmet 

az eü. szolgálatban működőknél, az eü. körlet tisztaságát, az. 
éberség kérdését, a rendelkezések végrehajtásának módját, az 
öntevékenységet. 

Az eü. körlet tisztaságának, rendjének megszemlélésekor 
meggyőződtünk nemcsak a rendelő, egyes műszerek, műszer
szekrények, kptszerledobók, betegszobák, evőeszközök tisztasá
gár'ól, - hanem a padlástól a pincéig minden zugot meg kell 
nézni, a szekrények belsejét, a szekrények és polcok mögötti he
lyeket is. 

Nézzük meg, hogy mit találunk a fiókokban, hogy elzár
ták-e megfelelően a telefonje·gyzéket, a különböző névjegyzéke
ket, a tappert, ~ naptárt. 
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Egyik alakulat gyengélkedő szobájában a nyitott fiókban 
az alakulat össze.s szerveinek telefonszámait megtaláltam, sőt a 
szolgálati ágak vezetőinek nevét is itt-ott feltüntették, másutt 
,,szemináriumi névjegyzék" címén hevertek névsorok. 

Egyik eü. thtis. fiókjában szalonna és kenyérmaradékok 
mellett ott feküdtek a napiparancsok szépen összerakva. 

Volt olyan · 1alakulat is, ahol az eü. thtts. harsány erőt, 
egészséget kiáltva, vállap nélkül, kigombolt zubbonyban jelent~ 
kezett. 

II. Eií. admtnisztráció, a vezetendő előjegyzések az 
anyagi szolgálat ellátására kiadott Segédlet 112. oldalán fel van
nak sorolva. · Persze nem feledkezhetünk m~g egyéb feljegyzé
sekről sem: leltár, élelrr:iiszer vizsgálattal kapcsolatos feljegzé
sek stb. 

Leggyakoribb hiba, hogy az előjegyzéseket felületesen. ol
vashatatlanul vezetik. Igy pl. találtam olyan betegnaplót, qmely
ben a kórismeként csupán annyi volt feltüntetve, hogy nyirok
csomó duzzanat, de hogy ez mely testrészen volt, hogy tbc., lues, 
mononucleotis infectiosa, rubeola, vagy más forgott volna fenn, 
erről nem lehetett tudomást szerezni. Tudnunk kell, hogy az elő
jegyzések vezetése nemcsak az · egyén és közösség egészségének 
megvédése szempontjából fontos, hanem igen gyakran törvény
széki eseteknél lényeges adatot szolgáltat. 

Másik gyakori hiba, hogy az előjegyzésre, feljegyzésre 
szolgáló füzetek nincsenek hitelesítve és így megfelelően össze
fűzve. 

Nem szia.had elfelejteni, hogy az orvosi feljegyzések „bi
zalmasan" kezelendők. 

III. Eü. kiképzést a csapat tagjai és az eü. szolgálatban 
működők részére 'kell tartani. A csapat eü. kiképzés az általános 
kiképzés egyik részét alkotja és az orvosnak a kiképzési ,perió
dus_ részére előre ki kell dolgozni pontos tervét, úgy, ahogy azt 

r a követelmények előírják. Persze gondoskodni kell az eü. szol 
gálatban működő bajtársak szakmai továbbképzéséről is. Az eü. 
kiképzés alkalmazkodjék a kiképzendők ismereteihez, használjuk 
fel a segédleteket, ahol lehet, ismertessük a szovjet eü. szolgálat 
megfelelő részeit. Az eü. kiképzés főleg a praktikus élettel szá-
moljon. · ' 

A kiképzés csak akkór lesz eredményes, ha visszakérde
zéssel, gyakorlati bemutatáss:al szerzünk meggyőződést a gyen
gékről és ezeket tanulásban támogatjuk. 

Az eü. kiképzés kapcsán a természettudományos oktatás 
fontosságának elve érvényesüljön. Egyes fegyvernemek speciali-
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tásainak ezen a téren is érvényesülnie kell (pl. üza. mérgezés„ 
02 hiány stb.). 

. IV. Eltenőrzés. kapcsán nemcsak a kiadott parancsok 
helyes végrehajtását, ami alapvetően fontos, tartsuk szem · előtt, 
hanem előrie megá!Lapít,ott terv szerint, az aLakulat minden 

· megny11lváhu1ását, é1Ile'tjelernsélgél figyielve, IS abban résztvéve 
igyekezzék az orvos tudásáv,al, tapasziqlatával csap1atának 
munkáját megjavítani. Ne kerülje el figyelmét a menet és pihe
nés, a nagy hidegek, az elhelyezés, a fűtés, az élelmezés, a rn-

. bázkodás problémája, s mindiaz, ami csapatának életében felme
rül. Viszont ez csak úgy lehetséges, ha rendszeresen, tervsze
rűen ellenőriz, mintegy súlyt képezve hol egyik, hol másik kérdés. 
komplexumánál. 

\ 

V. Betegség megelőző munka főszempontjai: tisztálkodás 
lehetősége, vízmennyiség, vízcsapok, mosdóhelyek mennyisége, 
fogápolás kérdése. - Mindennapos jelenség, hogy a gyengélkedé> 
szobában fekvő és őrségen lévők fogkefe és törülköző nélkül van
nak. Tudni kell, hogy . a fehérnemű és ágynemű váltás a Szolg. 
Szab. által előírt időközzel -történik, meg kell győződni, hogy 
mosás után tiszta-e a fehérnemű. A fürdést a Szolg. Szab.-ban 
foglaltak értelmében kell megszervezni. Elegendő időt kell adní 
fürdésre, tisztálkodásra. Ha a szakácsok naponként nem tudnak 
egyes helyeken még megfürdeni, akkor melegvízzel · való alap.a& 
megmosakodást kell elrendelni, amit naponta ellenőrizzünk, vagy 
ellenőriztessünk. A lábbeli, ruházat épsége, megfelelő volta ne 
kerülje el az orvos figyelmét. 

A latrinák, WC-k tisztaság,a körül sok a baj. Láttam oly
alakulatot, ahol a latrinát a konyha és gyengélkedőszoba közvet- · 
len közelében helyezték el. Allandó oktatással, az öntudat foko-
zásával, de ha kell, a fenyítő fegyelmi hatalom igénybevételévef 
kell ,a kérdést megoldani. 1 . 

Rágcsálók, férgek kipusztítása egyrészt a tisztaság .fenn-
tartásával, m,ásré,szt chemitai anyagokkal történjék. 

Az élelmezesi szolgálat körül igen sok dolga akad az or -
, vasnak. A konyhák, konyhaeszközök, bútorok, falak , mellékhelyi
ségek, raktárak, jégszekrények kínos pontossággal ellenőrizen
dők. A szekrényeket időnként húzzuk el, 1a fiókokat nézzük meg,_ 
a sütőket nyissuk ,fel, a burgonyatisztítóba, a nem használt kon
dérokba se resteljünk benézni. Nézzük meg, hol van a konyhai' 
hulladék, lefedett helyen, messze a konyhától tartják-e? 

Az élelmezési szolgálatban működőket (szakács, raktáros,. 
felszolgáló) alkalmazás előtt meg kell vizsgálni. Széklet- és vize
let-vizsgálattal a Salmonella-fertőzés, mellkas-átvilágítással a, 
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tüdőbaj kizárás'át tartsuk szűkségésnek. Persze ezek · a fizikális 
vizsgálat kiegészítői. 

Az élelmezési szolgálatban működők eg-észs'ége, tisztasága 
{kéz, ruházat) hetenként ellenőrzendő; a bakt. vizsgálatot ¼ éven
ként. A vizsgálatokról jó feljegyzést készíteni: 

A bejövő élelmiszer megvizsgálandó, ilyenkor nézzük meg 
rajtaütésszerűen, hogyan is szállítják az élelmiszert, nem úgy-e, 
mint egyik alakul1atnál, ahol egy piszkos konfliskocsin, sJakadt, 
szennyes ruhába csavartan hozták be a főleg csontokból álló 
;,húst", miután a hentes a javát kivágta. · 

Időnként győződjünk meg a hentes, illetve a hússzállító 
N . . V. tisztaságáról. 

A húst naponta, átvétel és felhasználás előtt az orvosnak 
meg kell vizsgálni. 

De nemcsak a hús, hanem az egyéb élm. cikkek élvezhető
ségét, tárolását, kezelését ellenőrizze az orvos. Nem egy polcon 
van-e a cukor és a szappan, nem tartják-e fémedényben az ece· 
tet, a húst tiszta, hüvös, szellős helyen tartják-e, nem avas-e a 
vaj, · a tejes ed~nyek ki vannak-e öblítve kiürítés ük után, nem a 
puszt1a földön, illetve a falhoz támasztva tartják-e az élelmi cik
keket? A kenyér jól kisült-e, rajta van-e a kenvéren a sütési bé-
1yegző, j9ízű-e a kenyér. Időnként a pékműhelyt is meg kell 
sz,emlélni, hogy tis'Zta-1e? 

A 1kantin tisztasálg-át rendszeres,en el'lenőri:wi kell, (hogy 
mossák-e a poharakat, lefedik-e az élelmi cikkeket, milyen mino
ségű élelmiszert adnak, milyen a szeszesital-fogyasztás, kepyér
fogyasztás stb.) A kész élelmiszereket ízletesség, változ1atosság, 
kalória-, fehérje-, vitamin-, ásványanyagtartalom szempontjából 
ellenőrizzük . 

A víz kérdése ne kerülj~ el a figyelmet. 
. A szűrővizsgálatok tüdi5betegség, fogbetegség, nemibajok 

-szempontjából végzendők időközönként el, a Szolg. Szab-ban elő
írt havonként és félévenként elrendelt vizsgálatok keretében. 

Védőoltásokat az előírtaknak megfelelően végezzük el. 
üzemeket (konyha, naktár) egyszerű leltárral ellátott, le

zárt mentődobozzal kell ellátni. Megfelelően kiképzett elsősegély
nyujtók legyenek minden körletben. 

Az eü. bizottságok működése általában gyenge, miután a 
kérdést nerq eléggé aktualizálják. 

A laktanya és szállás szemléket tervszerűen végezzük. Az 
észrevételeket pontosa.n, de nem terjengősen írjuk le, egyúttal 
javaslatot is tegyünk a hibák kiküszöbölésére. · 

A szemleészrevételt a pk. és htp. pk. mindig olvassa át. 
:Szemlénk kapcsán nézzük meg a fogdákiat, őrszobát (priccsek!!) 
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irodákat, tantermeket, borbélyt, raktárakat, pincéket, padlásokat. 
-szeméttárolókat. 

Az eü. körlet rendje és tisztasága természetesen még_ " 
legszebb és legtisztább laktanyában is példaszerűen magas szín
Tonalú legyen. Az orvosi vizsgálóbian a szükséges dolgokon 
kívül ne legyen semmi szétdobálva. A. gyógyszereket (morfium. 
:,zublimát) az orvos gondosan zárja el. A műszerek legyenek tisz-
ták, ne legyenek összeégetve. · 

Annak a területnek köz-eü. viszonyaival tisztában kell len-
11ünk, ahol éppen vagyunk, miután ténykedéseinket ez bizonyos 
fokig megszabja (pleudemias struma, malária, mocsárláz stb.) 

VI. Az orvosi tevékenység nem állhat csupán felületes 
ránézésből. Vizeletvizsgálat, vérnyomásmérés, hőmérőzés, pontos 
anamnézis és stiatus felvétel után alapvetőek. A legbanálisabb ton
iillitis után is nephsitis, my_ocarditis fejlődhet ki. Persze, hogy ezt 
felismerjük, s egy derékfájásról panaszkodó bajtársat ne küldjünk 
be vesegyulladás diag:nózíssa,l kórházba, ahol lelkiismeretes vizs-
leálatra van szükség. · 
· . Teljesen rajtunk múlik az, hogy a katonaorvosokkal kiap-

•~olatosan kialakult, nem egészen kedvező kép megváltozzék. 
A helyes diagnostikai munkát megfelelő gyógyító tevé

l:eriység kísérje, nem minden lázas .... betegségnél kell pl. penicil
lint a1ni, entero colitis ac. kezelésénél már túl vagyunk a bismut 
tannalbin kizárólagos alkialmazásán. Az orvos fordítson goncjot, 
hogy azok .1 bajtársak, akik a gyengélkedőszobában feküdnek. 
lllegkapják gyógyszerüket, meleg .táplálékukat, s megfelelő ápo
lásuk egyéb kellékét. Ne feledkezzék meg arról sem az orvos, 
hogy a fekvőbetegek sajtóval, irodalommal jó el legyenek látva. 

VII. Az eü. anyagnem felelőse az orvos, így az igénylés. 
'átvétel, leltári kezelés, tárolás, kezelés, karbantartás felelőse is. 
Az eü. anyagraktár száraz, jól elsötétíthető helyiség legyen meg
felelő ajtózárral és ablakráccsal. A polcokon anyagnemek szerint,. 
áttekinthető csoportosításban legyenek az anyagok. 

Tekintve, hogy gyúlékony anyagök is vannak itt, a tűz - . 
biztonsági intézkedéseket meg kell tenni. Az ianyagokat időről
időre át kell nézni, ilyeJ;J.kor a gyógyszereket lejárat előtt vagy 
felhasználásra, vagy kicserélésre kiadjuk. A fém és bőr dolgokat 
az anyaggazdasági utasítások értelmében karbantart juk. 

· Negyedévenként az előírt anyagrovancsolást meg kell tiar., 
· tani. Anyagigénylésnél ügyelni kell, nehogy felesleges mennyi-
ségben halmozzuk . a gyógyszereket, műszereket. . 

· · Amint lát juk, sok d9Iga van a:z eü. szlogálat vezetőjének. 
hogy ennek eleget tudjon tenni, legnagyobb tervszerűségre van 
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szükség: A munkát a beosztottakkal megfelelően el kell osztani. 
Allandó tanítással és oktatással kell a beosztottak ismereteit 
bővíteni. 

Nem kétséges, hogy a sokágú szolgálat ellátását csak az 
a bajtárs tudja ellátni, aki megfelelő politikai öntudat alapján 
állva, fáradhatatlanul tanul, tanít és dolgozik. Szabályzatok, 
rendeletek ismeretén túl a politikai és szakmai tanulás, a csapat
tal való együttlét tesz méltóvá bennünket arra; hOilY a Néphad
sereg eü. s:1olgálatát ellátlnassuk. 
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AKK FERE:'\IC haduagy 

Néhány gyakorlati kérdés a pénzügyi 
ellenőrző szolgálattal kapcsolatban 

,,A jó hadtápszolgálatnak óramű pontossággal kell mű
ködnie", mondotta dicső példaképünk, a szovjet hadsereg meg
teremtője és szervezője, nagy tanítómesterünk, Sztálin elvtárs . 
Ennek a hatalmas, sok körültekintést és teljes odaadást igénylő 
hadtápszolgálat óraművének pontos működését az „ellenőrző 
szolgálat" ellenőrzi. 

A magaisabb pság-ok anyaigi .szolgálatának jelenlegi 
szervezése szerint a pü. szolgálat s ezen belül az „ellenőrző 
szolgálat" csak egy kis részét képezi, a gyakorlatban az első
fokú hatóságok ellenőrző közegei azok, akik az agi. szolgálattal 
kapcsolatos összes számvitelt ellenőrzik. Ezen pü . . ellenőrző 
szolgálat előkészítésével, a helyszíni ellenőrzés végrehajtásával 
kapcsolafos néhány gyakorlati kérdést fogok ismertetni. 

A helyszíni ellenőrző szolgálatot akként kell megszer
vezni, hogy az ílletékességébe tartozó összes számadótest teljes 
számvitele és a pénzügyi szolgálat működése / a megszabott 
időben részletes ellenőrzést nyerjen. Ez honvédségünk jelenlegi 
fejlesztési stádiumában, a munkáskáderek kinevelési időszaká
ban, a közismerten nehéz létszámviszonyok mellett nem könnyű 
feladat. Ha ezen felül figyelembe vesszük azt, hogy az ellen
őrzésnek oktatólagosnak kell lennie, mert célja az, hogy az · 
ellenőrök a vég,rehajtó szerveket szolgálatukban állandóan tá
mogassák, irányítsák, neveljék és rendeletek alkalmazásában az 
egységes felfogást biztosítsák, továbbá, hogy az ellenőrzés ne · 
legyen teher a végrehajtó szerveknek, hogy az ne állítsa meg 
a csapat életét, - akkor ezekből természetszerűleg következik, 
hogy csak az ellenőr által alaposan előkészített, átgondolt, 
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helyes rendszer .szerint megszervezett és jól v_égrnhajtott eílen
őrzé? lehet cs_ak a célravezető. 

1. A helyszíni e'Uenőrzés előkészítése: 
A helyszíni ellenőrnek á helys·zíni . ellenőrzést elren_delő 

nyiltparancs vétele után azonnali feladata:, hogy az ellenőrzendő 
alakulat (számadótest) ,,iratgyüjtőjét'' áttanulmányozza· s ez
által részletesen tájékozódjék az előző ellenőrzés eredményéről, 
az azzal kapcsolatos összes tett. intézkedésekről és azok m·ikénti 
foganatosításáról. így egy bizonyos képet kap az ellenőrizendő 
alakulat pénzügyi, számviteli helyzetéről, megismeri az alakulat 
gyakrabban előforduló hibáit és az ·elszámolással kapcsolatos 
gyengéit. Ez azonban még nem elegendő . 

Az előző ellenőrzés és a jelenlegi ellenőrzés közötti idő
ben az alakulat (csapat) élete nem · állt meg. Annak az anyagi 
szolgálattal kapcsolatban egy egész csomó problémája, nehéz
sége merült fel, melyek helyes elintézését pü. vagy htp. pság-ától . 
kérte. Ezek, mint „akták'' elintézés alatt állnak a htp . szolgálat 
különböző e.lőadóinál. 

Okvetlenül szükséges tehát, hogy az e11enőrző ,bajtárs a 
kiszállás e1őtt elmenjen az e1őadókhoz (illetmény, kárügy, ruhá
zat, élelmezési, hite,lnyilvá,ntartók ·stb.) és megtudja ezektől . is az 
ellenőrzendő ia.lakulatával kapcsolatos ügyek mikénti állását. így 
papíron tul1ajdoniképpen megismerkedett már csaknem telj,esen . az 
ellenőrzendő alakulatával, annak minden részben elintézés alatt 
lévő, vagy az előző ellenőrzés óta elintezett ügyével. 

A helyszíni el1enőrzésneik egy másik célja az egységes fel
fogás biztosítása. Azok a bajtársak, iakik ellenőrző szolgálatot 
látnak el , t1apasztalhatták, hog·y egyes rendeletek értelmezésénél 
a végrehajtó szervek részéről e téren mily,en hiányosságok van
nak. Okvetlenül szükséges tehát, hogy a helyszíni ellenőrzésre 
menő · bajtársak a k iindulás előtt 2- 3 órás megbeszélést tartsa
nak. Ezen a megbeszélésen 1a . két ellenőrzési idő alatt kiadott 
fontosabb és általános. érvényű rendeleteiket, .továbbá az . előző 
helyszíni ellenőrzések alk1almával felmerült és. még nem tiszJázott 
kérdéseket, utasításokat megbeszélik, átpolitizálják, egységes né
zetet alakítanak ki, hogy így az alakttlat (csapat) fdé az egysé
ges felfogást biztosítsák. 

Ezek komoly, ialapos és sok munkát igényelnek, de orkvet
_len szükségesek a oélravezető helyszíni ellenőrzés e!ákészítésé
hez. Csak ezek alapján tud 1az ellenőrző bajtárs a helyszínen az 
ellenőrzött bajtársak álta-1 feltett különböző sokoldalú kérdésekre 
helyes választ, útbaigazítást, tanácsot, támogatást és irányí
tás t adni. 
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.. 
·2. A helyszínt ettbnórzés megszervezése: 
Az ellenőrzésnek a fenti szempontok · SÉerinti · előkészítése 

után az ellenó'rző bajtárs útbaindulhat 1az ellenőrizendő ialakuliat 
felé. Terniészetes.en a sokszl()r hOISISzú v;asúti ufazást arra kel! 
felhaszná'lni, hogy ezalatt e1lenőrzési módszereit alaposian át
gondolja, ellenőrzését önmagá111a-k megszerV1ezze. Ez annyit je
lent, hogy az ellenőrzendő alakulattól eddig szerzett tapasztala
tait, 'benyomásait mérlegeli, rendszerbe foglalja és ennek alapjá11 
tervet készít magának arról, hogy hogyan fogj1a ,eHenőri tény
kedését végezni. . Tudja, mi alakulatának legégető<bp problémáj.a, 
ennek megoldásához kezd leg,először, tudja mi ,a isz!mvitellel kap
csolatos gyeng;e oldala, tehát már előre eltervezi magának, mi 
az a számadási rész, amit az e11en5rzés során !különösebb figye
lemmel, nagyü1bb gonddal kell ,megnéznie, s mi az, amit akár 
csak kémpróbaszerűen ellenőrizhet. A fő az, hogy az aliakulatho,; 
megérkezve, legyw egy kész terv-e az ellenőrzés lefolytatására 
von a tlwzólaig. · · 

3. Az ellenőrzés végrehajtása: 
·11 pénztár leroyanicsolá1sa és a,z' alakulat parancsnokánál 

(htp. pk.) való jelentkezése és nyiltpiarnncsának bemutatása után 
céltudatosan kezdje meg eUenőrzési ténykedéseit. 

Legdőször is az ellenőrző magá, az alakul1at általa ismert 
nehézségeit, felterJesztésének lényegesebb elintézett, vagy elinté
zés aliatt -lévő ügyeit említse meg. Adjon azokra vonatkozóa11 ki
merítő határozott közliéseket, Ezz,el bizalmat és tekintélyt szeret 
magának. Az ellenőrzött rögtön megérzi, hogy nem valami régi 
típusú „szemlélő'' jött őt ledormgolni, hianem olyan bajtárs, aki 
ismeri problémáit, foglalkoz tk velük. Ismeri nehézsé[g,ert, - akitől 
felvilá,gosítást, útmutatást, segítséget kap. Érdeklődjék ezután. az 
ellenőr egyéb problémák, a mindennapi élet folyása Jmpcsán fel
merült egyéb szolgálattal össz-efüggő kérdések felől. Azokra is 
adjon határozott válaszoikat, útbaigaf'.ításokat, esetleg a helyszí
nen tegyen intézkedéseket. Ezzel nem állítj1a meg a csapat (ala
kuliat~ életét, hanem hozzá igazodva segíti, előre viszi azt. 

A következÖ'.· teendője /az el1enőrző bajtársnak, hogy el
kéri a périz- és anyagszámadással kapcsolatos összes elszámo- · 
lási segédleteket és hozzálát a számadótest mindennemű pénzre 
és a kijelölt anyagna vonatkozó számvitelének ellenőrzéséhez. 
Ellenőrzését a . pn. ellenőrzés,ével wezdje és a csfn. ,ellenőrzésével 
folytasS1a . Ehhez asztalára készíti az összes hitelnyilvántartáso
kat, a hiteleklből beszerzett, anyagok nyilvántartásait, a htik-t, ar; 
élelmiszer számadást, a takarmány- és anyagjárandósági szám~ 
adást, a fizetési · osztályba soroltak számla!könyvét, a változási 
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·kimutatásokat és egyéb etójeg-yzéseket, illetve számadási segéd
leteket. A pn-t és a csfn-t rész1etesen ellenőrizze le a csatolt ok
mányok alapján. Minden tételnél állapítsa meg, hogy a csatolt 
o:kmány számszerűleg helyes-e. Utána érdemileg !bírálja el, 
figyelje, hogy iaz oományok záradékai meg vannak-e és azok 
helyesek-e. A toválbibiiakban ellenőrizze, hogy minden ,kiadási 
tétel szerepel-e a természetének megfelelő hitel nyilvántartásá
ban, s hogy a kiadásba helyez,és ,a hitelfelhasználási terv szerint 
történt-e rendelteté:sszerűen. Egyúttal •ellenőrizze azt is; !hogy 
nincs-e hitelkeret túllépés és a helyi viszonyokhoz mérten a hite!
ker,et nincs-e túl nag-y összegben megállapítva. Ezután a kiladás
sal kapcsolatos esetleges ianya,gnyilvántartási-, takarmány-, vagy 
élelmiszerszámadási bevételezest ellenőrizze. 

Amennyiben az ellenőrzött tétel htk. ikezelé~sel ikapcsol11-
fos, úgy azt is azonnal ellenőrizze, hogy iaz ,előírás, illetv,e jóvá
írás valóban megtörtént-e .. A zsold és egyéb legénységi illetmé
nyekkel kapcsolatos tételeket azonnal hasonlítsa össze az élet
mezési ruapló hátlapján kimutatott „mérleg" tételeivel. 

A fizdési osztálylba soroltak illetményeit azonnal ellen
őrizze le, hogy azok 1a változási kimutatáson és a számlaikönyvö!'I 
helyesen vannak-e :keresztülvezetve és hogy a felszámítás a csa
tolt i.gazoló bizonyítványok és állományparancs kivonatok alapján 
történt-e. A pn. illetve csfn. tételenkénti ,ellenőrzés,e során hiajtsa 
végre az ellenszámlázásokat is. Ugyanis, ha egy tétel más ·szám
adótesttel viszonylagos kezelést kíván, rögtön ellenőrizze ,a ma
gával hozott ellenszámlázási jegyzékek alapján, hogy az he.
lyes-e. Ha pedig az ellenszámlázást neki foell kezdeményeznie, 
rögtön készítse el az ellenszámlázási jegyzéket. Minden egye1. 
tétiel ellenőrzése során al okmányokat azonnal lássa el ellen
őrzési zánadékkal, a számadási segédletekben pedig. az ellenőrzött 
összegeket kézjeggyel lássa el. A pn. és csfn. tételenkénti ellen
őrzése során ,azokat zárja le és állapítsa meg, hogy a maradvány 
összege valóban egyezik-e pénztár rovancsolása · aLkalmával a 
pénztárban eJőtalált pénzösszeggel, illetve a legutolsó számlia
kivonat végösszegével. Ezután ellenőrizze hasonló részletezéssel 
az élelmezési napló, az 'é1elmiszer, a takarmány és ,anyagjáran
dósági számadást és a számadás ,egyéb részeit a kirendelő nyilt
parancs részletes ut,asítása szerint. . 

Az így; va,gy ehhez hasonlóan •előkészített, megszervezett 
és megtartott tervszerinti ellenőrzés, ha ez az ellenőrnek már 
gyia1korlatává is vált, gyors, eredményes és célszerű lesz. Csak 
így, tervszerűen végrehajtott ellenőrzéssel szolgálhatjuk jól ezen 
beosztásunkban szocialista hazánk és néphadser;egünk építését. 
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Dr. Zohory Emil áo. alezredes 

A lóval való bán~smód állandó elhelye~ésbeu. 

Allandó elhelyezés alatt értjük a laktanyai elhelyezést. 
amikor lovainkat istállóban tartjuk. Nagyobb ló állománnyal ren
delkező alakulatnál a fertőző beteg, vagy újonnan érkezett loV1ak 
elkülönítésére ,elkülönítő istállót k,e!l berendezni. I<is lólétszámú ~tla
kulatoknál a közös istálló jól elkülöníthető részét is ki lehet jelölni 
erre a célra. 'Ne tartsuk lovainkat állandóan az istállóban, hanem 

· kedvező idő esetén az év minden sz1akában kössük ki azokat a 
szabadba, sőt nyári időben éjjel is ott tarthatjuk. Erre a célra 
szolgál a lókikötőhely, amely az istálló mellett, attól legalább ;"í, 
m-re és vele párhuzamosan készített korl át. Ehhez kössük lovain 
kat, természetesen egymástól válaszrúddal elválasztva. Minden 
lórnak legyen meg az állandó helye s ezt éppúgy, mint az istálló
ban, a ló nevével ellátott táblácskával jelöljük meg. 

A lóval mindig bátran, határozottan , jóindulattal és türe
lemmel, de sohasem durván, gorombái;i kell bánni. Rossz ló 
nincs, csak rossz bánásmóddal elrontott ló van! Ha a lóhoz aka
runk menni, először szólítsuk meg s arról az oldaláról közeled
jünk hozzá, amerre néz . Amikor hozzá lépünk, veregessük, símo
g1assuk meg. 

M:nden lóhoz osszunk be állandó lóápoló hotnvédet, aki>t ok 
nélkül ne cserélgessünk. Csak így lehet felelőssé tenni a lóápolót 
lova · gondozásáért, ápolásáért, etetéséért, itatásáért. A honvéd, 
·amikor reggel először megy a neki beosztott lovakhoz, alapo
$aTI vizsgálja meg, hog·y nem mutatkoznak-e rajtuk valamilyen 
betegség jelei, sérülések vagy egyéb, szo:katLan tünetek. I!y,enek 
jelentkezése esetén ezt azonnal jelentse a szakaszparancsnoknak_ 
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A lóápolást naponta kétszer hajtsuk vég re : kivonu1as ·előtt 
és után. Kedvező idő esetén még télen is; az ápolást a szabadban, 
a lókikötőhelyen kell el végezni. Etetés közben nem szabad ápolnr 

• a lova k1at. Az ápolás sorrendje: csutakolás, kefélés, hosszúszőrök, 
szem, természetes testnyílások ápolása és végül pataápolás. Az 
ápolást -a baloldalon„ a fejen kezdjük s így haladunk hátrafelé, 
majd a jobboldalára térünk, hasonló sorrendben, vég ül a patákat 
2poljuk . meg .. Nyáron a sz1abadban meg is moshat juk lovainkat, 
télen csak állatorvios i r,endel,etre (bőrbetegtSég· stb. jelentkezésekor) 
és kellően meleg helyiségben. Minden esetb(}n csak teljesen meg
száradt állapotban állíthatjuk vissza a lovat az istállóba. Nyá ron 
alkalmas helyen, kellő elővigyázat mellett meg is füröszthet jük 
lovainkat, amit azonban csak tiszt felügyelete mellett szabad vég
rehajtani. A fürösztés ne tartson 15-20 percnél tovább és min
dig legalább egy órával az etietiés .előtt történjék. A fürdő után a 
lovat gondosan le kell törölni és lépésben kell hazavezetni. 

A napi lótápkiszabatot 3 adagban szokás etetni: reggel , 
délben és este. 

Az iadagot úgy kell elosztani, hogy .este valamivel többet 
adjunk, mint reggel és délben. Ezért a napi adag 2/s részét este. 
a fennmaradó 3/5 részt pedig két egyenlő adagban reggel és dél
ben etessük. 

A napi lótápadag mennyiségét a lovakért közvetlenül fe
lelős parancsnok az állatorvos javiaslata alapján, a szükséghez 
mérten meg·változtathatja. A heti lóvizsga · alkalmával a nehéz 
munkát végző vagy gyengébb erőá!lapotú lovak részére az alosz
tályparancsnok 1az igen jó kondíciójú vagy a munkaképtelen 
beteg (pl. sánta) lovak adagja terhére a lótáp mennyiségét emel
heti. Ezt az „Etetési elő jegyzés" -ben kell nyilvántartani, amely
nek alapján adagoljuk a napi takarmány mennyiségét. Az ete
tés meg·kezdése előtt it1assunk. Ezután valamennyi lónak egyszerre 
adjuk fel a szemes lótápot és amíg a lovak ezt megeszik, a lehe
tőség szerint két ló fejét a kötőféknél fogva 1-1 honvéd tartsa, 
nehogy kiszórják az abrakot. A szemes takarmányt úgy adjuk, 
hogy azt a munka megkezdése előtt legalább egy óráv1al meg-
egyék a lovak. · 

A szemestakarmány elfogyasztása után adjuk lovaink elé 
a szénát. A széna szétosztása előtt ki kell belőle szedni a durva, 
szúrós, takarmányozásra alkalmatlan részeket s azokat jóminő
ségűvel kell pótolni. Ezt a kiválogatást mindig az istállón kívül 
kell elvégezni. Az etetés alatt a honvédek figyeljék, hogy hogyan 
esznek a loviak és a rosszul rágó vagy étvágytalan lovakat jelent
sék a szakaszparancsnoknak. Ha a zabot más szemestakarmány-
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nyal pótszerezzük, · akkor leli.etőleg egyik etetéskor csak a pótszer
takarmányt adagoljuk. Ha a pótszeriil használt takarmány nem 
tenné ki a napi adag 1/a-át, akkor az etetésnél előbb á pótszerül 
használt szemes lótápot adjuk és csak azután a zabot. A pótb- • 
karmányhoz mindig fokozatosan szoktassuk lovainkat. 

Az etetés megkezdése előtt és befejezte után a .lóápolók 
~laposa.n tisztítsák ki a zaboskagylókat. 

Az etetés befejezte után ismét meg kell a lovakat itatni. 
Az ivóvíz legyen tiszta, nem túlságosan hideg és annyft itassunk., 
amennyit a ló kíván. Nyáron gyiakrabban itassunk. Az itatás
hoz lehetőleg minden ló részére tartsunk külön vödröt, a ló nevé-

, vel megjelölve. Télen jóelőre készítsük b,e a vödrökbe a viLet, hogy 
az istállóhőmérsékletű legyen. Nyáron, ha a körülmények meg
kívánják és ha a lóállomány fertőző betegségtől mentes, vályúk
ból is történhetik az itatás. Ilyenkor itatás után a vályút alapo
Mn ki kell· tisztítani. 

Munkában megizzadt, kimelegedett loviakat csak akkor 
szabad megitatni, ha már teljesen megszáradtak; tehát a munka 
után ½-¾ óra mulva. Ha rögtön az itatás után tová9b foly
tatják a munkát, akkor munka közben is itatruatunk. 

Amikor a lovat az istállóból munkára kivezetjük, meg kell 
figyelni, hogy nem sántít-e és rendben van-e a patkolása? Sánta 
lovat tilos munkába fogni. Ha azt akarjuk, hogy loviaink munka
képesek legyenek, különös gondot . kell fordítani a pataápolásra 
és patkolásra. Allandóan gondoskodni kell arról, hogy a pata 
~zaruállományia mindig elegendő vizet tartalmazzon s így kellően 
rugalmas legyen. Ezért - különösen nyári meleg időben - a. 
patát puhítani kell. Ezt úgy érjük el, hogy a lovat .hetenként -2-
3-szor nedves. agyagállásba, v:zbe állítjuk, vagy ia pata tialpábllt 
4- 5 óránként nedves agyagot tapasztunk. Hogy a pata ned
vességtartalmának elpárolgását megakadályozzuk, a kellően 
megpuhított patát patazsírral vékonyan kenjük be. Kivonulás 
vagy lóvizsga előtt a patát zsírozni tilos. 

Lovaink patkolását 6-8 hetenkint meg kell újítani. Ennek 
a kellő időbeni megtörténtéért a szakaszparancsnok felelős, vala
mint azért is," hogy a patkolásra kerülő lovakat megfelelően elő
készítsék és a patkolómester által megjelöli időre a patkoldába 
vezessék. Előkészítés 1alatt a pata kellő felpuhítását értjük, a 
fent elmondott módon. Kivonulás előtt gondosan át kell vizsgálni. 
a Jovak patkolását, nyergelését, szerszámozását, málházását, 
úgyszintén a fogatolt jártnűvek málházását. Ez minden honvédnek 
a neki beosztott lovakra, a szakaszparancsnoknak szakasza lo
vaira, az ,alosztályparancsnoknak alosztálya lovaira vonatkozóan 
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kötelessége. Idónkint az; áHfttorvos és patkolómester is ellenórir.:xe 
ezeket. Az előforduló· rendellenességeket azonnal meg kell' szün
tetni. Télen, ha éles sarkat használunk, a szakaszparancsnok és 
patkolómester különös gonddal ügyeljen, hogy éles sarkot csak 
a külső sarkok helyett használjanak és · azokat bevonulás utált 
azonnal cseréljék ki tompa sarokkal. 

A kivonulás előtt az istállót mindennap rendbe kell homi 
é5 ki kell takarítani. Ez 1a:z; istállónapos. és ügyeletes. kötelessége, 
akikhez segítségül néhány honvédet lehet kijelölni. Nekik kell a 
tóállásokblan "az almot eligazítani, a járdát felseperni, a trágyát 
a tragyadombra kihordani és az istállót alaposan kiszellőztetni. 

A mindennapi takarításon kívül - hetenkint egyszer -:-
az istálló valamennyi helyiségét ki kell takarítani. Ilyenkor ,a. 

Iova1kiat vezessük ki a lókikötőhelyre, az istálló összes ablakát. 
ajtaját nyissuk ki, a mennyezetet, falakat, tartóoszlopokat porol
juk és pókhálózzuk le, a gödröket az istálló talajan egyengessük 
el, a trágyát teljesen hordjuk ki és az esetleges egyéb aprób• 
javításokat végezzük el, végül frissen almozzunk be. 

Evente legialább egyszer hozzuk rendbe az istállót, fertőt
lenítsük és meszeljük ki és a szükséges javításokat végezzük el. 

Az istállóban állaTidóan egyenletes és. mérsék1elt Mmérsé:k
let legyen, télen + 6°-nál alacsonyabb és + 10°-nál magasabb ne 
Jegyen a . hőmérséklet. Nagy hideg kivételével az egyik oldali 
ablakokat és ajtót állandóian tartsuk nyitva. 

Ha a ló akár az istállóban, akár kivonulás alatt megbeteg
szik, azonnal hívni kell a patkolómestert vagy állatorvost. Beteg 
lovat munkám használni nem szabad. · 

A kivonulás befejeztével a lovakat meg kell vizsgálni, 
hogy nincs-e valamilyen sérülés rajtuk, rendben van-e a patkolá
suk? Ezután le kell őket szárítani és meg kell ápolni. Kihevült és 
izzadt lovakat a száradásig sétáltatni kell, hideg és szeles idő
ben pedig a meghűlés elkerülésére pokróccal takiarjuk le. 

A lóállomány erő- és egészseg1 állapotának, valamint 
használhatósági és ápoltsági fokának megállapítására az a_losz
tályparancsnok hetenkint - lehetőleg a lópihenő-1napon - tartson 
lóvizsgát. Ezen vegyen részt az érintett sziakaszparancsnok, a 
szolgálatvezető és ?- patkolómester, ezenkívül legalább havon- · 
ként az állatorvos. A lóvizsgán észlelt rendellenességek meg
szüntetésére az alosztályparancsnok és állatorvos azonnal intéz
kedjék. 

Az elmondottak ismerete és megtartása okvetlenül szük
séges ahhoz, hogy nagyértékű, nehezen pótolható lóállományunk-
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kal' megfelelően bánni tudjurik, lovainkról kéllően gonddskodhas~ 
sunk és megismerjük, hogy mit szabad azoktól követelnünk. Min
den parancsnoknak, lóval bánó honvédnek egyformán kö.teles
sége a lovak erőállapotának, munka- és teljesítőképess;égének 
megtartásáról és fokozásáról gondoskodni, hogy ezáltal is szol
gálja néphiadseregünk erejét, kiképzését és harcképességét . 
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:CÁNG GYOZŐ őrnagy 

A s~abadságolási iga~olvánnyal va'suti 
_uta~ás eseten elérhető kedvesmények 

Bizonyára minden honvéd tudja, hogy ha szabadságot 
adnak neki és szabadsá,golási igazolványt kap, akkor ez számára 
V1asuti ~tazás esetén valamilyen kedvezményt biztosít. Nem ·min
denki ismeri azonban azokat a szabályok,at - és részletintézkedé
seket, amelyek a hdvezmény megszerzését lehetővé teszik, 
illetve amelyeknek a betartása fontos, nehogy szabálytalanságot 
kövessünk el és ezáltal magunkat kellemetlen következmények
nek tegyük ki. E tanulmánny1al oaz a célom, hogy megvilágítsam 
a bajtársak előtt: milyen jogokkal és köteJ.ességekkel jár a sza
badságolási igazolvány alapján a vasuti utazásnál megszerezhető 
kedvezmény. 

Szabadságolási igazolványt úgy tisztek, mint tiszt
helyettesek, tisztesek és honvédek egyaránt kaphatnak. Polgárt 
alkalmazottaknak azonban szabadságolási igazolvány alapján 
utazási kedvezményre nincsen joguk. Eltávozás engedélyezése 
esetén is kiadható szabadságolási igazolvány, hiszen a Szol
gálati Szabályzat I. Rész 58. §. szerint: ,,Eltávozás alatt olyan 
36 órát meg nem haladó rövid szabadságot kell érteni, ami 
az évi szabadságkiméretbe nem számít be, stb.'' Az eltávozás 
tehát a szabadságnak egy kötöttebb formája. 

A szabadságolási igazolványnak pontosan kitöltve és 
szabályosan kiállítva kell lennie. Ez alatt azt kell érteni, hogy 
nemcsak a szabadság időtartamát, a szabadságolt nevét és 
rendfokozatát kell tartalmazza, hanem azoknak a vasutállomá
soknak a megnevezését és ahonnan, illetőleg ahová a szabad
ságolt utazik. Ha tehát egy honvéd, aki Budapesten teljesít 
szolgálatot, szabadságát részben Debrecenben, részben Miskol-
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con kívánja eltölteni, akkor a . szabadságolási igazolvány hon
Jlán-hova rovatába az: alábbiakat kell beírni: 

Budapest-Debrecen 
Debrecen-Miskolc 
Miskolc--Budapest. 

Ez arra jogosítja a szabadságoltat, hogy Budapestről 
e.tőbl:) Debrecenbe, onnan Miskolcrn és Miskolcról Budapestre 
utazzék k,edvézményesen. Ha megváltoztatja a sorrendet és Buda
pestről előbb Miskolcra iés onna1n ia.kar Debrecenbe, majd vissza
utazni, ezt már kedvezményesen nem teheti meg. Ha 1ehát az elő
írt útiránytól eltér, aikkor teljesárú polgári jegyet kell váltania. 

A szabadságolási igazolvány a parancsnok aláírása és 
2z alakulat bélyegzőjének lenyomata nélkül érvénytelen. A sza
badságolási igazolványt . gyorsvonatra vagy valamilyen kocsi
osztályra érvényesítent szükségtelen, azért, mert a „Katonadíj-
5zabás"-ban meg van határozva, hogy ki mikor utazhat gyors
..-onaton szabadságolási igazolvánnyal. Erről később fogunk 
beszélni. Szükséges azonban a szabadságolási igazolvány jobb 
felső sarkába a „tiszti'', ,,tiszthelyettest" és „legénységt" meg
jelölést feltüntetni, mert mint később látni fogjuk, a kedvez
mény mérve tisztek, tiszthelyettesek és legénység számára más. 

Most nézzük meg milyen általános kötelességek és jogok 
hárulnak a sza.badságolási igazolvánnyal utazó bármely rend
k>kozatú honvéd-egyénre. 

Jogok: a) Joga van a „Katon'adíjszabás"-ban biztosított 
k•dvezményre. 

b) Joga van a szabadságolási igazolványon rneghatá
mwtt kiindulási és célállomás közötti vonalszakas2: bármely 
illlomásán az utazást megkezdeni. 

c) Joga van a vasuttól azt kívánni, hogy még jegyvál
tá~ nélkül is a rendeltetési állomásra vigye. A vasut ugyanis 
azt a személyt, aki katonai mivoltát hitelt érdemlően igazolja, 
nem zárhatja kt az utazásból, iJ.zaz nem teheti le a vonatról. 
(Lehetőleg azonban ne igyekezzünk · e joggal élni, mert a vitel
díjat mindenképpen tneg kell fizetni, sőt a jegy meg nem vál-

. tásáért még felelősségrevonást' is kapunk;.) · 

Kötelességek: 

a) A szabadságolási ig9zolvány alapján készpénz ell~- ' 
nében az áll'omáspénztán1ál kedvezményes jegyet kell váltani. · 

b) Az utazás alatt á jegyvizsgálónak 'és az ellenőrnek a 
siaöadságolást · igazdlványt, a megváltótt · inerietjegyet és ha 
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kérik, a szemé[yazonosságt tgazolványt is megvizsgálás végett 
át kell nyujtant. 

e) Ha a katona nem rendelkezik menetjeggyel, vagy a 
"fasut közegei által megállapított valamilyen más szabályta
lanságot követ el, kötelessége jegyzőkönyv felvétele céljából a 
,endeltetési állomáson, vagy valamely közbeeső állomáson a 
5zolgálatban lévő közegek előtt megjelenni és a jegyzőkönyvet 
aláírni. (Joga van természetesen ahhoz, hogy a jegy:zőkönyvbe 
a saját álláspontját is kifejezésre juttassa, illetve ·beírassa.) 

Ezekután nézzük meg, hogy milyen kedvezményekre 
jogosít a szabadságolási igazolvány? 

Tisztek és tiszthelyettesek részére kiállított szabadságo
lási igazolvány bármely kocsiOsztályra, bármely vonatnem;e a 
polgárt féljrgy váltására jogosít. Ez tehát azt jelenti, hogy pél
dául egy törzsőrmester gyorssínautobuszon első osztályon is 
atazhat ha akar és ha megváltja a fél polgári jegyet erre a 
vonatra. 

Vigyázzunk azonban arra, hogy a szolgálati utazasnál 
fmenetievél alapján) már más a helyzet, inert ott a kocsiosztály 
IÍ5 a vonatnem szabályozva van. Természetesen ez a kedvez
mény csak a ténylegesen szolgáló tisztekre és tiszthelyettesekre 
"fonatkozik. Vonatkozik tehát pl. arra a tartalékos tiszthelyet
tesre, akit _fegyvergyakorlatra behívtak, de nem vonatkozik pl. 
11yugállományú tisztekre. .- · 

A legénységi szabadságolási igazolvánnyal már más a 
Jielyzet. Az ugyanis nagyobb kedvezményre jogosít, mint a tiszti 
vagy tiszthelyettesi, azonban ez a kedvezmény kötött, illetve 
korlátok közé szorított. Legénység ugyanis csak harmadik 
kocsiosztályon utazhat, viszont a polgárt negyedik osztályú jegy 
árának felét fizeti. Gyorsvonatra csak akkor érvényes, ha meg
teendő út hossza legalább 150 km. Ezért nem kell tehát gyors
vonatra érvényesíteni a szabadságolási igazolványt, mert a 
vasúti pé!Il.ztáros a jegykiadásnál ,mjinden, itovábbi 1I1élküD meg
tudj a állapítani, hogy a megteendő út hossza 150 km-en alul, 
vagy felül van és ennek alapján minden külön igazolás nélkül 
kiadja a gyorsvonatra érvényes jegyet, feltéve, hogyha az utas 
150 km-en túl akar utazni. 

Ha a szabadságolt a fe1nti szabályokat nem tart ja be, 
aiaz pl. személyvonaton a második osztályon, vagy expressz, 
vonaton akar utazni; akkor a szabadságolási igazolvány részére · 
semminemű kedvezményt nem biztosít . és köteles a polgári 
egész-jegyet megfizetni. 

A legénység számára b~ztosított kedvezmény szociális jel-
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i'egű és kifejezésre jut benne a nép államának · gondoskodása 
azokról, akik fegyverrel a kezükben védik a békés építőmunkán
kat. Hogy meg tudjuk ítélni, mit jelent ez a kedvezmény szám
szerűleg, arra szolgáljon az alábbi összehascmlítás: 

200 km távolságra személyvonat harmadik osztályon 
• utazó polgári személy 27 Ft 40 fillért fizet, ugyanakkor a sza

badságolt honvéd 10 Ft 30 fillért kell fizessen , S ha ezt az utat 
gyorsvonat harmadik osztályon teszi meg, akkor 43 Ft 40 fillér 
helyett csak 14 Ft 30 fillért fizet. 

A megváltott menetjegy megszakítás ,nélküli utazásra jo
gosít és általában addig érvényes, amíg maga az utazási ok
mány is érvényes. Ha azonban az utazási ökmány érvénytar
tama ,az utazás alatt jár le, akkor a megváltott menietj,egy meg
szakítás nélküli utazásra a célállomásig még érvényes. Ve
gyünk egy példát: egy honvéd szabadságon van Debrecenben 
és az alakulatához Budapestre 1950. VI. 15-én 24 h-ig kell be
vonulnia. A szabadságolási igazolvány tehát eddig az idő
pontig érvényes. Ha tehát ő VI. 15-én a jegyét megváltja, akkor 
jogosult a kedvezményre, az utazást azonban a jegyváltás nap
szakát követő 24 órán belül meg kell kezdenie, különben a jegy 
érvényessége megszűnik. Ezek szerint a 15-én este váltott jegy
gyel 16-án estig meg kell kezdenie az utazást, amely mondjuk 
17-én reggel 8 óráig tart. Annak ellenére, hogy a szabadságo
lási igazolvány érvénytartama már 15-én 24 h-kor lej árt, mégís 
kedvezményesen utazhat, mert az okmány érvénytart,ama alatt 
váltotta meg a jegyét. ' 

Az itt elmondottakból láthatjuk, hogy az államhatalom 
birtokában lévő dolgozó nép milyen megbecsülésben részesíti 
függetlenségünkön őrködő néphadseregünk tagjait. Minden hon
védnek kötelessége, hogy e megbecsülést ki is érdemelje, nem
<'.sak hűséges kötelességteljesítéssel, szakmai és politikai fejlő
déssel, hanem azzal · is, hogy a részére biztosított kedvezménye
ket helyesen használj a, azokkal vissza nem él és vasuti utazás· 
alkalmával is szerény és · példamutató magatartásával dolgozó 
népünk elismerését érdemeli ki. 
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B. Z. hbs. őrgy. Cikke szépen összeúllított munka, azon
ban leközlése előtt szükséges volna az illetékes HM osztállyal 
megbeszélni. Megfelelő átdolgozás uUin örömmel közöljük. 

F. L. hós. őrgy. Cikke megírása óta a nyilvántart~s 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 közvetlen kapcsolatban. 
Hasonló stílusban írjon szakvonatkozású cikket, amelyet -
ha egyébként megfo:el - szívesen közlünk. 

Cs. S. szvs. szds. Cikkének gondolata hasznos és helyes, 
megoldása azonban mm szerencsés és a lap célkitűzéseit nem 
szolg;álja megfelelően. Gondolatát alaposabban dolgozza ki, 
hogy közölhető legyen. 

V. M. őrm. Munkftjában helyes gondolatot vet fel, de 
ezeket nem szabatosan és hiányosan tárgyalja. Mondanivalóit 
fogfalja rendszerbe, hogy közölhető legyen. 
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