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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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