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,,A kiképzés eredményeképpen a Párt és a népi demokratikus kormány 
ügyéhez feltétlenül hü, edzett, fegyelmezett, határozott, bátor, öntevé-

. keny katonát kell ne,velni és kiképezni." (Farkas Mihály) 

SZOLIJ L ./1 T. 

:NÉM~TH BÉLA ezredes 

· Pénzügyi szolgálatunk korsze,·iisítése 

A . Dicsőséges Vörös Hadsereg gazdag tapasztalatain fel
oe piil,ő és sz,emünk láttára napról-napra erősödő Néphadseregünk 
f.ejlődése, - anyagi szoigálatunk mellett - a pénzügyi szol
g álat korszerűsí:ését is ,megköveteli. 

Ezen az úton az ,el:'>ő lépés,eket már megtettük. Ez év nya- , 
Tán megtisztítottuk pénz,ügyi szo'.gálatunkat - e'ső sorban a, 
Pénzügyi . Csoportföni,ksége: azoktól a kártevő, 1haladást gá:'.ó 
,elemektől, akik helyes irányú és elvárt mérvű fejlődésünket 
minden eszközzel igy,ekez'.ek megakadá:yozni. 

El'.enség,eihk eltávolítása után, most már tisztán lá':juk az 
<:Lőttünk á'.ló felad a toka:, me:yeket Néphadseregünk fej' ődése 
-és a Miniszter Bajtárs parairncsa · ért,e'.mében ,a pénzügyi szolgá
l at területén még ebben az évben meg kellett, i'.letve meg kell 
<Oldanunk. 

1950. augusztus 1-ével a ,pénzügyi szolgálat - mint az 
.anyagi szolgálat egyik főágazata - kivá't a hadi:ápszolgálatból 
<és mint cnáUó cso,po,rtfő1nökség közvet'.enül a Miniszter Ba;társ 

. alárendeltségébe kerü'.t. A pénzügyi szolgá'.a: önál'ósítása azon
ban fokozottabban megkcvefo:i a fegyvernemi, anyagi és pénz
ügyi szo:gátat összeműködését. A pénzügyi szolgá'.a:nak a had
tápszo!gálatból val,ó kivá'.ása a végrehajtó szolgá!atban is meg-
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történt. Az alalmlatok · pénzügyi szervei kivált1ak a hadtápszo!- , 
gálatból és. mindenütt közvetlen az alakulat parancsnokának 
a'.árendeltségébe kerültek. · . . 

A pénzügyi szolgálat Ötnállósítása új feladafokat és. több> 
felelőssége~ je!ent a pénzügyi szolgálatban működő személyek 
részére. A megvá1ltozott, új feladatoknak megfelelően át kellett 
szervezni magát a Pénzügyi Csoportf őnökséget és ezzel egyide
jűleg az Cssze? ,pénzügyi irá11yító és végrehajtó szerveket is. · 

A pénzügyi szolgálat a Mini·szter Bajtárs legfelsőbb irá
nyítása mellett három területen folyik le: 

1. A Pénzügyi Csoportf.őnökségen mint II. fokú pénzügyf 
hatóságnál, _ 

2 . . a fegyvernemi parancsnokság,okinál, csoportfőnökség,eknél . 
stb. ·~s seregteslparanicsnokságoknál mint I. fokú pénzügyi ható

. ságoknál és végül 
3. a honvédség csapatainál, i:ntézeteinél, stb., tehát a végre

. hajtó szolgálatban. 
A pénzügyi szolgálat korszerűsítésének sor.on köve:kező lé

pését Jelentette a 7.90Ó/Pü. Cs.f. 1. - 1950. számú Pénzügyi ·sza
bá'.yrende'.et kiadása. Ez a szabályrendelet jelenti ,a kapitalista 
csökevé:nyektől megtisz'ií:o~t. a szocia;ista tervgazdálkodásnak 
(pénzgazdálkodásnak) megfelelő, mindenki által kcnnyen meg
érthető, egyszerű és elveiben új pénzügyi szolgálat alapját. 
. A szocialista tervgazdálkodás és 5 éves tervünk sikeres 
befejezése honvédségü:nktő: is fokozott takarékosságot és szi:
gorú tervszerűséget követel. 

A szocialista gazdaság minden szektorában - s így hon~ 
védségünkben is - fokozatosan át kell térni a természetbeni 
e1!á>tásra. Mindaddig azonban, amíg ez . nem lehe: séges. meg 
~el! tartanunk a, pénzzel való ellátást, tehát a pénzgazdá;lrndást 

. is. Éppen ezért, új rendszerű pénzügyi szolgálatunk megköveteli . 
hogy a honvédség valamennyi anyaggal és pénzzel gazdálkodó 
szerve - a csa,patoktó: a legfelsőbb parancsnokságokig egyfor
mán - a va!óságos ,szükségletüknek megfelelően negyedéven
.ként „ Pénz ü R y i te r. v "-et szerkesszen. 

A pénzügyi terv az érdekelt alakulat személyi és dologi 
(anyagi) szükségleteit kell, hogy tartalmazza, a ·fegyvernemi és 
hadtáp szo'.gálatok ágazatainak megfele!ö csopoítosításában. 

A pénzügyi 1ervekben, idő,r endi sorrendhm (havonkén:i; 
r<?szldezéss.el) a csapat (egyes szo:gá1ati ág vezetők) áltat 
előre látható, konkrétan megjelölhető- szükségleteket . kel! . fel· 
ve11ni. Előre nem látott kiadásokra összegeket beállítani szigo
t'Úan tilos. 
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Minden szolgálati ág vezető a saját szo'.gálatára vonatkozó 
vénzügyi t-ervét maga kell, hogy megszerkessze. A szolgálati 
;ágak veze:ői által megszerkeszte:t pénzügyi terveket pedig, -
,n1int az alakulat pénzügyi tervét, ~ a pénzügyi szo1gá1at veze
:tő-je fogja egybe és terjeszti fel az a'.akulat parancsnokával val,ó 
részletes felülvizsg'álat u:án, metékes I. fokú pénzügyi ha:ó-
5ágához. 

A jövőben ·pénzigéiny1éseket szerkeszteni nem .kell. A pénz
<el!átás alapjáu: 1950. november l-től kezdődően az a1a-kulatok 
.á:tal megszerkesztett, az i1 letékes I. fokú pénzügyi _hatóságok 
.á!'ial kiegfszí' ctt és a Pénzügyi Csopmtfőnök által jc'.>váhagyott 
'Pénzügyi tervek szo'gá!nak. 

Az a:aku:a:ck a jt.,vőten tehát csak arra és olyan mérvben 
:kapnak pénzt, ami: ·a pénzügyi tervükbe beá'.lítottak. Ezért szük
:séges, hogy az egyes fegyv:ernemi és had tápszo1 gálatok ágaza:
veze:ői a pénzügyi tervek megszerkesztésérnH a legnagyobb kö- . 
:r-Ültekin'.éssel jzr;an·2k e'.. A pénzügyi tervek hely:e'en, felületes 
megszerkcszt2séhő: eredő károké rt az il lető szolgá1 ati ág veze
tők, az r1l2ku'.a:ok parancsnokaival egyetemlegesen, anyagi'.ag 
is f ele'.,ösek. · 

1951. jar.uár !-évei w~.ér'e~képen 1950. november 1-ével) 
felszámoljuk a húl 6azdá'.kodás·: és egyidejü1eg a szocia'.ista 
;pénzgazdálkodásnak sokka'. jobban megfelelő normagazdálko-

, 

,dásra térünk át. _. 
A normagazdálkodás 1,ényege, hogy a honvédségben elő

fordul ó mindennemű szükség1etre - a szükség'.et természetének 
megfeleLően - anyagi és pénzügyi normákat állapítunk meg. 

A normák kiszámításának a:apj a: 
egy biz.onyos egys,égnek, (szémélynek, fegyvernek, stb.); 
egy megha:ározott időre; 
meghatározott. fe!adat ,ellátásához ( c1 őái'.ításához, karbantar

. 1ásához, '>tb.) szükséges, - a gyakorl átban kialakul± - anyag
hányad, illetve ennek .megfek'.ő pénzmennyiség. · 

A fenti szám'ításs.al megá'.lapí~ott, a napokban kiadásra ke
.rülő pénzügyi alap normák és az alakulatok mindenkor 
11.eglévő létszáma, illetve anyagkész l-2te alapján az egyes szc)s,rfi
fati ág vezetők, ( anyag'ga: gazdálkodó osztályok) most m.:ir 

könnyű szerrel megál '. apíthatják szükségleteiket, i'.le:ve meg
'SZE rkeszthetik pénzügyi terveiket. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a most megállapított pénz
ügyi alapnormák_ sok helyen még nem ,töké!,e'.esek, alig hogy 
megk5ze:ítik a valóságot, de azt is tudjuk, .hogy a ,normagaz
,dálkodásra való áttérés fel,é ezzel is nagy lépést teszünk előre. 
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A pénzügyi a!apnormák helyes, a valóságos thelyzetnek meg
fel,e!,ő ~egál'.apításához elsősorban a végrehajtó szolgálatban 
működő bajtársak segí:ségére számítunk. Minden bajtárs érezze 
át, hogy a dQlgozó nép nehéz munkájával biztosított fiEérekrőr 
van itt szó. Meg ke'.l néznünk tehát, hogy minden fillért mire 
kcliünk. A kiadásra kerü'.ő pénzügyi alapnormák - általában -
a felszámHás, ille:ve a felhasználás J.eg"fels,őbb határát (pla
font) je!entik. A felhasználás mérvét s,emmi esetre sem a feiszá-
mítható norma kiszabata, hanem a mindenkori szükségle~ szabja: 
meg. A megállap ;tott normát túllépni - bűnvádi és anyagi fele-
lősségre vonás terhe mellett - szigorúan ttlos. · 

A bajtársak szociaiista ·hazaszeretefére és öntudatára szá
mítva e:várjuk, 1hogy mindenki a maga munkaterületén kísérle
tezze ki, hogy a megá'.lapított pénzügyi alapnmma sok, vagy 
kevés-e és az erre vona·tkozó r,endel.e:ekben fog1 altak szerint 
tegyen javaslatot az alapnomna cs.ökkentéséré, vagy indO"kolt 
esetben annak fe lemelésére. 

A korszerűs.ített pénzügyi szolgálatra való áttéréssel meg
változo:•t pénzforga'munk nyilvántartása (könyvelése) is. 

A számadótestek a jövőben, a negyedévenként felterjesztett 
pénzügyi tervek alapján havonta rendelkezésre bocsátott pénzt, 
min: a számadótest „pénzvagyonát", függetlenül attól hogy a 
pénzt készpénzben, vagy csekkszámlán kez,elik, összevontarr 
,,Pénzforgalmi n-apló" -ban tartják n.yilván, il'.etve számolják el _ 

Az újrendszerű Pénzforga!mi napló vezetésének lényege„ 
hogy minden kiadás - a kifizetés teljesítésével egyidejűleg -
azon a címen (alrovaton) legyen elkönyve'.v·e, amilyen címerr 
a felhasznált összeg a költségvetésben biztosítva lett. Ez a 
könyvelési rendszer áttekin:hetőbbé teszi a számad,ótest pénzfel
használását és megkönnyíti a költségve:és végrehajtásának ellen--
őrzését is. ~ . · 

Pénzügyi szo'.gálatunk korszerű s.Hését jelenti az elavult 1887 _ . 
évi XXXV. tv-en alapu'.ó káre!járás :megszüntetése, · i!l-etve az 
új, ' szocialista gazdáíkodásnak sokkal inkabb megfe'.e!ő, a Nép
hadsereg érdekeit védő kártérítési eljárás meg-alkotás:a is. 

Az új kártérítési eij árás hatá'.ya - a régi rendszertől elté
rően - a katonai szemé:yeken kívül -a hornvédségnél a1ka!ma
zásban álió polgári munkavá1la!ókra is kiterjed. A kártérítésf 
eljárás '.ényege: a régi hosszadalmas. tekervényes eljárások nél
kül, minél gyorsabban megtéríteni a honvédségnek okozoJt kárL 
Éppen ezért a „Kártérítésben marasztaló határozat"-o•t az ala
kulatnál, tehát o:t keli meghozni, ahol a ktr keletkezett. 

Az új eljárás szerint a ·,,Kártérítésben marasz.taló határo-
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z at" e'.leni f.ellebbezési !határidőt ,az eljárás meggyorsítása ~ 
~rdeké,ben - 30 nap,r61 15 napra csökkentettük és megszürnte'.tük 
a multból jólismert, .a kapitalisták kapzsiságára Je'.lemző 15 
százal,ékos úgynevezett „kezelési ki:S ltség" -et. 

Az új.eljárás egyharunadá:ra csökkenti a kártérítési eljárással 
kapcso'.atos adminisz:rádót, s ·ezáltal lényegesen meggyorsítja 
.a honvédségnek olmzott károk megtérítését. · 

Az augusztus l-én, 10.000/Pü. Csf. l. - 1950. szám alaH 
:kiadott új Illetményren,delet honvéds·égünkc n belül megszünte:te 
azokat a tudatosan ,cs.inált ,ellentéteket és aránytalanságokat, 
melyek aláás:ák hadseregünk fegyelmét és sokszor hangu'.atkel
±ésre is alkalmasak voltak. 

Uj ilietményrendeletünk szelleme biztosHja, hogy mindenki 
murnkájáinak és vállalt felelősségének megfele:ő díjazásban része
s üljön. Az · Hletményrendezés valamennyiünk számára anyagi 
,gondoktól mentes megé íhetést biztosít. 

A dolgozó nép füléreivel gazdá:kodó, a nép érdekei: v,édő 
p énzügyi szolgálat fokozott felelősséget és becsü!etesség•et köve
tel a pértzügyi szolgálat minden tisztjétől és tiszthe:yet '. esétől. 
A pénzügyi szolgálatnak a .hadtápszolgálafoól való kiválása nem . 
je'.enti azt, hogy a pénzügyi szolgálat önoél. Sőt ei:enk,ező1eg . 
Az új rendszerű pénzügyi szolgálatban fokozottabban együtt kell 
működnie a fegyvernemi és hadtápszolgálatnak a pénzügyi szol
gálattal. Hogy ez mennyire így van, bizonyítják az· elmu)t he:ek
ben lezajlott gyakor'.atok. Ahol nem volt meg .a kel:iő összhang 
.a fegyvernemi, az anyagi és pénzügyi szolgálat közö:t, ott egy
más után je len'.keztek a kül0nböző ne•hézségek a szolgálat min
<len •területén. Ennek az összhangnak a megteremtése, ápo'.ása 
é s a közös munka megszervezése, első sorban az alakulatok pa
:rancsnokainak, törzs·parancsnokainak, hadtáppararncsnokainak és 
;pénzügyi szo'.gálat vezetfünek feladata. A pénzügyi szolgálat ma 
imár -,-- munkánk eredményeként . - nem egy lenézett, hanem 
ecgy megbecsült szolgálati ág l,ett. 

Megbecsülésünk alapja: politikai és sza1kmai tudásunk ál
l andó fokozá?a és tökéletesítés.e. Ezért minden pénzügyi szol
gálatban műkcdő bajtársnak kö:e'.essége a már megje:ent és 
'€ZUtán megjelenő pénzügyi szabályrendeletek és szabályzatok 
_gondos és alapos áttanu'.mányozása és elsajátí1ása. . 

Tudjuk, •hogy szolgála:11nk ellátásában leszn'ek kisebb na
gyobb hibák, fe'.merül1hetnek olyan kérdések, melyeket pilla
natnyilag nem tudunk ,helyesen megoldani, de -ezek a nehéz
:ségek fejlődésünk nehézségei lesznek csak, melyeken segíteni 
tudunk. 
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Ezért jó, ha minden pénzügyi szolgálatban működő bajtárs 
de a fe gyvernemi és az anyagi szolgála1 többi ágazataiban 

működő bajtársak is - időrendi sorrendben feljegyzik a: szol
gálatuk e]átásával kapcsolatban felmerűlő, pénzügyi vonatko
zású problémáka:, hogy azokat vagy oktató szemlére a hely
színre kiszálló instruktorokka1, vagy az id;őnként megtarta1nd& 
kiképzés,eken megvi1athassák és megoldják. 

Sz-olgálatunk el'.átásában dön:ő fontosságú, -hogy a kiadott 
rendeletekben és szabá'.yza:okban elrendelteket a legmesszebb
menően betartsuk és másokkal is betartassuk. 

Tfühetetlen állapot az, hogy annak el'.enére, !hogy tudjuk, 
hogy kinek mit és hogyan kellene megcsiná:ni, szolgá'.atunkat 
lényeg:elen rnel iékkörülményekre, stb. -re ·va l,ó hivatkozással mégis 
sokan szab,ályralanul , a rendeletek szellemétől eltérően látják el. 

Néphads,eregünk - s így a pénzügyi szo'.gálat is - ön
tudatos, szocialista hazaszeretettel átitatott, vasfegyelemmel ren
delkez-ő személyekre épül fel, akik számára a szabályzafokban 
és rendeletekben elrendeltek áthághatat'.an törvényt kell, hogy 
jelen:senek. 

Pénzügyi szolgálatunk területén a romokat eltakarítottuk. 
leraktuk fejlődésünk alapjait, a fontosabb elvi jelentőségű kér
déseket sorrendben már mego'.dott.uk. Ez azonban korán'. sem je
lenti azt, hogy nincsenek új.abb és újabb felada:aink. 

Még ebben az évben, gyaikorlatilag is ki kell próbálni újr,endsze
rű pénzügyi 'izolgálatunk működését, hogy ennek alapján megszer
keszthessünk egy felépHésében és tartalmában teljes,en új, a pénz
ügyi szolgálat minden ágazatát fe'.öle'.ö pénzügyi· szabályzatot. 

A mos~ megállapílo:t pfozügyi a'.apnorrnák és a gyakorlat
ban szerzett tapasztalatok alapján meg kell állapítanunk a hon
védség összes pénzügyi normáit, fel .kel! bon· anuhk és el kell 
osztanunk az 1951. évi költségvetést, hogy 1951. január 1-ével 
zökkenőmentes,en rá':érhessüpk a norrnagazdálkodásra. 

S:oron.!"évő feladataink elvégzéséhez szilárd akaratra, lelk.e
sedésre, továbbá politikai és szakmai f_ejlőd,.ésre van szüks.égiink. 

Fe'.adatalnk megoldásában döntően ki ke11 vegyék részüket 
a pémügyi szolgá'.at tengelyét képező I. fokú pénzügyi hatóságok. 

· A folyamatos és rendszeres elenőrzésekkiei a pénzügyi szol
gálatot végérvényesen meg kell 1isztítanunk ellenségeinktől, a: 
korrupt, zavarosban 'ha'.ászó elemektől. . 

Bajtársak! · Minden erőnket összpontosítva kcvessünk ,el min
dent vázol: feladataink sikeres végrehajtása érdekében, hogy az 
év végén - ígéretünkhöz híven - jelen:hessfrk a Miniszter Bai
társnak, hogy: a par'ancsot végrehajtottuk. 
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„Nálunk nem etég, ha a tisztikar .érti a dolgát, érti a mesterségét 
és e/sajátítja a szovjet katonai vezetést. A mi· tisztikarunknak értenie 
kell a s,zocializmust is." (Rákosi Mátyás) 

/ 

S ZENDREI RAROLY hadnagy 

~ liadtüp politikai tiszt feladatai 

Több mint egy éve annak, hogy a Politikai Főcsoportfőnök
'Siég a fegyvernemi iskolákon r-endszeresítette · a ht.p. :pol. ti. be, 
<Osztást. 

· A pol. ti-eknek htp. vonalra való beosztása kfüönösen jelen
tős lépés volt. Jelentős volt azért, mert erre az időszakra esett a 
volt agi. - GH. - szolgálatról való áttéréc; a hadtápszol-
;gálatra · · . · . 

Meg keil állapítanunk, hogy a htp. pol. tisztek az elmúlt egy 
rév a.la:t komoly, eredményes munkát végeztek. Azt is leszögezhet
jük, hogy az eredményeket e:-érni nem volt könnyű. 

Szívós harcot kel'.e:t fol ytatni a szakmai beburkolódzás, a 
p oliti:kai passzivitás, a régi reakciós és bürokratikus szabályzat 
~,imádás" és nem utolsó sorban a Horthy-rendszerből származó 
fegyvernemi· sovinizmus ellen. · · . 

Az elmu1t év gyakorlati munkája igen sok ért.ék1es tapasz:a
fatot adott számunkra, olyan tapasztalatokat, ame!yeket ebben 
:a kiképzési évben haszrrosítanünk kel.!. 

A tapasz:aJatokat lényegiieg két csoportra oc;zthatjuk: a) 
politikai és b) sz,akmai. Egy év tapasztál aita alapján tisztáz
h atjuk azt az alapvető kérdist, hogy valój'ában mi is a htp. pol. 
:ti. feladata? · ~ 

Szük~g- van erre azért·, hogy egyrészt megj,avítsuk a htp. 
pol. ti-ek munkáJ M, másrészt ,e;-ejét vegyük azoknak a néha 
g yerekes, néha az ellenség által fújt nótáknak, hogy „Szegény 
htp. pol. ti.! Mit is csinál unalmában?!" 

A hadtáp politikai tiszt fe'.ada:ait két csoportna osz:thatjuk, 
p olitikai éB szakmai fel.adatokra. 
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. Mi a htp. pol. ti. politikai feladata? 

A htp. pol. ti. politikai foladatát alapvetően határozz,a ,rheg 
Népköztársaságunk Alkotmányának 59. §-;a.: · 

,,A Magyar Népköz:ársaság polgá1rairiak alapvető köteles
sége: a nép vagyonának megvédése, a társadalmi tulajdon meg
szi'.árdítása, a Magyar Népköztársaság gazdasági erejének .foko
zása, a do'.gozók életszí111vonalának emelése, művel1tségül.< gya 
rapítás.a és a népi demokrácia rendjének megerősítése." 

Ebből az alapvető feladatból következik a többi lényeges fel
adat is. 

Ezek: 
1. A .htp. szolgáliatJhoz beosztottak :,politikai öntudatának 

növe'.ése. 
2. Go n d o s k o d á s ~ bajtárs és nem bürokrata módj áll 

- az alakulat minden beoszto1:tj ár,ól. 
3: Megszilárditani és élővé tenni az anyagi vasfegyelmet! 
4. Biztosítani az a!.akulat teljes hqroérték,ét, anyagi szem-

pontból! · 
5. Irányítani a htp. szolgálaton be!iil dolgozó kommunis

tákat. Ha kü:ön alapszervezet van, a pol. ti. köte:essége: vezetni 
az a!'apszervezet munkáját, a legmesszebbme,nőkig t,ámaszkodni 
a pártszervezetre és azt mozgósítani a feladatok megoldására. 

6. A pártszervezeten . keresztül irányítani a tömegszervezet 
. - szakszervezet - munkáj á1 és azt élővé tenni! 

7. Alá:ámasztani a szakmai kiképzést! 
8. Irányítani és ellenőrizni a nem 1htp. alárende:tséghe tar

tozó, de lényegében agi. munkát végző szervek - fegyvernem i 
anyag, pénzügy,politikai és bizonyos fokig .a szakmai ténykedé
sét is! 

Ezek azok a döntő f.eladiatok - véleményem szerirnt - me~ 
lyeknek állandó és egyre j,0bb megiDl,dása, biztosítja az e1é,rend5 
célt. 

A fe'.adatok megoldásánál a pol. ti-nek feltétJ.enüJ támasz
kodnia kell a Pártszerrvez·e: és a Szakszervezet munkájára és 
tömegmozgósító ,erejére. Ahhoz viszont, hogy ez megoldható le
gyen, meg kell j avíta,ni a pártszervez,et és a szakszervezet mun-
káját. . . 

Igen fontos a,z, hogy a politikai tiszt felisrn<:rje a !h:p. mun-
kában · az újat, a kezdeményezést és az·t tel'jes erejével, a Párt és; 
tömegszervezetekkel együtt t á rn o g a s s .a! 

. Á!1antf.óan kísérje figye'.emmel gazdasági éle.:ünk minden 
meginyilvánulását - vers\:nykihívások, tervte11,es.ítések, rnunka
módsz<:t átadás; szovjet tapasztalatok átvétele - és ezeket a 
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párt és a tömegszerveze:ek segítségével a z o n n a 1 valósítsa 
meg saját munkaterületén! 

Ismernie kell - rész'.etekbe menően - a munkaversieny és 
a Sztahánov mozg.a!om problémáit, lényegét és fej'.ődésé.t. Legyen 
tisztában a versenyek szerv,ezésének módjával, vet-etésével, kiér
téke:ésével, s:,b. Áll al'ldóan tanulmányoznia ke'.l Lenin, Sztálin, 
Rákosi elvtársaknak idevonatkozó műveit, s ezeknek a műv,ek
nek gazdag iránymutatása alapján . kell, hogy megszervezze a: 
munkát. . 

A politikai tiszt - amell,ett, hogy támaszkodik ,a, párt és a 
tömegszervezetekre - minden egyes feladat inego'.d.ásánál vegye 
figyelembe az .egyszerű dolgozók, ·katonák j avaslatai!t, tapasz 
talata:it, és nem utolsiósorban a bírá:atukat is! 

. Utolsónak veszem, de jelentőségét tekiin:ve az első: a pol. 
ti. állandó és rendszeres po'.i:tikai tanu lása, fejlödés·e. A tovább
képzés minden pol. ti-nek á.1 apvetö, párt és nép iránti köteles
sége! 

Mi a htp. pol. ti. szakmai feladata? 
A szakmai feladatok megoldása., illetve a inego.Idásba valo 

aktív bekapcso'.ódás, igen sok htp. d:i-nél „megvalósíthatatlan" 
feJadiat. Megvalósíthata:lan azért, mert a pol. ti. nem ért hozzá ! 
Lehet, hogy ez egy kissé ,erős megál!apítás, de ha a po!. ti. 
becsületes önkrHikával vizsgálat alá veszi szakmai tudását, rá 
kell döbbenjen arra, hogy szakmai!ag még nem képzett .annyira , 
hogy „társ pk-hoz" illően be tudna folyni ;a, feladatok meg
ol·dásába. 

Ebből a felismerésből adódik a pol. ti. ,f,eladata_ is! 

Ezek: 

. 1. N aprót-napra, állandóan és rendszeresen tan,ulmányozza 
a szabályzatokat! 

2. A lehető legjobban sajátítsa el a !Mp. harcászatot és 
pedig úgy, hogy azt a gyakor'.atban is tudj a alkalmazni! 

(Meg kell tanu'.ni ezenkívül azokat a lényegbevágó és nél
külözhetetlen tudnivalókat - általános harcászat - ezen belül a 
s,ájá1t fegyvernem .harcászatát sú'.lyal - terep, lő- és fegyver
ismere:et, valamint szervezési kérdés,eket, továbbiakban igen he
lyes, ha ismeri az ellenséf2: harcmódját, ellátási rei;idszerét, .a,nya
gait, amelyek ismerete nélkül nem tud jó munkát végezni.) 

3. A hadtá,pharcászattal .egyidejűleg el kell sajátítania azo
kat a politíkai feladia:okat is, melyek a ha.re folymán adódnak 
és ezeknek a megoldását is. · 

4. Valósítsa meg .a tervszerű munkát! Ehhez el,engedhetetle-
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inül szükséges a havi munkaterv és a végrehajtás ellenőrzésére 
~z ellenőrzési 1erv. (Rovancsolások.) 

5. Rész~etekbe menően ismernie kell az any,agnyilvántartási 
rendszer:, a különbi:.ző a111yagokat! Ennek ismerete, valamint ezek
<n ek kezelése, ·karbantartása, raktározá~a, stb. né lkül, a po'.. tL 
:alakulatának anyagi vasfegyelme fe1ifújt frázis és. nem valóság! 
, 6. Igen nagy gondot keH fordítson a pénzgazdálkodás ellen-

őrzésére! E:!enőriznie kell a hiteligényléseket, felhasználási ter
v eket és hitelkere: nyilvántartásokat! 

7. Különösen jól kell ismernie - ezzel van :rendszerint a 
l egtöbb „baj" - az alakulat é!el.mezési pr,ob!émáit, Cletve szol
g álaiát! Ismernie ke'.l - minél rész'.etesebben - ,az alárendelt
ségébe . tartozó összes szolgalati ágak f,eladatát, működését, és 
a szolgálatának ellát ására vonatkozó utasításokat és rendelke
zésekiet! 

8. Bizfosí:ani keli! a pk-kal együtt, a beosztottak szakmai, 
p olitikai kiképzési nívójá<nak á'.landó eme'ését! El ke:l érni, hogy 
fogla:kozásokat pontosan, rendszeresen, j.ól felkészült elöadók
k al tartsák. meg. El'.enőriznie kell az egyes bajtársak szakmai és 
politikai fejl,ődését, gondoskodnia kell a polg. alkalmazo:tak 
továbbképzéséről is! 

9. A ihtp. pol. 0 -nek minden beosztottját jól kell ismernie! 
utoljára említem meg, de vé leményem szerint az eredmé

n yes munka a!,apvető követelménye: a bajtársi jó viszony a pk
k al! Kihangsúlyozom: bajtársi vagy e:vtársi viszonyu: ásról 'Van 
szó és nem „bratyizásró'.!" O'.yan visz.onyt ke1I kiépítsen a pol. 
ti., ,amely nem zárj a ki a becsületes, őszin:e kri1tikát és önkritikát, 
o lyan viszonyt, ame:y biztosítja a · szolgálat zavartalan és. 
e gyre jobb ell átását! . 

Ezek azok a lényegesebb szakmai feladatok, melyeknek vég
r ehaj tása azt eredményezi. hogy a po1. ti-nek vi'.ágos képe lesz 
5zo'.gála•táról, ak:ívan, nemcs,ak á:talánosságban, hanem rész le
f.ekben is tudj a a pk-ot segíteni, a htp. munkáját, . pon:ossá, 
g yorssá, eredményes~,é t enni. 

A htp. pol. ti. munkáj át igyekeztem összefoglalni - e rövi.d 
cikk ·keretében. Célom az volt - m i1rut a.hogy azt a cikk beveze:ö 

• t,oraiban megírtam, hogy egyrészt jobbá tegyük munkánkat, más
részt leszere:jük és visszaverjük az e'.lenség s.oviniszta uszítását. 
Biztos vagyok abban, hogy igen sok. htp. pol. :i. bajtárs fog 
tiozzászó'ni ehhez a cikl{hez és fo gj a kibőví·teni • a ma ga : apaszta
h itával. A tapasztal1atok átadásával megjavitjuk bajtársaink 
munkáj á-t, hadrafogha:óvá tesszük népünk békéjenek védelmező-
j ét, néphadseregünket. · · 
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VARGA ISTV AN alezredes 

' 
EJlcnőrzési tc,•vek elkészítése, 

. eUmiifrzések vég,;eliajtfisu 

A Szolgá'.ati Szabá'.yzat III. Rész 83. §-a szerint: ,,,Azt a ka
tonát, aikr alárendeltjét szo 1 gái a:i kö:e'.ess.égének telj esítésében 
keL,öen nem e]enőrzi, vagy a'.á,r,endel'.Jének köteless,égszegésével 
szemben nem teszi meg azt az intézkedést, amelynek megtétele 
kötelessége, ·el,ő:j árói mulasztás mia'.t egy ,évig terjedihető fog
házza '. , sú'.yos1esetben öt évig terjedhető fogházzal keJ.l büntetni.'" 

Mi az ellenőrzés célja: 
a) A csapatgazdálkodás menetérői. a csapat .ányagi helyze

téről közvetlen megtek:nt,és útján meggyőződést szerezni. 
b) A kiadott szabályzatok, rende:etek · mikénti· fe;fo,gását. 

egyöntetű a!ka'.rnazásá,t, azok végrehaj:ását ;,l'.enörizni. 
e) Téves fel fogá soikat, önkényesen bev.ett sozkásokat meg 

kell szünte'.ni. 
d) A szabályzatoktél va'.ó minden olyan •eltérést, amely a 

honvéds.ég érdekeit károsí:ja, idejekorán meg kell akadályozni. 
Az . ellenőrzés nemei: á:ta'.ánGs el'.•enőrzés, rész'.etes anyngi 

vizsgálat és kontro'.'.. · 
Általános ellenőrzésről beszélünk akkor, ha egy gazdú'.kodási 

egység (ezred, ö. z'.j., osz:.) helyzetéről általános megtekintés, H
ldve kémpróbaszerű rovancso'. ások útján győződünk meg. 

Részletes anyagi vizsgálat esetén a.z egység összes hadtáp · 
anyagát cikkenként (darabonként, stb.) megszámo'.juk, a nyi'.ván- · 
tartások okmányait pedi,g 1,egalább fé:évre vis.számenő'.eg téte1-
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-ről-tételre átvizsgáljuk. Ez a legalapa&abb és legeredményesebb 
ellenőrzés. 

· Kontrollnak nevezzük az ellenőrzés olyan formáját, amikor 
a felsorolt ,két ellenőrzés kapcsán J<i'adott parancsnak, rendele-
1ek végrehaj~ásáról akarunk meggyőződni. 

Az el!e·nőrzések elvileg váratlanok legyenek. Az ellenőrzés 
során észle'.t olyan hiányosságokat, amelyeket a osapat saját 
hatáskörben ki tud javítani, jegyzőkönyvbe foglaljuk. A jegyző
könyvben foglaltak 1tudomá,sulvét,elét a pk., pol. ti. és htp. pk. 
a jegyzőkönyvön a'!áírás.ával elismeri, A jegyzőkönyv ,egyi•k pél- · 
,<lánya az alakulatnál marad, a más,ik példányát a szemlélő 
magával viszi. 

Az olyan hiányosságokat, amelyeket a csapat nem tud el
intézni, fel,s,őbb hatósági· intézkedést igényelnek, a szemlélő 
-összeírja és jelern:ését illetékes helyre - javaslataival együtt -
f e:terj eszti. 

Belső ellenőrzésről beszélünk akkor, ha a felsorolt ellenőr
zési módok közül bármelyiket hajtják végre: 

a) · A csapntok parancsnokai (ezred, zászlóalj, szd. stb 
p-ok) az összes· anyagokr? kiterjedően. 

b) A hadtápparancsnokok: hadtápanyagokra kiterjedően. 

e) Szolgála1ti ág vezet,ők: szaJrnnyagukra kiterjedően. 

d) Alosztály szolgálat vezetők: az alosztály összes anya- . 
gára kiterjedően . 

Külső ellenőrzésről beszélünk akkor, ha az ismertetett 
€1lenőrzés közül bá:rmelyiket a Miniszter Baj,: ár,;, Hadtápszolgá
lat Főnöke Bajtárs személyesen, vagy az ellenőrző osztály út
ján, továbbá a H. M. szakosztálya( előljáró ma,gasabb pk-ok. 
h adtap pk-ok, ilietve szol.gálati ág veze:ők hajtják végre. 

Ellenőrzésre való útbaindulá<s előtt tudni kell: 
L Milyen ellenőrzést a.karok végrehajtani. ( általános anyagi 

5zemlét, részl,e:es. anyagi vi·zsgálatot, vagy kontrollt). 
2. Mennyi id.é5 áll rendelkezésre. 
3. Nem részletes anyagi vizsgálat esetén konkréten mit 

akarok ellenőrizni. 
4. Súlyt kell képezni· és alaposan fel kell készülni. 
5. A vonatkozó szabályzatokat át kell 1tanulmányozni. 
6. A legutóbbi s.z~mle óta ,kiutalt anyagmennyí,séget ki 

kell írni. (kint ellenőrizni'). 
7. Részletes ,sz,emlertervet ,kell készíteni 
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Szemteterv kétféle van: 

a) Általános ellenőrzési (szemle) terv. 
b) Részletes ,eUenőrzési ('szemle) terv. " 
Az ál tal ános ellenőrzési tervben például a hadosztály had

t ápparancsnoknak fel kell tüntei:ni, hogy melyi·k · ezrednél ki, 
mikor, milyen ellenőrzést fog végrehajtani. Ha kimutab'ios
-sz,erűen készíti el, tartalmaznia k,ell: az alakulat megnevezése, 
:az ellerifüzésit végrehajtó személy neve, szolgálati áliá,sa, az 
-ellenőrzés · i'dőpontj a, milyen ellenőrzést hajt végre ( általános. 
;részletes), n:etve · mit fog ellenőrizni, . megjegyzés. 

A részletes ellenőrzési terv nem más,' mint az ellenőrzés Le-
1folyta,:ásán ak pontosan kidolgozott terve. Például: ' 

Konyha ( értelemszerűen kantin, honvéd étkezde) ellenőr
z ési· terve: 

Általános tisztaság: szakácsok, konyha, kéziraktár, konyha
.eszközök tisztasága, rozsda, por, zsír. 

Szakácsok helyzete: 1kötelmeiket ismerik-e, orvosi - bacil,-
1usgazda vi·zs,gálaton voltak-e, előírt időközönként fürödnek-e? 

Heti étlap összeállításának ellenőrzése: kik állítják össze, 
b etartják-e, kalóriamennyiiség, pénzérték, váHozatosság, aláírá-
sok megvannak-e? · 

elemicikkek felvételezésének rendje: naponta háromszor 
'történik-e, a f,őszakács me gkapja-e az előírt (kiírt) mennyi·sé
get, a fel nem használt élelmicikkelmt visszaadják-e a raktárba, 
v agy á konyhán gyüjtik. 

· Honnan vásárolnak élelmicikkeket, awkat ki· vizsgálj a meg, 
ki veszi át súly, minőség szerint. · 

Etkezés elkészítése: ízletes•ség, mennyiség, nincs-e túlf űsze
r ezve. 

Etkezé'S kiosztása (kenyér, hús), adagolása elő:rt módon és 
megfe'.elő súlyban történik-e, az étkezést hol fogyasztja ,el a 
legénység. 

A mosogatás rendje, minős•ége, van-e meleg víz - biztosítva 
moi:=,ogatás céljára. 

Konyhahulladék (moslék, csont) gyüjtése hogyan történik, 
miképpen értékesítik azokat. Hulladékgyüjtéík környékének tisi
fasága, le vannak-·e fedve, stb. Nem túl sok-e a hui:adék. . 

,,Előjegyzés az élm. orvosi (laboratóri·umi) ellenőrzésről", 
t ovábbá az „Étkezés -elil enőrző könyv" fel van-,e f.ektetve, azokat 
vezetik-e. 

Az ételmintaszekrényt ki kezeli. (Orvosnak kell kezelni.) 
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Konyhaberendezési tárgyakról nyilvántartást vezetnek-e. 

azok mennyisége e'.egen dő-e. Nem túl sok-e a tányértörés (po
hántörés) ,. a kártérítési eljárá,sra intézkednek-e. 

Raktárak ellenőrzési terve: 

A raktárban tárolt anyagról nyilvántartás van-e, annak mi
lyen az állapota, ki vezeti ( a raktárkezelőnék kell vezetnie) . 
hogyan vezeti. Napon~a átvezeti-e a kiadási·-hevételi tételeket. 
Az utalványokat összesítőv,e'. adja-e vissza a szolgála:i ág veze
tőnek. Javítások, vakará,sok nincsenek-e a nyilvántartási· könyv
ben. Az ©kmánynap'.óba minden utalványt (okmány:) külön 
tétel·szám alatt kell bevezetnie, az anyagnyilvántartási könyvből 
azonban összesítővel is ki·adásba helyezh er'. i az anyagokat. 

- Tároló helyiség: űrtartalom, berendezés ( á: lványok, ászok
fák) megvannak-e, f ala,k nem nedv(?sek-e, tű zbiztonság meg
fielelő-e (lega:ább homok, víz legyen a raktárban). Rend, tiszta
ság van-e a raktárban. Nincsenek-e egerek, férgek, ha vannak. 
azok kiirtására / i•n:ézkedtek-e. 

Anyag tárolása: észszerűen történik-e, érték szerint van-e 
csoportosítva, élelmicikkeknél a „T" készlet a fogyókészlet :el 
nincs-e összekev-erve, mházstnál sapkák, kisebb felsz,er.e '.ési cik
kek 10-es, 25-ös kötegenként vannak-e tárolva. A falak n:_1ellett, 
á'.lványok közöi: t átjárók vannak-e. A táro lt cikkek ki vannak-e
j avítva és hogyan vannak konzerválva . Moly és egyéb kártevők 
ellen miként. vannak bi ztosítva. Allványcímkék megvannak-e. 
_ Ömlesztett anyagok (zab, tengeri, szén) tárolásán ál a raká-

sok magassága nem h::iladja-e túl a megengedett mértéket. (Be
fülés, öngyul'ladá,s következhet be.) A ,készleteknél az átrakás,. 
forgatás megtörténte, időpontja fel van-e jegyezve. 

Van-e a raktárhelyiség előtt kiadóhelytség ( t lőtér), hogy a: 
vételezőknek ne kelljen a raktárhelyisé'gbe belépniöl<. 

R,ahtárműveleti naplót vezetnek-e, mikor voltak utalj árai 
raktári munkálatok. 

Csomagolóeszhözök (ládák, zsáko1k, dobozok, stb.) _ nyil
vántartása, azok hol tárolnak. · 

A rahtárkezelő (raktár pk.) kötel meit, a G-55. Utasítá'it,. 
egyéb rende'.-eteket (anyag karbantartási utasításokat) i·smeri-e~ 
szakmai és politikai kiképzésen rendszeresen résztve<;z-e. 

Az anyaghiadás és vételezés rendje miként van szabáiyozva. 
Anyagok hémpróbaszerű ellenőrzése: 2-3 cikket megmérünk 

(leszámolunk) és az anyagnyi:vántartási könyv maradvány rova,
tával összehasonlítunk Ha hiány, vagy felesleg muta:kozik, cél-
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:szerű részletes rovancsolást eszközöíni. Minden esetben ellen
-őrizzük a mérlegeket: hogyan vannak beállítva, hiteles ítve van-
11ak-e, nem rozsdása.k-e. Sarkokban, állvánvok alatt .ni·ncsenek-e 
,eldu.e:ott, vagy saját holmik . 

Műhelyek ellenőrzése: 

Altalinos tisztaság éc; rend milyen. Munkaterv alapján dol
gozna,k-e (ezt az érintet: szoligáiati ág vezetőjének kell Jova
'.hagynia), munkarend ki van-e függesztve, norma megvan-e 
.állapítva (egész . műhely és egyes ember részére), azokat betart
ják-e, munkaversenyek meg vannak-e szervezve. Milyt:n a. vég-
zett javítások mi·nősége. Van-e j aví::ó és fogyó anyagok nyilván

·tartása. Javító anyagok ·vételezése, felhasználása hogyan törté
nik. Az anyagj avítások könyvét össze kell hasonWani az alosz
·tályok, illetve az ezredraktár anyagj avítási könyvév(;'!. Tisztek
nek, tiszthelyetteseknek i;iem javi:anak-e (vasalnak) jogtalanul. 

Milven a mesteremberek fellépése, fegyelme, elhelyezési kör-
1ete, politikai kiképzésben részesülnek-e. szakmai · továbbkéozP
:sen résztv,esznek-e. 

Szállító század (szakasz) ellenőrzési terve: 

. A beosztottak elhelyezést körlete milyen (szobarenrl). Szál
lítóeszközök állapota: Usztaság, zsírozás, kenés, tárolás, rendel
ietésszerű használat. Ninc~enek-e lötyögő, kikopo~t tengelyű ke
rekek, rozsdás zablák, kengyelvasak, összedrótozott, ápolatlan, 
kikszáradt szerszámz.at. Milyen az istái'.ó kötőfékek állapota. A 
használaton kívül ál!ó bőr-, . vas- es faanyagok tárnlási' módja 

·megfel,elö-e. Mozgókonyhák, járművek, taligák szabályszerűen 
·vannak-e tárolva. Rudak kivéve, kerekek felbakolva, időnként 
·90°-ban elfordHva. Készít-e . a szállító századp_arancsnok tervet 
a szállítóeszközök fe'.hasznáilására é~ azt be:artja-,e. Van-e nyil
vántartás a lovakról és szállítóes.zközökröl é_s a Szolgálati S.za-

. bályzaföan előírt létsiámkimutatást naponta vezetik-e. Isniéri-e 
a szá Eító száza d parancsnoka emberei~t és lovait. azok jó és 
rossz tulajdonságait. 

A beosztottak kötelmeikNel tisztába vannak-e. · A szakkikép
..zés éc:. harckiképzés megvan-e szervezve, azok lefoly'. atása biz
J osítva van-e. (Foglalkozási tervek, kiképzési· okmánvok meg-
vannak-e.) · 

Lovak e;őállapota, patkolása, etetés-itatása hogyan törté
sn ik. Lópfüenönapokat megtartják-e. Lóápolás hosszú szőrök, 

19 



paták ápolá,sa szakszerű-e, lóápolók kiválasztása lfelyesen tör-
. tént-e. Lóápolóeszközök megvannak-,e. A magvas és szálas ta
karmányt mennyi iclőre vételezi1k, hol' tárolják, ki vizsgálja meg 
minőség és mennyiség szempontjából. A · takarmányt (mag
vasat) osészéből, vagy földről etetik-e, hogyan adago1ják. Ló
ápo'.ók ismerik-e és betartják-e a lóápolás, az etetés-itatás sza
bályai•:. Beteg ló van-e, időben részesül-e áí]atorvosi kezelés
ben. Istállórend megvan-e, a Szolgálati Szabályzatban előírt 
előjegyzések ki vannak-e függesztve. Lóápolók hol vannak el
he'.yezve, hol étkeznek, politikai és szakmai továbbképzésük ho
gyan történik, általában az ellenőrzés miként van megszervP-zve. 

,Gépjármű szolgálat: 

A gépjárművel? megvannak-e, azok hol tárolnak. A gép
jármüszín belrendje, tűzbi'ztonsága, tisztasága é,c; belszolgálata 
megifel,elő-e. Gépjárrnűv,ek okmányai megvannak-e és e'.6.írás 
szerint vezetik-e azokat Utikönyvekből', az esetleges ,kilométer 
kiszabat túEépéseké meg kell ál'.apí:ani. Vezetnek-e meneüevé,l 
elő.jegyzé'>t és gjmüv,ek fongalrni naplóját. A gépjárműveket ren
del'.etésszerűen használják-e. · Karbantartási· hitel bő] beszerzett 
cikkeket ellenőrizni. Nem vásárolnak-e magánszektortól. Zárol t 
gépkocsik hogyan vanna:k tárolva, felbakolva, a negyedévi kar
bantartást hogyan végzik. Meg kell nézni az olajozást; a zs.ír
zá,st, az alváz rozsdamentesí,:ését, for,galombiztonsági· berende
zfaek állapotát és ·az elektromos berendezés műrködőképesiségét_ 
A fe:szerei,ési és ,pótfelsz,er,e'.ési jegyzék alapján el:enéírizzük a 
gépjárművek tartozékait, illetve szerszámzatát. .Gépkocsi csapat
javító műhely munkáját .és munkanaplót. . 

üzemanyag és üzemanyagedényzet nyilvántartását, állapo-
' tát, a menetlevelek alapján az üzemanyag fogyasztást ellen.

őri'zzük. Milyen az üzemanya,grnktár rendj,e, tűzbiztonsága > 
megvan-e a ,kh. készlet. ~ . 

Gépjárművezetők elhelyezési körlete, szolgálata, szakmai és 
pohti,kai továbbképzése. 

Laktanya. területe, épk. és elryelyezési szolgálat ellenőrzési terve: 

Altalános tisztaság, eü. követelmények megfele'.,ők-e. Az el
helyezési körletek nem túlzsúfoltak-e, a vízellátás, a világ:tás 
megfelei-e a követelményeknek. Helyi·ségek rendeltetésszerű 
használata, kihasználása. Laktanyában fakók lakbér- ,és vi11any
áramtérítése miként történik. A la-~tanya tűzbiztonsága, tűzoltó
osztag kiképzése, rt:íízoltóberendezések meglétének ellenőrzése. A 
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. tüzelőanyagot hol 1:árolj ák, a tüzelőanyagraktárak zárhatók-e,,_ 
tüz,előanyagot ki, mikor, hogyan adja ki'. Szel.J]ét. csatorna; ké
mény és emész·:őgödör tisztítás idejében megtörtént-e. Ablakok 
üvegezése, bútorok nyilvántartása, használata hogyan történik. 
Az -e,gyes helyiiségekben megvan-e az eléfüt kimutatás a beren
dezési· tárgyakról, A la,ktanya paranosnok hogyan és mennyiben 
támogatja az épületkezelőt szolgálatána.k ellátásában. 

Egészségügyi szolgálat ellenőrzési terve: 

Altalános tisztaság és hygiéne az alakulatnál. Eü. helyzet 
ismerete, járványok, ivóvíz, tájbeteg,ségek. Egészségügyi kikép
zés fo'.yik-e, eü. járőrök vannak-e beá:lítva. HetegségmegeJ: ,őző 
munka folyik-e: szűrővizsgálatok, i'dőszakos orvosi vizsgála:ok, 
védőoltások. Szakácsok, borbélyok, kan1:iti eJ!enőrzése. A legény
ség ismeri az elsősegélynyujtást, a nemibetegségek elleni véde
kezést, sebkötöző csomag haiszná'.atát. Milyen vi'ZsgáJatokat vé
geznek a gyengélkedő szobán. Gyengélkedők, kórházbautaHak 
száma, eü. szabadságok kérdése. A legénység_ á:talános erőbeni 
állapota, testsúlya, fer:őz,ő betegség: tbc., n~mibetegségek, gyo
morbajok, menetbetegségek, rheumás és jdegbete.gségek milyen 
gyakran fordulnak elő. 

Egész0égügyi anyagi hdyzet: eü. anyaggal való ellátottság„ 
az anyag nyilvántar-tá,sa, táro'.ása, fe:használása mi·ként törté
nik. Elkülönítő szoba, a gyengé'.kedőhöz tartozó fürdő nagy
sága, eü; személyzet létszáma, helyzete, képzettsége. E,gyüttmű
ködés a iparancsnokkal, tett-e az orvos javaslatokat és hogyan 
fogadta a pk. .azokat . 

Szolgálati ág vezetők nyilvántart~saina·k ellenőrzése: 

a) A kiírt utalványok ellenőrzése (ki írj a alá, nem radiroz
ható ceruzáva.1 töltötték-e ki, javításo,k, ,vakarások nincsenek-e az.· 
utalványon, ki, hol és hogyan őrzi' az u-:alványoJrnt). 

b) Összes bevételi és kiadási okmányok egyenként vannak-e 
bev,ezetve az okmánynaplóba. összesítő használata tilos. 

e) A nyilvántartási könyv Jeegyeztetése a rak:ár és az al-
osztályok nyilvántartási· könyveivel. ' 

d) A kiutalt anyagmennyiségek számszerűleg helyesen je
lentkeznek-e a szolgáfati · ág veze:ők nyilvántartási könyveiben. 

e) A ,kiállított uta'.ványokori szerepl,ő é'.elmi•szer mennyiség 
leegyeztetése a napi létszámkimutatásokkal és ? csapat tényle
ges állományána,k létszámával. (Legalább 10 napon.) 
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f) Élelmezési szolgálat vezetőnél a létszámvá!tozási napló . 
vezetése, a parancsnok ál:al jóváhá,gyott étlap megléte, utalvá
nyok kiállításána,k helyessége (létszám és norma a · apján). 

' g) Hitelkeretek nyi:vántaí:tása, esetleges túllépése, anyag
bevételezések, számi ák ki'fizetésfoek rendje. 

h) Számadási helyzet (számadások helyes megszerkesz-
~ése). . 
· · i) Ruházati- és vonatanyag szolgálati ág vezetőnél: havi 
javítási terv megléte, fürdetés, mosatás me,gszerv,ezése. (Melyik 
a losztály, mikor, hol, s·:b.) . . 

j) A szoJgálati' ágak vezetőinek írnokai kötelmeiket isme-
rik-e. · 

k) A szo,'..gálati ág vezetők ismerik-e anyagi helyzetü:ket, 
hogyan elíenőrzik saját szolgálati águlrnt, milyen feladatokat 
·Wztek ki· ma,guk és beosztottaik elé. 

I 

Kiképzés ellenőrzésének terve: 
' a) Ismeri-e a hadtáp személyi · állomány a ,kiképzési intéz-

kedéseket, kiképzési terveket (mi·kor, hol, milyen tárgyból, hány 
,órás Ö·sszevonást tartanak), tudják-e, hogy mi számukra aznap 
a legfontosabb kérdés. · 

b) Megvan-e a kiképzési terv (melyik hónapban, mit, mi'lyen 
sorendben fogna,k leadni). ' 

e) Van-e havi foglalkozási terv (órabesztás). Konkrétan 
i eltüntetve a ki·képzési kérdéseket. 

d) Segédleft.el, szabályzatokkal való ellátot:ság. 
e) I<iképzési okmányok vezetése (mindent vezetnek-e pon

t osan, stb.). 
f) , I<inek~ milyen ház;.i feladatot adtak önképzésre, azt ho-

gyan ellenőrzik. . . 
g) Ti'szti személyi- lapok megléte, fogla'.,kozást vezetők fel-

'készülése, van-e óravázlat, ki ellenőrzi azokat. · 
h) A hadtápparancsnok tart-e ,eligazítást a fogl-alkozást ve-

:zetőknek, mikor. · 
i) A leadott kiképzési anyag e lsajátításának elJenőrzése. 

Alosztály anyagának és nyilvántartásának ellenőrzése: 

a) Felszere!ési lapok vezetése: a ,szo1gálati ág veze:ő által 
legyen aláírva és lepecsételve, ne a jobbsarokban, hanem közé
pen számozva. A számokat alosztályonként a szolgálati ág ve
zető ha:ározza _meg. Az üres rovatokat egy víz,siin'. es rovattal 
kell áthúzni, nem összefirká!ni. A felszerelési lapokat kémpróba-
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·, 
. szerűen kell egyeztetni az embernél lévő vnvag-gal. Megvan-e' 

az anyagnyilvántartási könyv az alosztálynáL Nem · eszközöl-e 
beírá,sokat abba az alosztály szolgálatvezető. Van-e anyagjaví-
1ások könyve. Milyen az alosz'iáiynál lévő anyag tárolási, ,kar
bantartási· helyzete. Időben adják-e javításba, a ric,gP.'·P li raiszem
léket megtartják-e, a kic;javításokat (feslés, gombvarrás) az 
egyes emberek elvégzik-e. Hány rend ruha, fehérnemű van a 
honvédnél használatban. Nincs-e cserekészleten felüli anyag az 
alosztályraktárban. Naponta . a bevonulások ut.án van-e ruha
karbantar:ás és ki ellenőrzi azt. 

Ha az ismertetett módon hajtjuk végre ,el'. ·enőrzéseink,et, · el
lenőrzés közben oktatjuk, neveljük bajtársai·nkat, a hibákat mini
málisra csökken:hetjük. 

\ 

,/ 
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„A hadtápszolgálat valamennyi tisztje és tiszthelyettese kiválóan 
sajátítsa el a hadtáp megszervezésének szakkérdéseit úgy a· béke 
idejére, mint a háború esetére. Ismerje az anyagnyilvántartás segéd
leteit és utasításait, valamint az ellátás normáit. Kiválóan ismerniök 
kell a hadianyag felhasználásának és tárolásának szabályait!" 

(Farkas Mihály) 

HODONSZHY HÁZMÉR alezredes 

Hadbi=tosi szolgálatunk döntő 

láncszenie 

A ~özponti ellenőrzés,ek azt tárták fel, hogy a honvédség 
'hadbiztosi anyagi vonalon · (élelmezés, rnházat és vonata;-iyag) 
még nem érte e: azt a példás rendet é& fegyelmet, amelyet dol
gozó népünk néphactser,egétől méltán e.Jvárhait. 

A honvédségnél még ma is vannak olyan alosztály és ·csapat
test raktárak, amelyeknek ruiházati és általános személyi felsze
relési, va'.amint vonafanyag álladéka ismeretlen még a raktár
l<ezel,ő előtt is. 

Ugyanez vonatkozik a csapattest élelmiszerraktárakra is. 

Az alosztályok hadbiztosi anyagáról sok alosztályparancs
.nok és szolgálaiiveze:ő nem tud elszámo'.ni. 

Az illetéktelen ruihahasználatnak se szeri, s,e száma. 

Csak ez a néhány példa világos bizonyítéka annak, hogy 
;a hadbiztosi anyagi vonalon rendünk, fegyelmünk hiányos. 

Ezeket a hiányosságokat a népi hadseregben feltétlénül fel 
kell számolni. 

Felmerül az a kérdés, !hogy a teljes fegyelmet anyagi vona
lon hogyan kdl előkészíteni és annak a'.apját megépíteni. 

A csapattiszt.eknek és a szolgálati ág veze:őknek a köv,etkie-
zőket tartom tudatosítani. · 

H adbizlosi anyagi szolgálatunk rendjének és fegyelmének 
- éppen úgy, miként a többi ágazatnak - döntő láncszeme a 
s?,ámadási l'end. 
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A számadás1i rend biztosítja a tiszta látást és a parancsnok 
elhatározásához meg tudja adni a szükséges számbe1i adatokat. 

Köztudomású · do'.og, hogy a számok - amikor viszonyba 
állítjuk azokat egymással - elkezdenek beszélni. De csak akkor 
beszélnek helyesen, ha reálisak. Bárhogy is beszélnek azonban. 
miridig meghatározzák a cselekvés szükséges5égét, vagy annak 

. irányait. Sokszor viszont arra figyelmezte:nek, hogy azonnal 
fordítsuk figyelmünket más <terü'.etre, mert minden rendben van. 
De mind,ezt csak akkor i:eszik, ha a számok reálisak. A szám
adási rend tehát harc a tiszta látásért. 

Ha a ki;nyvi maradványok a tényleges álladékof mutatják, . 
akkor a · napi forgalom kevés munkával átvezeföetövé válik. 
Az a111y.ag felelőse ráér foglalkozni az életadta azonnali fe:ada
tokka1. Bürokra:ák helyett az é'.eHel egyiitt haladó irányítókat 
és anya,g-felelősöket találunk majd a csapatnál. 

Miért fogjuk <;ízekei: a típusú embereket találni? - Azért, 
mert van idő nézni, megfigyelni, kiértékelni, nyugodtan gondol
kozni és cselekedni. 

A számadási rend tehát harc az időé;t és azon keresztül 
a nyugodt, átgondolt, ihelyes c<,e'.ekvésért. 

. Jelenti azonban a bürokratizmus elleni harcot is, amely épp 
ott dúl legjobban, ahol a számadási rend súlyát és ,értékét nem 
mérik fel. 

A csap atpk. bizonyos lekicsinylésse: :ekinti e papíron vég
zett munkát. Ennek az az oka, hogy á'talában nem szokfa a 
számadásokat rendben találni. - A számadásvezetőktől kapott 
adatok megbízhatatlanoknak bizonyuinak és így azokat nem is 
tekin1heti értéknek. 

, Néha-néha felmerül a· csapatpk. részéről a gondolat, hogy 
mi'.yen · jó . lcnrie, ha nyilv ántartása i rendben lennének, - de 
amikor maga előtt látja az ezzel járó nagy munkát, elfordul és 
még jobban elidegenedik tőle. 

Pedig ezt a munkát csak egyszer k·ell · elvégezni, - de jó 
munkát kell· végezni. 

Ennek a munkának pontos és jó tetj esHése időt, :átást, taka
rékossági lehetőséget és biztonságot ad mindenkinek, aki · az 
anyaggal kapcsolatban van és fe1e'.ős érte. · 

Tehát világos, hogy anyagi fegyelmünk alapját ebben kell 
látnunk. Anyagi fegyelmünf megteremtésének ez a sú'.yfe'.adata. 

Fel kell tárni. azonban azt is, hogy vannak szép számmal 
olyan csapatok is, ahol ezen a vonalon minden rendben van. E~ 
azt jel.enti, hogy - igenis - meg van a 1Ieihetősége a s2-ámadási 
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rend megteremtésének. Ez nem rendkívüli feladat. Megterem
tése és szürite'.en fenntartása egyszerűen követelmény. 

Ennek megteremtéséhez az alakulatok felé a következő szem
pontokat tartom . szükségesnek megjelölni: 

L. Az első felfektetést kollektív csapattestmunkával célszerű 
elvégezni. Ezzel kifejezésre jut a csapat:est azon he'.yes felfogása, 
hogy az •anyagért való fe~elősség nem egynéhány bajtársé a csa
paHesten belül, hanem kollektív ie',e:füség. A csapatnak ugyanis 
minden tagja a parancsnoktól kezdve a honvédig fele'.ös az anya
gért dolgozó népünk fel-é. 

2. Természetes dolog, ,hogy koHék:ív' munka esetén a hadtáp
parancsnoknak, vagy -el'.átószakasz parancsnoknak útmutatást kell 
adni azok részére, akik ebbe a munkába bele fognak .feküdni ,és 
lefekteti az anyagi fegye'.em a i apját. 

3. Ezután elő kell készíteni a rovancso1ási jegyzőkcnyveket. 
E rovancsolási jegyzőkönyvekben a cikkeket ugyanolyan sorrend
ben cé:szerű felsoro1i1i, miként azok a részl.etes jegyzékekben fel 
vannak sorolva. . 

Ez a rovancso'.ás eredményének gyors beveze:ését teszi lehe
tővé . az anyagnyi '. vántartási könyvekbe. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ahol ezt a siempontat mellőzik, ott az anyagnyilvántartási 
könyveknek az egyes cikkeknél va!ó sűrű lapozgatása erősen meg
hosszabb í·ja a kcnyvelés munkáját. .Sokszor áttekinthetetlen út
vesztőbe íui!ad a te'.jesített, de nem helyesen szervezett és vég-

- zett munka. · 
4. A rovancso1 ásnál ismét elfüérbe lép a kollektív munka 

·szüks,égessége. Miné: több bizottság vég-ezze - szin:e roham
munkaszerűen - ezt a munkát. Ezzel egyrész1 az á'.landóan 
mozgó , anyagot terrnésze:es mozgásában nem akadályozzuk -:---
ame'.y feltét1enül érezteti a csapatnál valamilyen irányban káros 
hatásá: -, másrészt a munkamegosztásban rejlő időmegtaka
rítást fe1té::enül megnyerjük. 

5. A rovancso'.ást az értékcsoportosítással együtt - ter- · 
rnésze:es - szocialista be,csület ' el kell végezni. Enéikül az egé~z 
munka nem ér s,emmit, ·mert számadási rendünket nem a:koHuk 
meg. Az egész tehát - ha nem becsülettel . végeznők - annyit 
je'.entene, mintha semmit sem tettünk voln.a. Munka cél és ered-
mény néikül. . · 

6. Elöljáróban kellett vo'.na említenem, - de azért hagytam 
a végére, hogy annál joq,ban megrögződjék a csapatnál minden
kiben: A számadási rend fe'.építésé: politikailag elő kell készí-
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teni és · szüntelenül támogatni is. kell. Ennek lelépítése komoly 
feladat, dCntö cél. A szociaiizmus építésében pedig az öntudatos 
harc hozza ki a kivá l,ó eredményeket. 

Végül már csak annyit, hogy ha számadási rendünket a 
hadbiztosi anyagainknál elét:ük, akkor az idetartozó ágazatok
ban rendünk és fegyelmünk 80 százalékos értékűvé vált. A még 
hiányzó 20 százalékot helyes okta'lással és öntudaiosítássaI 
j áts_zva elérhetjük. 

Törekedjék tehát minden alakulat rninél hamarább elérni 
ezt · a dön:ö fokot. 

• 
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BELE:NYI ISTVAN őrnagy: 

· Selejtezések végrehajtása 
az alak,datolniál 

Jelen közleményemben - mint a leggyakoribb és le,gá'.talá
nosabb selejtezést - a ruházati (ágy-ágynemű) anyag selejte
zését ·tárgyalom. Az á:talarri feírt általánoc; szempontoktól, más 
.anyagnemek selejtezésének élvi és gyakorlati végrehajtása lé
nyegében nem tér el, s így ezen cikk keretében a selejtezések 
általános menete (l,efolyása), ·tová1bbá a selejtezést v,égző köze
gek ténykedése, vailamint a sdejtezéssel kapcso'.atos és az alaku
latok által végzendő előkészületi munkála:ok, úgy vélem - kü
lönö<; tekintettel az újonnan bevonult bajtársakra _:_ ismeretessé 
válnak. · 

.L\1ielőH előadásom lényegét tárgya'.hám, a selejtezis foga·l
mával kapcsolatban egy pár szóval szeretnék rámutatni, még a 
régmuitból ránkmaradt két, - véleményem szerint - helytelen 
és m.i.gyarta'.an kifejezésre. Ugy a szabályza'.:ainkban, mint a 
.szóbeli· érintkezéc;nél gyakran használjuk a „kiselejtezés", ,,ki:.. 
selejtítés" megje'.öléseket. . 

Miért kell nekünk „kiselejte~ni", vagy különösképpen „ki
selejtíten1", amikor nem teszünk mást, csupán selejteziink? Eb
ben az ec;etben akkor miért használjuk a „kis el ej tezés", ,,ki·selej
títés'' megjelö 1·és,eket? Van „besélejtezés", vagy ,,beselejtítés" 
is? Erről, azt hiszem, ·eddig senki sem hallott! Maga a se'.ejte
z-éc; foga'.ma ugyanís teljes egészében kifejezi· azt a tényt, hogy 
valamilyen anyagot a forgalomból . (használatból) kivonok 
(megsemrnisítek). Ha ezt a tényt végrehajtom, úgy a selejtezés 
forga'.ma alatt teljes egészében e'.eget teltem az anyagok további 
forgalomból (ha•sználatból) történő kivonásának is. 

· Célszerű lenne ezt az elgondo'.á"lt, szabá:yzataink szövege- . 
zésénél és szóbeli érintkezéseinknél is figyelembe venni, s csu-
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pán selejtezésről be&zélni, amely meghatározás teljies egészében 
magába foglalj a mindazon ténykedése_ket, amely . az anyag for
galomból (használatból) történő kivonására vonatkozik. 

2. A selejtezés célja 

az, hogy az alakulatok ·készletében lévő és felsöbb hatósági en
gedéllyel az utol,só értékcsoportba _(ka:egóriába) .sorolt, teljesen 
hasznavehetetlen, vagy elavu'.t anyagok tovább táro'.ásától {ke
zelésétől) és nyilvántartásá:ól az alakulatot mentesítsük. 

A selejte.zés abból áll, hogy az utolsó é1itékcsoportba (ka.fe
góriába) ,sorolt anyagokat rendejtetésszerű célra már nem 
használhatónak állapítjuk meg, megcsonkítjuk, majd az abból 
nyert anyag (hulladék) mennyiség,ét anyag:faj:ánkfo1i (biőr, tex
til, fém, fa, stb.) meghatározzuk és felhasználásra (javításra, 
egyéb célra, esetleg értékesítésre) intézkedünk. 

, 3. Selejtezések foganatosítása 

Sel,ejtezések foganatosítására csak felsőbb hatóságtól (se
regtes·t, H. M.) e feladatra kiküldött közeg (hadbiztos), vagy 
bizottság jogosult. · A bizo'tts.ági sel,ejtezések végrehaj tásához 
szükséges közerzek összeál'.ítására az 1950. évi 20 . . H. K.-ben 
megjelent · 8311 Htpszf. 1/a- 1950. sz. körrendelet intézkedik. 
Eszerint se!·ej t-ezésr-e jogosult: 

1. Elsőfokú Pü. hatóság, vagy H. M . által .kirendelt fiad
biztos. 

2. Fernti hatóságok . által alakított bizottság, mélynek össze-
tétel f': , 

Elnök: Pü. hatóság, vagy H. M. által kirendelt tiszt. 
Tagok: Az alakulat által kijelölt 1 tiszt. (Ez azonban nem 

lehet az érintett anyag szo:g. ág. vezetője!) · 
Bizottságilag történő selejtezés esetén, annak szabályszerű 

végrehajtásáért, · a bizottság minden tagja egyetemlege5en 
felelős. · · 1 

A kir,et1delt selejtező közeg, amennyiben különleges szak
képzettséget (eü., áeü., hír., vh., mü., stb.) _i génylő anyag selej
tezésére van kirendelve, továbbá, ha kiküldő ha:ósága szak
kczeget - valamely oknál fogiva - biztosítani nem tudn a, úgy 
az alakulat parancsnoka, a kJrendelt közeg ezirányú kérésére, 
az alakula1tól szakközeget bocsásson rendelkezésre a sel ejt-ezé'> 
egész idő:artamára . . A közreműködő szakközeg köteles a se'.ej
tezést végzö k3z-egnek javaslatot te-nni, az anyag osztályozá
sára és az értékesítés módjára nézve. Ezen javaslatáért éppúgy 
felel, mint annak elmulasztásáért. Bizottsá,g esetén sza~közeg 
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bevonása, előbbiek szerint. Gyakran előfordul, ho·gy az anyag 
ellenőrzésére kiküldött közeg i•s cmegbícást kap selejtezésre,.. 
mely esetben ezen felhatalmazása a Nyíli: parancsból kitűnj ön. 

Az 'alakulat az u:olsó értékcsoportba (,kategóriába) történő"· 
leírác;hoz szükséges felsőbb hatósági engedé:y kézhezvétele
után, - a felgyü'.1emlét anyag mennyiségéhez képest - 1fe1ei:te e> 
hatósá,gától selejtező közeg kiküldését kén, s egyúttal elkészíti 
.a „Kiselejtezési Kimutatá:;'' 0 t. (G-55. Ut. 46. c;z. m inta, 285-
290. pontok.) Ez abban az esetben áll fenn, ha az alakulat 
ál:al az utolsó „Negyedévi anyagelszámolás és jelentés" felter
Jesztés,e ói:a, valam"ely vára:'.an esemény kökvetkez1ében, nagy 

~ mennyiségű selejtes anyag gyűlt össze, ,s . ez az alakulat gazdál
kodását szükségtelenül terheli. Egyébkén: a „Negyedévi anyag
elszámolás és jelentés"-ben, az u:olsó ,értékicsoportibka (kategó
riáb2.) feltüntete:t mennyi·séghez kép,est, az elöljáró felettes ha
toság, a selejtezésre hivatalból ,küld ki közeget. 

4. Alakulatok előkészülete a selejtezéshez 

A felettes ha,:óság (seregtest., H, M.) által az_ V. (pl._ ruhá
zatnál) ér:ékcsopo~tba történő leirás engedélyének vét·ele 1:1tán. 
az alaku'latnak az anyagot elő kell készíteni a selejtezésre. Ez: 

· abból áli, hogy a selejtes. anyagot föcikkenként (kiegész:tö cik
kenként) csoportis,ítja é,;; elkülöní:ti a h1sználh ató (:árolt). ;rnya
goktól. Ezután a selejtes anyagot - a ci'kkszámok sorrendjének 
megfelelően - külöl1 csoportosítja anyagfajtánként (textil, bőr;. 
fém, fa, stb.). , 

Az anya.grendezéssel egyidejűleg el kell készíteni a „Kise
lejtezé,;;i Kimutatás"-t '2 pé ldányba n, m ajd gondoskodni k,el] az: 
anyag csonkításához szükséges munkaerök (mesteremberek) és. 
szerszámok (mérl eg) biztosí:ásáról. 

Az alakulatnak tehát kötelessége arról gondoskodni·, hogy 
- kü'.önösen nagy mennyiségCí se:ejtes anyagnál - a se'.e;te
zésre kerülő anyag úgy legyen előkészítve, hogy a ,s,elejtezés. 
zökkenésmentesen, időveszteség · nélkül, élénk ütemben végre-
hajtható legyen a kiküldött ,közeg által. · • 

Az alakulat pa:rancsnoka, amint tudom ására jut, hogy az: 
, . elöljáró hatós á,g se'.ejtezésre közeget kü ld ki, azonnal ellen

őrizze a ,sel,ejtezésre váró anyagok előkészitésének mérvét, a 
szükséges kimutatások e!készí~ését, a csonk:táshoz . szükséges. 
munkaerő·k meglétét, továbbá gondoskodjon arról, hogy a selej
tezésekhez - különösen nagy mennyiségű anyagoknál - meg
felelő férőhely (nyáron szabadban) álljon rende '.kezésre. E té
ren a'.á'rendeli sza,kközegei részéről ne tűrjön semmifél,e mulasz-
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tást, :::e-- a a~aposan elő nem készí:ett selej tezés, a kirendelt 
közeg :-:_,~-.:~t.: nagy mértékben hátráltatja (időveszte_ség~, sőt 
egws ·: .. ·:-.< esetekben l·eheteUenné teszi. Amennyiben selej tezés 
közben e::e-:_eg mégis e:őfordulna oly gondatíanságból adódó 
akad::: -_ ::nely a ~elejtezés folyamatát, hacsak idő:egesen i,s 
merrz ·:o:ná , úgy ezt a körülményt a sel ejtezést végző köze,g 
hozz: az ala:Jm'.at pk-nak tudomására és _ annak megszüntetésére 
hérjen ha I adéktalan i·ntézkedést. · 

A selejtes anyagok idől:i.en történő előkés,zítéséért, valamint, 
álta'.ában a "elej:ezés elö-késdé"éfrt , a vonatkozó szc íg. ág. 
vezetője felelős. Az anyagok se'.ej~ezé::,e csap atoknál elvileg az 
e. (ö. zlj.) raktá rában tör'.énik. E:é;- : n a:o ,..z '.ál vck [.·e'e jte;'.ésre 
kerülő anyagait oda kell gyüjten:. Kü'.önle~e" r kad .i lvok (t :!vol
ság, helyiség hiány, bi'ztonság hiánya, szá1'.ítá s i akadá ly, stb.) 
€setén kivételesen az · alosztályoknái is le!1e: se'.ejiezni, azonban 
akkor a „Kiselej:ezési Kirnutatás ''-ok ,alosztályonliént ké s.zü!je
jenek,. a csapat szolg. ág vezetője ezekrő'. ö szesítést ké.3zítsen, 
-s ez az össz·esített „Kise:ejtezés i Km u: 2.•:fs" 1 sz a y ·J,, itezést 
végző közeg által záradékolva és aláírva . I:yenkor a „Kise]ejte
.zés i Kimuta'.ás" (összesített) másodp(kán1é'.hoz csa:olandók az 
a losztálvok .. Kiselei:ezési Kimutatás"-ai 

/ 

5. Támpontok a selejtezés gyakorlati végrehajtásához 

a) A selejtezés mi·nd ig nappali fény me:lett történjen. 
Szürkületkor, vagv lámpafénynél sohase selejtezzünk, mer: az 
anyagok sz ínét, 'állapotát, avultsági fokát me,gnyugtatóan nem 
tudj uk elbírá'.ni. Az Utasítás el,őírja az:, hogy a selejtezést 
végző közeg, a selejtezésre j avaslafüa hozott , cikkeket, egyen
ként, le'.lüismeretesen átvizsgálni köteles. E vizsgála: ered mé
nyéhez ké2est a ná,l a lévő „Kis,e'.ejtezési . .Kimutatás" vonatkozó 
rova:ait kitö!·teni és a záradéko: rávezeni tartozik. Ezek szerint 
tehát, a 'seiejtezésre kirendelt közegnek egyenként el kell 
bírálni, hogy az · anyag valóban hasznavéhetet:en, vagv el 
avult -e? Ez pedi·g csak nappali fénynél (világosságban) lehet-. 
séges. 

b) Selej:ezni csak akkor kezdjünk, ha az anyag, - mint 
niár az előbbiekben említettem - teljes mértékben elő vari. ké
szítve, a „Ki selejtezési Kimutatás" vonatkozó rova ta i . (G-55. 
Ut. 46. sz . min'.a, 1., 2., 3. és 4. függőleges rovatok) két pél
dányban ki· vannak töltve, a csonkításhoz szükséges munka
erők (mesterember.ek) és eszközök (kések, o.1!ók, dikicsek, resze-
1.ő,k, C5ákányok, baíták, jelző festékek, stb.) rendelkezésre ál'.-
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nak, az anyagok bemutatásához szükséges munkaerők biztosítva 
varrnak, továbbá, ha a s,elejtezésnél a htp. pk. (ell. szak. pk.), 
uagy megbízottja, a vonatkozó szolgálati ág vezetője, a r.aktár 
pk. (rakt~r tiszt, raktárkezelő) jelen vannak. · . 

e) A selejtezés megkezdésekor ügyeljünk arra, hogy a cik
kek e:őttün'k tör'tén.ő egyenkénti bemutatásához. elegendő hely 
álljon rendelkezésre. Ugy helyezkedjünk el, hogy előttünk le
gyim az a térség, ahová majd ·az átvizsgált ci'kkek kerülnek 
csonkításra . és mérlegelésre, mögöttünk legyen a selej tezésre
előkészített anyag. Egy ruházati selejtezés techn ikai végrehaj-

. . tására és térbeli lefolytatására az alábbi ábra ad támpontokat_ 
(A feltüntetdt ábra nem előírás, csupán támpont.) 

. A térbeli elhelyezkedésnél lényeg az, hogy a selejtesnek el
bírá~t (nyilváni:artott) cikkek csonkLása, mérés és e:különítése 
előttünk történjen, mert amennyiben .esetleg háttal ·állunk a 
csonkítást végző közegeknek, előfordulhat az, hogy pl. az álta
lunk · már sel,ejtésnek elbírált és a csonkításra váró ruhacsomó
hoz tett cikk nem kerül csonkításra, hanem „kerülő" ú:on visz
szajut a raktári készlethez. Ez .gyakorlatban annyit jelent; hogy 
a selejtező közeg által már selejtezett és leszámolt (leírt) ci'kk 
csonkítás né'lkül, az esetleges raktári hiányokra meg nem enge
dett módon pót:ást biztosít. Ha ily,en szabá1ytalanságo: észle
lünk, úgy azonnal intézkedjünk .a megtorlásra. (Hivata'os köze~ 
félrevezetése.) · 

d) A selejtezés technikáját a feltüntetett ábra szerinti' üte
mezésben tárgyalom. (Megjegyzem, hogy ágy és ágynemű anya
gok elvileg csak a Közponli Ra,ktárban selejtezhetők. A csapa
toknál ,ez anyagot csak külön H. M. engedéllyel lehet selej
tezni.) 

1. ütem: A ruh. szolg. vez.etföől megkapo1t „Kiselejtezési 
Kimutatás" alapján, a selejtező közeg nagyj ából tájékozódik a 
selejtez,endő anyag mennyiségéről (időbeosztáshoz) , majd a Ki
mutatás szerinti cikkekből az első cikkcsoporto: (pl. sapka) az: 
ábra szeri'nt, maga eié hozatja. ő maga középen, míg az ala-
ku,lat köz,egei tőle jobbra és ba:ra helyeződjenek el. . 

2. ütem: A cikkeket egyenként bemuta:ja az egyi.k raktár i 
közeg (honv., polg. alk), s azokat tüzetesen átvizsgálja a se
lejtező közeg. (Más anyagnémeknél, · a főcikkekliez tartozó ki
egészítő cikkek, a föci'kkekkel egyidőben kerü ljenek bemuta
tásra, illetve átvizsgálásra.) 
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Az átvizsgálás ( elbir&las) dttaMnos szempóntjai: 
1. Ruházat és ált. szem. félsz. anyagnál. 

a) Piszkos anyag még nem használ·haiat'.an anyag! (Mu-
la,sztás megállapí·:ása, kiitisztítását e:rendelni·.) . 

, b) Szakadt, tépett, vagy behasított anyag, amennyiben ré
szek nem hiányoznak belőle és a szövése nem kopott (régi), 
úgy még j avHható. A szövés ko,pott voí:á't a vi:ágo•sság fe'.,é 
tartva megáílapíthatjuk. (Az anyag át:etsző, hézagos.) 

· e) Tilos cly cikkeket selejtezni, amelyeket csupán a kiegé-
szEő cikkek hiánya miaitt akarnak se;e~teztetni. . · . . .. ,,: 

d) Nem rendszeresített, vagy elavuit (korszerűt!en) cikl<ek 
selej '.ezése, csak előzetes felsiéíbb hatósági engedély bemutatá
sával foganatosítha:ó. 

e) Ügyeljünk, hogy a bemutatásra kerülő ci'kkek között 
nincs-e előzőleg már selejtezett és u:ána kijavított (!{iegész.í
te:t) cikk? (Csonkítás .pótlása!) Két vagy több ilyen cikk fe'.talá
lása esetén, az ügyet vizsgá'.juk ki és a fe!elős közeggel szem
ben a bűnvádr eljárást ind:ttassuk meg. (Hivatalos · közeg meg
tévesztésér-e irányuló szándék!) 

f) A használható kiegészítő ctkkeket és alkatrészeket, -
amennyiben a főcikkről leszerelve nem voltak - szereltessük le 
és tetes.:;ük ,félre. 

g) Nyilvánvalóan ' erőszakos rongálások fel'.e'.ése esetén -
(köpen,1-,_ nadrág, zubbony e'.vágása; lábbe'li behasítása (bevá
gása), szíjazat eEépése (elvágása), evőcsésze, kulacs, á'.falában 
fémek behaj!'.tása, kilyukasztása,. reszelése, vagy savakkal tör
ténő maratása (rozsdásítása) stb., stb.) - az esetet j1kv-i,!,eg 
vizsgáljuk ki és a fe;e!ős közeggel szemben a bűnvádi eljárá~t 
indí:tassuk meg haladéktalanul. 

h) Csak ·a honvédségnél rendszeresített cikkek .kerülhetnek 
sie:er eztsre. · Ez különös,en vonatkozik a ·'.ábbelire, fehérneműre, 
lepedőkr-e (különbcző), tábori és ,ágytakarókra (különböző). 
Egyéb cikkek esetén '.ásd a d) pontot. 

t) Fehérnemű és 1ábbelinél ne fogadjunk el csonkokat. (Kor· 
- cokat, darabkákat, stb:) Ingnél az elő- és hátrésznek, va,'.amint 

az ujjaknak, alsónadrágnál a két szárnak, lábbelinél a fe'.ső· 
résznek, vagy az itt fe'.soroltak rnaradványainqk (alka:i e:em) 
rr.eg ke] i,enni. K.apcák eredeti négyz-et aLakjukat kel1l hogy mu
tassák. (Páronként sele,tezzük.) · 

j) Fertőz,ö gyanús cikkek átvizsgálá•sát ne eszközö'.jük. Ne 
engedjük azok további rakosgatását (rendezé~é:), hanem az or-
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vos véleményét ,foérjük ki, s az esetet je!·ent~ük kikü!dö hatós 
ságunknak a fertőzött anyag esetleges megsemmisítésére vonat
kozó j avas 1 atunkka 1 

2. Agy-ágynemű anyagoknál. 

· Az 1. pontban foglaltakon kívül: 

a) Szalmazsák, fejvánkos, [epedő, párnahuz,at. Követeljük 
meg azok tisztaságát (kimosását). Szennyes anyagot ne s,elej
tezz.ünk, hanem adjunk utasítást azok ha,'.adékta.lan kimosatá· 
sára. Egyben vizsgáljuk ki, hogy azok a lesz.edéskor (raktárolás 
;i.lat:) miért nem kerü'.tek mosatásra? . 

b) Kórházt ágynemű sel,ejtezésénél, valamelyik beosztott 
orvos 1.egyen je!en. Fertőző Osztályról Mvea ágyneműt csak . 
fertőtlenítés után se.Iej:ezhetünk. Ennek megtörténtéért a kórház 
ágy-ágynemű kezdője, a, fertőző osztály vezetőorvosával egye· 
temlegesen felelős. · · 

e) Agyak &elej:ezése esetén - h'a csak kü'.ön nincs elren
delve - régi mintájú, vagy elavult címen bemutatott ágyakat ne 
selejtezzünk. Ugyanicsiak nem sdejtezhetünk kifogástalan álla
potban lévő ágyvégeket, o'.dalrészeket, sodronybetéteket, s'.,b. 
még akkor s·em, iha azok darabonként (pár nélkül) vanna,k, mert 
a hiányzó részek más alakulatnál lévő ,eset'.eges feleslegből pó· .· 
tolhatók (kiegészíthetők) · !lesznek. Ezeket a közpon:i raktárba 
szállíttassuk be. · 

8. Otem: Az előző pontok széinti átvizsgálás (e'.bírálás), 
µtán, a s·e1ejtesnek mirnösített cikkeket, számszertnt (írnok által) 
nyilvántartva (feljegyezve), átadjuk a csonkítást végző köze
gekne.k (csonkító rész,'.eg) azza1l a paranccsal, hogy a ruházat és 
feihémemünél levágott csonkokat gyüj:ve, a fődkk sellejtezésének 
befejezése után adják vissza nekünk (megszámlálá1s). A levágott 
~sonkdarabok számának és a selejtező közeg á'.tal számba.vett 
mennyiségnek egyeznt kell, ellenkező esetben valami,t nem ,cson· 
kítot:ak meg! ·· · · · 
· Ezután a „Kiselejtezési l(ilJ1uta1:á~" 5., 6., .illetve 7. függő
leges rová'.:ába a se'.ej_tező köze~ sajátk.?zűl~g bej,egyzi az által a 
elfogadott és selejtesnek minös1'.:ett cikkeket $Zámmal és betű
vel. A selejtezésre bemutatott és a tényleg selejtezett mennyiség 
közötti különbözetet, a sel,ej~ezést végZÖ ,k0zeg .a 7. függőleg,es 
rovatba vezeti be, a selejtezéskor történt el nem fogadás oká· 
nak rövid f~ltün!etésével .(Pl. !Dég)~vítha.t~, még · haszn~lható, 
karbahelyezes u:an haszna1,,hato, ,elozoleg mar volt se}e3l-ezve, 
stb.) · · · 
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A seléjteiét{ ákkék meg csonkítása mtndtg a selejtező közeg 
· · ·. · jelenlétéb.en é_s előNe történjen. , 

_ Csonkítások végrehajtása néhány ctkkre. 

A hasznavehet,etlennek (seJ-ej' esnek) miriősít e:t cikkeket a 
se 'ejtező k;;zeg je'.·en'.·é:ében o iy"k,éppen kel: .megcs.onkíta.ni, hogy 
azokat eredeti rendeltetést céljukra többé felh aszná lni, i'.;,etve to
vábbi anyagnyilvánfar:.ás,ba,n :vezefoj ne '. ehessen. Mindame'.i -~ '.t, 
pio,k jav.:tási célokra, vag.9' pedig mint hulladék, értékesHé~r,e 
(fe'sőbb lfa1tósági eng,edé'.y ut án) a:ka'.mas ál '.apotban azér.t 
meg:ma,radja.nak, ii'.•'. etve értékesítés i leihe:füégük ezál'. al ne befo 
iyáso'.tassék: . 
. A se'.,ej:ezés folyamán nyert _hu'l ?dékanyag1ból . ki ke}l vá
lasztani azokat az anyagrész.eket ( darabokat), ame!yek javí
tásra, vagy belső gazdálkodást célolpa még felhasi111álih atók. Az 
így nyert hü'.1ladékanyagot az ái:raza : szo'. g. veze:őjének /lnyag
nyi<Lvántartási Könyvébe bevezettetjük és a bevéte!ezést tételszá
mot a „Kisdejt,ezési Kimuta:ás", ,,Kiselejtezési Záradék" c. ré- • 
sz:ébe (háti!apon) beiratjuk a helyszínen) (!) . 

Az értékesí'tésre tekin te.:be jövő, va'.amint a leszer,e;t kiegé· 
szítö cikkek ainyag.ait (huJ:ladékanyagait) fent~bbi módon kel-1 · 
bevéte'.ezni, de kü[ön-küfon tételszámok alatt . · 

, Az elmondott eivi sz.émpon:ok után nézzük meg; hogy mi
ként tcrténik maga · a csonkítás néhány fontosabb dkknél . Itt 
meg kel: jegy,ez.nem, hogy a fers:oro.!: cikkek f so11;kítás~nak tech
nikai leírása nem merev ~zabály) csupán az eddigi gyakorla1ból 
kialakult és bevált módozait. Lényeg az; - mint az e: őbbiekbőil 
láttuk -, hogy a csonkítás köv,etkez:ében az anyagokat, eredeti 
használatra továhb ne ieihessen igénybevenni. .. 

·1. Sapka: A sapka.csúcs r,ezsufos á:vág;ás.a , · a sap'karózsá 
alatt, kb. 3_,:,_4 ,cm-re, · • · · · ·· . .. ·· · ·· 

· 2. Zubbony: A kgfeJs·ö gomblyuk alatt rézsúto's, v á:gy fil
köralakú ~ivágás. (Nem ~zükséges a gal'.ér csúcsának egyidejű . 
átvágása.) . . . . . . . . . '. : ' . . . : . .:. . .. . 

3. Nadrág "'(lovagló, pantalló)> A kinyitott el,öresz. ,J,e'gfels5· 
két gombiyuka a: atti, rézsutos á'. vágás. - ·· ~ ·· . 

_: _ ( Köpeny: Lá?d min.t 2. ponl aialt. · · 
· 5. Ing (zöld,f~f:J,ér): .A ki.ny ifotf:efőrés,méJ, a Jegfd sö g01nb: .• 

lyuk és a ga:lér csúc$,ának.fé'.:kötafalsú, egyiclej[í átvágás a. 
-6. Gatya: A kinyitott előrész n:él, a) ba-:o1dali f,e!sö . csúcs réc . 

r.su:os átvágása. ' 
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7. Kenyérzsák (élm, zacslzók, egyéb zsákok): A !<;enyérzsák . 
stb. valamelyik alsó sarkának rézsutos átvágása. 

8. Szíjazat: Csatok levágása és két darabba vág,ás. · 
9. Evőcsészék (kulacs, rohamsisak, egyéb . fémtartályok): 

Belyukasz.tása csákánnyal, fém ékkel, ba!táva'., stb. · 
10 . . Evőeszközök: Megthajlítás, vagy eltörés, lyukasztás. 
11. Tábori takarók, ágytakarók, lepedők: Valamelyik sarok 

(ahoi nincs honvédségi jelzés) rézsutos átvágása. 
12. Szalmaz.sák, fejvánkos, párnahuzat, matrac (üresen): 

Valamelyik ·sarok (ahol nincs honv. jelzés) rézsutos átvágása. 
A matracokbó'. kiszed,ett lószfüt (afriko,t) külcn kel,! tenni és ,le
mérni. 

13. Agyvégek ( egyéb cső- és rúd vasak): B.eszere!ése, meg:
haj'.Hása, ·e'.forése, ,eset'.eg - fő'.eg ér'ékesítésre, gyüjtésre kerülő 
anyagoknál :-- mínium festékkel, vagy fémbélyegzővel (S) tör-
ténő megje'.öléc;e. . 

14. Sátorlapok: A fűzőzsinórok .lyukainak levágása (átvá· 
gá~a). 

. ./ 
. 15. Lábbeli (bakancs. rövidszártj.. csizma. lovagló csizma: : 

btlgeri: 
Bakancs, bt[fzeri: A fe'.sö három fűzözsinór lyukainak rézsl!

tos kivágása. 
R.. sz. és lovagló csizma: A csizma, előrészén a, fejrész és · 

sz.árrész elülső varratánái lyuk kivágása. A szát értntetle11; -ma~ 
radjon! . 
· A csonkítások végre1hajtásánál ügyeljünk arra, h~gy: · 

. a) A csonkítof anyapon a csonkítás jellegzetes és. azonhal 
bárki által, feltűnően észrevehető legyen. , . 

b) A csonkítás után (ruházatná'.), a gombok, csa~ok, kap-. 
csok ál:a:ában _ a még használható bőr-, fém-. faa1katrészek I.e- . 
S?:edendők (lefejtend'6,k). · .. 

e) A c,;onk:tás után visszamarasJó sdej'es_ (hul~a,dék) a,nya~ 
gDt, an.flcigfajtánkénl csoportosítsuk (textil, bőr, fém. fa; .stb.) á 
leméréshez. · 

4. : Otem: . A '. csonkítás ctkkenkén.ti befejezés.e után, a se'.ei
tező közeg a csmkí' óktó'. visszakapott csonkclaral->okat leszá: 
mo!ja és égyei:eti az ,álta'a beírt (5. ·és 6. függcíeges rnvat) : 
nienrtyiségekke1, majd a· cikkeket anvagfa;tánként lemére~i és a · 
kapott sú:yokat a „Kiselejtezési Kimtita' ás" hátlap fán .(Záradék) ·. 
a Vünatkozo helyekre, mennyiség szeriint számmal és ,betűvel 
beirja> ,. · ,, · · , . , · .... 



5. Otem: F'enfi.ek után, a se~ejtes (hunadék) anyagot, anyag
fajt.ánként küli.:n-kü'.ön csopor:osítja, majd megátapítja, · hogy a 
selejtes· (hu'.ladék) anyagból melyek azok ame lyek: 

a) javítási, vágy egyéb (belső használatra) célokra fel
has.zná'.hatók, 

b) c-sakis értékesítésre (beddlgozásra) jönnek tekintetbe. 
Ennek meg:örténfo után, a „Kis·e'ej'.ezési Kimutatás" hát

lapján a b), il'.etve e) pon:okat srúly szerint számmal és betűvel 
bejegyzi, majd a szolg. ág veze:ő Anyagnyilv.ántai;tási Köny
vébe, a se:ejtezett (hul:adék) anyago: a helyszínen, a . fenti a) 
és b) pontoknak megfele:ően kü'.ön-külön ,bevéte'ez::eti, a tétel· 
számokat a „Záradék"-ban feltünteti, ' majd a „Kiselejtezési Zá· 
radékot" a'.áírja és a szoig. ág veze~őjével is aláíratja. (Ha volt 
szakközeg, úgy azzal is!) 

A „Kise'.ejtezési Kimutatás" egyik példánya az ágazat 
szo:g. vez,e:őjénél marad, míg a másik példányt, a se:ejtező b 
z:eg e'.viszi magával, kiküldő ha:óságának szolg. ág vezetőJe 
(szakosztály) részére, a sel<ejtezés eredményének átvezetése · 
véget:. . . 

A selejtezés befejezését, a selejtez'Ő kczeg az alaku'.at pa· 
. rancsni:Jkának jelentse (közölje) és az es,et:eges még fennmaradt 
kérdéseket beszélje meg ve1e, majd utána vol'luljon, · be kiküldő 

. hatós~gához. 
6. Befejezés. 

Az eddig elmondottakból - úgy vél·em - · nagyjábó!· fogal
mat és képet a!ko'.hattunk magunknak a se'.ejtezés általános le
folyásáról és . azokról az elgondolásokról (elvekről), amelrek be-

. tartása nfl<:üI a s·elejtezés nem más, mint komolytala,n es fele- · 
. lő:'.en ténykedés nemcsak a honvédséggel szemben, hanem ezen 
iúlmenően a szocialista tervgazdá,lkodással szemben is. Ugyanis 
tervgazaá:kodásunkban a honvédség mint h<\talmais fogyasztó 
szerepel, · amelynek szűkség'.-eteit állandóan · és ., folyamatosan 
pótolni kell. A pótlás mérve pedii attó'. fiJgg, hogy egy bizonyos 
idő aiatt mennyi anyag használodtk eit. Eze)1 a ponton lép be a 
t,ervgazdálkodásunkba a: honvédség mint hatalmas fogyasztó, 
hogy „ez az · anyag már elhasználódott, hasznavehetetlen, kér.ek 
helyt;tte pótlást!" Ugyanekkor ,kerül eiőtérb.!,: az a'.akulat pa
rancsnokának és a se:ejtezést végző közegnek kettős felelőssége 
a iervgazdá!kodássail szemben, midőn az egyik á'.Jítja, hogy „ezt 
a? anyagot már tovább nem tudom használni" (java:solja a lfr 
sel-ejtezést!), míg a másik azt mondja: ,,rendben van, elf0gadom 
haszn(J,vehetetlennek, selejtezem, s te a hiányodra pótlást fogsz 
kapnt" (az anyag használhatatlanságának a tényét megerősíti 
~ 
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es éngede'.yt ad hite'.,es záradék iormajában, a forgalomból tör-
1énő kivonásra é5 egyéb cé'.ra való felhasználásra). Természetes, 
honvédségünk minden anyagának pótlása, do1go,zó népünk á'.do
za'.os fi'.!-éreibő'. tevődik össze. Igy az eddigi go11dolatmene:ünk 
során E !érkeztünk ahhoz a ponthoz, mely szP.rin~ a szocia1ista 
gazdá'.kodá·s szempontjából - véíeményem szerint - a se'.,ej:e
zés ténye nem más, mint a dolgozó nép nevében, az i'íető a'.aku
latnak (csapa:nak, stb.) adott ígéret, a haszná:ha:atlan anyag 
ró:lására!! Micsoda kri.stá'.ytiszta felfogású anyagj közegekre 
van ehhez szükség!!! 

Szeretném, ha o!vasóim a fen:ebb vázolt gondoJatmen€t 
szemszi.,gé,ből néznék a se'.ej:ezés nagy körü! 'ekintést és ff andó 
figye '. met igényiő munkáját. Az alakulat parancsnokának a fele
lősség kérdéséből adódó ellenőrzést kötelme terJ~djen ki arra, 
hcigy: 

a) _A szo lg. ág vezetője á!tal selejtesnek beállított · anyag 
valóban selejtes (hasznavehete'.len)-e? · 

b) Mi az · oka a nagymennytségű se!ejtes anyaQ"nak? (E:ő
írt viseiési időtartam '.ejárta, vagy helyte:en gazdálkodás?) 

e) A se'.ejtezésr,e előkészület, az alaku'.at részétől megtör-
tént-e? ' 

d) A selej"ezés során nyert selejt (hulladék) anyag miként 
lesz felhasználva (értékesítve)? 

A kirende:t selejtező közeg fe\: lőssége kiterjed : 
a) A seiejtezés le'.kiismeret·es, mind,en . részle:re kiterjedő, 

é'.énk ütemben, a vona:kozó utasítások alapján · tör'.énő · végre-
hajtására. . 

b) A se'.ejtezés közben ese:leg adódó a.kadályok fntevékeny 
áthidalására, a szükség,ess·é váló fe!sőbb hatósági rende'.kezések 

_ kikérésére. · 
e) A „Kis.e'.ej:ezett Kimu: atás" vonatkozó rovat ainak és a 

,,Záradék"-nak kitc'.tésére, il:etve aláírására. · 
d) A fel2jtezés s-orán nyert se'.,ejt (hu: iadék) aJITyag helyszí-

nen tör:énő, azonnali bevételezésére. · 
e) Intézkedés a selejt (hulladék) anyag mikénti felhaszná

lására. 
A selejtezés végrehajtásáról és elvi kérdés-e·irő ~ kö~eteket le 

hetne írni, azonban je'.en keretekben csupán egy pár gondo1atot 
vo'.:t szándékomban adni a Bajtárs·aknak, hogy a selejtezés ;énye,
gé: és gyakorlati lefolyását á!ta'ában megismerjék. Ha . éz sike-

. rü!t nekem, úgy azt hiszem, közléniényem - . hiányosságai mel-
lett is - cé!ravezető volt. · · · , 
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„A Szovjet Fegyveres Erők · katonai kik(:pzésének v.ezérelve mindig 
az vo{/ és továbbra is az . marad, hogy megtaní'fr,a a hadsereg.el 
mindarra, . amire a háború esetén szükség va,n. A tapasztalat meg
mutatta, 'hogy a korszerű háború magasfokú harci és érkölcsi · tulaj.
donságokat, jó katonai és politikai kiképzést, magasfokú · haditechni- · 
kdi, . megbízható J együttműködőket, nagy fizikai erőt és kitartá, t 

· követel a had:;.eregtől." _ 

(Sztálin) 

. XOL'l'Al LÁSZLÓ ;százados 

Milyen alapieltételek m~lle,tt rnfihödhet 
jól a csapathadtúp? 

Az 1949-50-es kiké.pzési évben a szovjet kiképzési rend
szerre valő áttérés :mEI ie:t az anyagi szolgálat ellátása :erén is 
áttért Néphadseregünk a Szovjetunió d\csfoéges Vörös Had, 
seregének a: II. vi'.ágháborúban beváH és megedződött anyagi 
ellátás rendszerén\ minek következ:ében bevonu!t Néphads,ere- 
günk ~etébe a hadiápszolgálat, mint a fegyvernemek egyike . 

. A mu'.t reakciós Horthy-hadseregben az anyagi sw1gá'.at tel-
. jesen lenéz.ett „szolgálati ágaza:t" volt. Az anyagi szolgálatban 
működő tisztek és tiszt'he;yettesek is lenéző, lekicsinylő e'.bánás
paa részesültek a csapattisztek részéről. Külsőleg is megnyilvá
nult ez a különbség, amikor pl. a számvevőségi tisz,tek még csil
lagot sem hordhattak, mint a többi . tiszt, hanem csak „rozettát", 
amikor ezeknek nem · járt arany vállpánt, azt ,ők nem hordhatták, 
amikor. nem hordha~tak kardbojtot, amikor egy gazdászati tis~t
nek még az őr sem úgy tisztelgett, mint egy csapaHisztnek. 

· Természetes az, hogy .a Néphadser,egben ennek a . meg.külön-
. böztetésnek tiszt, tiszthely,e~tes, valamint iég,énység köziAt nem 
szabad megnyilvánulni és nem szabad, hogy különbségek_ legye
nek egyes fegyv,ememek . között, sem a fegyvernemek és áz 
anyagi · szolgálat honyéd szerné'.yei .kczött. Hadser,egünk, mely 

. a dicsős,ég,es Sf'.ovjet Hadsereg tapasztalata . és fe'.szabactí -ása 
nyomán épü! fei, ke'.l, hogy elsajátítsa a sztá'.ini stratégiát és 
,taktikát, mint azt a ka 'onai tudományt, azt a művészi hadveze, 
tést, mely minden tekin:etben felülmú'.ja ~z imperialis,ta-kapitá-



lista hadveze·tést. Ennek a sz:álini stratégiának ,és taktikának 
egyik je!l,emző vonása a fegyvernemek töké:etes ,együttműködése 
es ehhez a hadtápszolgálat is .hozzátartozik. Ebben az együtt
müködésben az anyagi szoígá!atnak, a ,hadtápszolgá:a:nak is 
ugyanolyan szerep jut és ol yan döntő tényező, mint például 
a második világháborúban a páncélo<, fegyvernemnek, avagy 
a tüzérségnek. . 

Ha a hadtápszolgálat ilyen fontos eleme és '.ényeges ténye
zőj e a hadmüveI.etek sikerének, akkor ennek az anyagi szo:g~
fatnak úgy is kell működni, hogy megfdeljen a hadvezetés által 
e'.éj e ki '. üzött kö,vdelményeknek, hogy minden egység és ezáltal 
az· egész hadsereg is győze:mesen kerü1,jcn ki a harcból. 

Mint tudjuk, a győze'.em nemcsak a harctereken, hanem már 
a békekiképzés sikeres végrehaj:ásán áll vagy bukik. Két részre 
lehet vála:sztani azt a kérdést, hogy mikén,t kell müködni a jó 
cs apathadtápnak és mit vár az a'aku'.at a jó hadtáp'paranrcS111októl. 
Az egyik rés,z, a kiképzés időszaka, a másik a harc időszaka, 
Természetesen a kérdést nem lehe: meFeven · kezelni és egymás
tó'. teljesen elvála:'Ztani, mert lényegében· mindkét esdben nagy 
mértékben 'megegyezik a két rész, csak bizonyos ágak kerülnek . 
e'.ő:érbe á háborús hadtápszol.gálatban, mint a béke hadtáp 
szolgál atban. 

Békéhen a ·hadtápszolgálat feladata mindazon anyagi fel
tételek elföeremté~.e és . biztosftása, melyek a kiképzés sikerét 
előmoz d:tják és megalapozzák. Röviden minden anyagi e'.őfel
té:e'.ét megteremteni annak, hogy a kiképzés minél eredménye
sebb !egyel]. Harcban pedig az a hadtáps1zolgtílat feladata, hogy 

· anyagi vonalon minden fe'.tételt meg kell teremteni ahhoz, hogy 
a harcra hivatott ,eQ:ység teljes erővel kizáró'.ag és · egyedül az 
ell ,.,.nség mie'.őbb-i és töké'.etes megsemmisíté<!'ére :udjon törni • 
és azt meg is tudj a semmisíteni, s ezzel a győzelmet• meg tudj a 
szerezni. 

Szabályzataink poriiosan tartaÍmaizzák azokat .a felada~o
kat, amelyek a hadtápszolgálat feladatkörébe, hatá~körébe tar
toznak. 

Az a!akulat had:ápjának munkája a hadtápparancsnokra 
épü'. fel. ő az, aki a csapat hadtá;ps.zolgálatát vezeti, irány:tja 
és ellenőrzi is. Hogy ezt o'.y mér:ékben tudja végrehajtani, mint 
ezt az e'.őbb:ekbe,11 a jó csapathadtáp mííködésének mint · a'.ap
köveitelrrényt elmondo:ttam, hogy a csapat ütőképessége, anyagi 
ereje teljes legven, a had:áppárancmoknak minden .egyes be
osztottjával együtt jó munkát kell végezni, Ezt a munkát csak 
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kellő megszervezettséggel, a hadtáp szolgálati ágak vezetőinek 
M!aJ1dó irányításával, e'.lenő rzésével lehet véo-reha itanL· 

Nézzük most sorra, · hogy békében mik"' a főkövetelményei 
a csapat hadtápszo:gálat Jó működésének. miben rei lik · mind

azon tevékenység a,lapj,a, amire a ió hadtápszolgálat felépü'.he,t. 
I. E!sősorban a tervszerű munka az alanja a jó csapat

hadtáps,zolgálatnak, ame.ly nélkül a jó. csapathadtáp rnunkáia 
e:képze'.hetetlen. A tervsz,eríí munkának, az e.gyes had'áp szol
gála,ti ágak ve·zéőinek, valamint a hadtápparnncsnoknak havi 
munkatervébe] kell kiala,kulnia, amelyet a hadtápparancsnok irá -

nyításával készítenek el az egyes szolgálati ágak veze:ői. A terv
szerű munka hiánya a hadtáp munkájában is - úgy, mint más 
vonalon is .:_ kapkodást idéz elő, melynek köve:kezménye az 
lesz, hogy az alakulat anyagi . el!Más tekintetében hiányt szen
ved békében a kiképzés, háborúban a harc eredménve$sége ~;;em
pon:j ából. Ezen · munkaterveknek az alakulat hadtápparanc,,noka 
és törzsparancsnoka összmunkájából kell megszii'etnie. · így a 
kiképzéssel szorosan ·kapcsolatot tud tartani. Bevált módszer az, 
hogy az egyes hadtáp szolgálati ágak vezetői munkatervének 
elkészítéséhez . a hadtápparancsnoknak meg kell adni beosztotti ai 
f>elé azokat a döntő iránye!veket, amelvek alkalmazkodnak a ki· 
képzés menetéhez és amelynek alapján azután az egyes htp: 
szolg. · ágak vezetői fe'.építik saj á1 munkatervüket. 

Nem e'.ég azonban ezt a munka:ervet csak e!készíbni, ha
nem a hadtáppk-nak annak betartását is meg kell követelni be-
osztottjaitól. ·'. 

2. A jó - csapathadtáp működésének ugyanolyan alapvető 
fel:etel,e a hadtáp beosztottak politikai meggyőződése, ez~n 
keresztül jó politikai munkája és idézek itt „Beszátnoló a 

•SzUK(b)P Központi Biizottságának munkájáról a XVIII. Párt- . 
kongresszuson", me'.yben alapigazságnak van el:srnerve. 

,,Minél magasabb a Párt és az á:lami munka bárm~ly · terü
letén működő_ funkcionáriusok politikai sz-ínvonala és marxista
leninis: a öntudata, annál magasabb és termelékenyebb ez a 
munka, annál hatékonyabb a munka eredménye és megfordítva. 
minél · alacsonyabb a funkcionáriusok politikai színvonala és 
marxista-leninista ö'ntudata, annál valószínűbbek a bajok és ku-
darcok a munkában.' ; . · 

Tényként kell megállapítani azt, hogy a po'.itikai munka 
a hadtápszclgálatos tiszt és tiszthelyetteseknél még mindig kí 
vánniva'.ót hagy mag.a. után. Kétségtelen az, hogy a htp. vona
lon fennálló személyi hiányok szükségessé teszik, . hogy a htp. 

szolgálatbán működők fokozottabb munkát végezzenek, naponta 
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a „hivatalos idö' ;-n tűi is dolgozzanak. (Természetesen ez más 
fegyvernemnél is eiőadódik, · de nem annyira, mint a hadtáp 
szolgál,aföan.) Ez a fokozott munka sokszor indokul szolgál arra, 
hogy főleg a politikai munkával ne fogla'.kozzanak had '. ápszol
gálatosok olyan mértékben, mint amilyen mértékben azt a fej
lődés megkívánja a Néphadser,eg minden egyes tagjától és 
sokszor ez,en „sok" munkára hivatkozva elhanyagolják politikai 
önkép~ésüket is. · 

Ugyanez tapaszta'.ha~ó a tjszt és tiszthelyétes bajtársakon 
kívül a hadtápszolgálatos tisztesek és honvédek között is , A 
cipész és szabó mesteremberek, -gépkocsivezetők és kü'.önöseri 
a szakácsok, a po:itikai fogla'.kozásokkal szemben nem tanusí- · 
tanak kdlő ak~ivitást. És ez mondhatni általános jelenség volt 
még nem is olyan . régeri . 

Megállapítható azonban az, hogy a legutolsó (májusi) be- · 
vonulás óta ezen a téren is vá'.tozott a helyzet, ·a Pái-t és a tömeg

. szervezetek poli:ikai felvi'.ágosító munkájának eredményeképpen. 
· Jelentős javll'.ás tapasztalható az0ta is ezen a téren, mióta 

munkás kádereink, nagyobb számban kerü!ve ki a Hadt:í.pisko
Iáról, már magukkal hozzák az öntuda:os munkásosztály szel
lemét és tudatában vannak a politikai kiképzés és önképzés 
jelentőségének. · 

3. Nem utolsó sorban nagy jelentősége van a bajtársak 
szakismere:ének is a tekintetben, hogy a csapa:hadtáp miként 
látja el a szo'.gála:át és jól működik-e? A Hadtápisko'.áról ki 
kerü'.ő · bajtársak oly komo'.y alapot kapnak · szakmai tekin
te_tben, hogy csak egészen rövid csapatnál ~!töltött szolgálati 
idő kell ahhoz, hogy elsajáWsák a gyakorlati ismereteket is, 
hozzá5zokjanak a csapat é'.etébe való beil;eszkedéshez és ezzel 
e'.sajátítsák azokat a szakismereteket, ami kelíéí mértékű ahhoz, 
hogy -azt a fokot e'.érjék, amely fok a'.apja a hadtáp jó műkő~ 
désének. . 

. fü,e.n ·bajtárs'ak a szakmai továbbképzést részin.t . a hadtáp 
törzsfoglalkozásokon. részint az önképzés, egyéni tanulás útján 
folyt.atj ák. Ennek irányítása teljes mértékben a had{ápparancs· 
nok feladata, mégpedig úgy, hogy az a folyó gyakorlati éle'.te-1 
együtt ha'.adjon, !épést tartson. 

4'. Munkafegyelem, a munkához való viszony · alapfeltéte'.e 
minden munka sikerének, így a hadtápszo'.gálatóc; bajtársak 
munkájának is, ezzel a csapathad~áp sikeres munkájár:ak ;::s. 
A munkafegyelem és a munkához vala viszony nagyon szórvá
nyos esetektől eltekintve nem hagy kívánnivalót maga után, 
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mert a hadtápszolgá.Jathan működő -bajtársak ezen a teren helye. 
seo viszonylanak a kérdéshez . 

. 5. Elöbbiekb~n hivatkozitain arra, hogy a csapaithadtáp Jó 
munkája ieJét.,enül rnegkovetdí munkatervek elkészítését és 
azok alapján végiendő munkákat. Ezeknek a munkaterveknek 
a csapatnál szoros összefüggé5ben kell lenni a kiképzéssel, me- . 
ryet úgy érhet eL a hadtápparancsnok, ha a legsizorosabb össz. 
mun_ka van a törzs és a hadtápparancsnok között és ennek fo. 
lyamán a hadtápparancsnok mindig táj_ékozva van a kiképzés 
menetéről, annak időszakonkénti cél¼itűzéséről. Tudj a előre a 
menet.gyakorlatok, a lőgyakorlatok időpontját Tehát függ allé,! 
is a had:áp jó és eredményes munkája, hogy milyen a viszony 
a csap,?-'t é5 a hadtáp között, szoros-e az összhang minden oly 
tevékenység alkaimával, avagy . a katonai és hadtáp vo:nal össz. 
hangja nem megfeJe!,ő. Helytelen és azonnal megszüntetendő 
az olyan állapot, ahol még fennáll a kiképzés és az anyagi. (had· . 
táp) vonal között egy héza,g és a két vonal nem fut szorosan 
egymá5sal. 

. Á kiképzési és hadtáp vonal közöitti helyes á!lapo1 az, ha 
a csapat _minden ügyéről, melyek anyagi kihatással jái:nak (ter
mészetesen hadtáp anyagokra vonatkozóan és figyelembe véi;E· 
a titoktartás követe'.ményeit), időben közlést adnak a hadtáp 
felé és visz0tnt. Alakulatomnál nagyon elt-erjedt az a szokás, 
hogy a hadtáp felé érkező kérelmeket úgy közölték, · hogy annak 
kielégí1tését azonnal várták is, ho'.ott a közlés.;[ mái- napokkal 
előbb is megtehették- volna. Az ilyen „kérem, de azonnal"
i.igyek békeviszonyok között, olyan esetekben, amikor .a,z már na
gyobb időközzel előre tudható, hely:elen megnyilvánulás az 
a~akulat rés.zérő,l a hadtápszo'.gálat felé. Az ilyen megnyilvánu· 
lásokat mie'.őbb be kell $ZÜntetnj, mert ezek a, tervszeríí mun
kát akadályozzák . 

. 6. Szoros,an kapcsolódik a 1ervsZierü, munkához az el,ő,gon
rloskodá~"· ami nagy mértékben ·befolyással van a hadtápszolgá
lat működésének zavartalanságára. Nem e'.ég csak a rendelete
~et. szabálvzato:kban eföírtakait végrehajta'ni, az abban előirt 
szükségleteket -bi'z:os.ítani, az ,alakulathoz szálfüani. felhaszná
láshoz elkészítenr. hanem mindezek melle1t o'1van észszerű mó· 

. d~O: kell a csapat 521.ikségfotéről ·gondoskodni,. hogy bárme'.y 
mP:glepetés. veszteség éri is _az alakulatot, már úgy legyen el- · 
készítve az anvag utánpótlása, ho-gy a veszendőbe ment anyag 
helyett a 1-ee-rövidebb időn belül. biLZfosítva !'egyen annak póitlása. 
Természetesen ez inkább csak háborúban ' fördufüat e'.ö, béke kö-
rülményeik között ritkábban. · 
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Röviden ezek azok a fo alapkövetelmények, melyek néphad
seregünkben a csap·a,t hadtápszolgálat mükötléséhez feitétlénül 
szükségesek. Ha ezek közül bármely al'apköve·telmény hiányzik, 
a,kkor a hadtápszolgálat- a csapatnál nem működhetik jól és a 
csapa,t nem lesz megelégedve a hadtápszo'.,gá lat működésével. 

Szükséges tehát úgy megszervezni minden hadtápparancs
noknak a csap,athadtáp munkáját, azt úgy beosztani\ vez,etni, irá
nyítani és ellenőrizni, hogy az minden tekintetben megfeleljen 
annak a feladatnak, ami az összes anyagi szolgálat ágazatának, , 
í.gy a hadtápszolgálatnak is fe'.adata és ez békében kiképzéshez, 
háborúban a harc megvívásáho1z és a gyözelem megszervezésé-
hez szükséges mértékű a-nyagi ellátás , . · . . · 

Nekünk, hadtápszolgál.atos tiszteknek és ti,szthelyetfosek
nek minden erőnkkel ..arra kell törekedni. . hogy néphadseregün
kön belül minden egyes egységnél a hadtápszolgálat jól működ
jön, úgy, ahogy azt a dicsőséges Szovj,et Hadsereg minden nehéz 
séget legyőző hadtápszolg~Jata a Nagy Honvédő Háborúban be
mu1:atta az egés,z ~ilág efött, amikor a Szovjet Hadsereget min 
den időben. mindenütt és minden körü lmények között 'megfele).ő 
mennyiségben szakadatlamil ,e!JM,fa hadianyaggail, élelemmel, 
ruházattal és minden egyéb'. él harc megvívása.hoz ,szükséges 
anya,gi es,zközöket és lehetőséget biztosítot:a. 

Csak al,kor lehetünk rné1tók pé'.dáképünkhöz, a Szovjet Haid
sereg had1ápszoigálatáho1z, há fentieket be'.a1rtv_a, 111,ielőbb teljes 
mértékben el-sajátítjuk a Szovjet hadtápszolgá l?-t m"Cívé8xetét. ~s 
azt a gyakorlatban néphadseregünkön belül érvé,nyesítjü~ is; 

Ezt követeli tőlünk Pár-tunk, dolgozó népünk és ezt várja 
tőlünk a világ minden imperir-listaellenes e'.eme, a világ dolgozói, 
glükön a béke nagy védelmezőjéve·l, Sztáli 11 elvtárssal. . 
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;,Minél mélyebb• egy tisztnek politikai és katonai tudása, mi'nél 
magasabb felelősségérzete, kötelességérzete, annál biztosabban tudja 
teljesíteni . a rábízott feladatokat, annál igényesebb a kiképzéssel, a 
fegyelemmel, általában a lSapattal szemben. A képzett és, öntudatos 
parancsnoknak mindig lesz tekintélye." 

(Sztálin) 

SOMIWTAS LAJOS sl'lá.zados: 

Hadtúpldképzés 

A hadtápkiképzés, ame'.y fo'.yamatosan minden hónapban 
tart, most már abban a stádiumban van, amikor az elmé:et ' ta:áJ-
kozik a _gyakor!attal. · 

Természetes az, hogy a hadtápszolgálatnak, n:etv,e a kikép
zésnek az a:apja az egyéni tanulás, de ugyanakkor alapvető mód· 
szere: az .e:meieti tudas.nak gyakorlati a.ka:mazása. 

A hadtápkiképzésen a főhangsú:y, a többi szo'.gá'.ati ág mel
lett, a hadtápparancsnok tényJ<ectésein, kiképzésén és általa veze: 
tett okmányok megismertetésen van. Ugyanis a htp. pk k;képzett
sége, Getve nem kiképzettsége kihatással ~ van a csapfltra, ·· az 
egységre, ezen keresztül az egész hadműveletre, békés viszonyok 
kozött a néphadsereg tervgaz,ctá'.kodására is. 

A hadtápparancsnok a · hadtáp f ej,e, aki az anyagi e'.látást, 
vezetést szi:árdan kezében tartja és az események folyamán (pl'. 

· harcban) úgy irányítja, hogy az ,el'.átásban semm:fé:e zökkenő 
ne á::joa be. Ha azonban szabad fo'.yást enged egyszer, nehezen 
fogja újbó'., akaratának alárende!ni egységét. 

A vezetésben va'.ó elmaradás, lemaradás a kezdeményezés 
e'.vesztéséhez v,ezet, ame:y azt je'.,enti, hogy a hadtápparanc{nok 
az események után ku'.log, jól vagy rosszul. Legtobb esetben 
rosszul. . 

Mik a feladatai a hadtápparancsnoknak, ame!yek a kiképzés 
a'.att kikristá:-yosodtak: ' · 

1. Biztosítsa egységének politikai, erkölcsi szinvona'.át, harc-
készségét. · , 

2. Szervezze meg az összes alárende'.t ,egységeinek és· eszkő· 
~einek együttmű~?dését a harc tartamára. · · . 
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3. Biztosítsa a fo!yamatos vezetést, e'.öre lássa a kifej'.ődhető 
helyzetet, hogy azokra ruga'.masan át tudjon · térni. 

4. Gyűjtse, értékelje ki, majd je'.entse az eired parancsnoká
nak, a működési terü'.eten történő J:iíreket, eseményeket. 

5. E!lenőrizz,e intézkedéseinek pontos végrehajtását. 
6. Tá.iékoztassa idejében parancsnokát, a csapattal va!ó 

együttműködést biztosítsa. 
7. Vá'.assza ki harcálláspontját, lét,esítsen híradást a parancs

nokkal és ha lehetséges, szolg. vezetőivel. 
· 8. A'.!andóan ismerje az ellátottságot, e11enőrizz,e szoligá!at 

vezetőinek a munkáját. 
9. Terjessze fel a helyzetjelentéseket, ugyanakkor állandnan 

tá iékoztassa a beosztottait is a fe'.söbb utasításokról, rende'.e
tekről. 

10. Vezessen munkatérképet, amelyen á saját, v:alamint az 
ellenséges helyzetét nyi'.vántartja. 

A hadtápparancs.nok a hadtápon belül csak akkor tudja töké
letesen ellátni munkáját, ha e1ryéni tanulással · állandóan képezi 
mw:'í· . továbbá minden beo,sztottja magas színvonalat ér el a ki
képzésben. 

· Minden hadtáotisztnek jól kell ismernie az e'.méleti, va!amin1: 
a hadtáp gyakorlati réc;zt, tudniok k,e'l hoQ"V a t:'írc;ada'.omho:in !eg
nai;rvobb érték ;iz ember, s ·ezért minden helyzetben becsületesen 
gondoskodniok kell a csapatról. 

MindPn beosztottban ki k;n fej1ödni az öntud~·os fegyelem
nek, éberségnek, a do\rozó néphez való ragaszkodásnak. 

A fe!soro't porit(}kat mindig jobban és iobban el ke'J sajátí
tani, mert tudás né!kül nincs vezetés. csak kapkodá,s. Ezért arra 
kell törekednünk. ho1rv a módszeres kikérzés a'.att. valamint az 
eP-véni tanulás által minél többet sajátítsunk el a hadtápszolgá'.at
ból. ' ' •. ' '" '1Jlf 

A hata'.mas Szoviet Harheree- azP.rt tudta legyőzni a fasizm11st, 
mert békében és a NaQ'y Honvédő Háborúban egyaránt minden 
katonája és fü,zt je azon do'.gozott f áradhrttat!anul. hoi;ry a had
sereo- színvonalát elmé!eti!eg és gyakorla1:i!ag a legmagasabbra 
eme'.je. , 

Nekünk jóval könnyebb a helyzetünk, ml készen kaptuk a 
legkorszerűbb had:tudományt, a leg-korszérűbb szabá!yzatokat. a 
legfüj'.ettebb technika által meg-szer.k.esztett modern, győzede'.mes 
fegyvereket, amelyeknek haszná'.atát mind elméletben, mind ,gya
korl~tban el kell sajátítanunk. 
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Ez a segítség ugyanígy fennáll a badtápszol.gálatra is, mert 
a Szdvjetunió Vörös Hadserege a legkorszerűbb hadtápszervezés 
és e'.!átás rendszerét nyujtotta nekünk. Ezt há:ás szívve'. köszönjük 
és megfogadjuk do'.gozó népünknek, hogy a cé;t soha el nem 
tévesztve, soha meg nem torpanva, do~gozó népünket szo'gá'.va 
fej lesztjük és tökéletesítjük tudásunkat, hogy m.ind békében, 
mind :há,borúban mé'.tók !,együnk arra a biza:omra, ,hogy néphad· 
seregünk óriási értékű anyagát a mi gondozásunkra bíz'.ák. 
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FűZESS~RY GYöRGY őrnagy: 

Ezr·ed ii::emunyag,·aktár telepítése 
és berendezése 

A lövész~zr,ed üzemanyagrnktára nem nagy, tartó<oabb meg
állásoknál, véde'.emben, a többi· rnktárakhöz, berendezfae arány-
lag a '.eg:ébb i -dői: és munkát igényli. · · 

Tudjuk jó·:, hogy az üzemanyag-raktár beosztottalnák ;éts.záma 
igen kicsi, viszont arány'.ag hosszú időt vesz igénybe az a fö:d
munka, me'y a raktár t,e:,epít·e~.ér.i.é: fcl:ét'.enü!' sz,ükféges. 

A'.ta'.ában a hadtápparancsnolt a '.övé,zéZfednél a szá '. 'itó
század parancsnoknak, ki egyben az üz·-=manyagrak•ár nar::i 11 cs
noka is, nem tud a műszak munJ, á' a' okhoc, a ra,ktár tei:'ep:tésé
hez más raktárakbó' bajtársakat b'ztosítani; így az üzemanyag
raktár műszaki munkájának .e:végzésé!-:,ez po'!:tári lakossá!!ot ve
gyürik 1vénybe. -Ebben az esetben viszont ku 1Ö11Ö<s n-qrlrlot fordít 
c:;.unk az éberségre, mert igen könnyen gyúló rob0mr6}inyaggal ·· 
á;lunk szemben. . · · · ·.' ' .. '. - , 

Az ezred üzemanyagraktára m!ndig az· ezt.e-gj ~bqi raktárai
nak köze'.ében te'.epül, de a több{ raktáraktól 1,ega'.áhb 100-200 
m távo'.ságra. (Lásd: 1. sz. vázlatot.) · · · -

4 tt:adtápszolgá!at, 
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EGY LÖVÉSZ EZRED .RAKTARAiNAk 
ELHELYEZFSE. 

1. dbra . 
' 

Ilona
. 1igef 



Az ezred tlzemanyagraktár helyének megválasztásánál az alábbi 
szempontra legyünk figyelei:nmcl: 

-a) Légi megfigye'.fs el'.en rejtett és fedett legyen. Ebből kl-
folyó'.ag lehető:eg erdőben, ligetben te'.epítsük. . · 

" " " .~ 
11.0.-130 ·cm · 

3/a. ábra. 
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b) A jó 'ki- és behaj :ási l eihetős:ég ,és a r·ejtett rakodás lehető-
leg biztosítva · Jegyen. . 

e) Elegendő té'r álljon rendelkezésre az egyes hordó csopor
tok e:he'.yezésér,e ( az egyes hordó csoportok távolsága egymástól 
25-30 _m). 

100cm. 

d) A kiválasztott hely rt,e legyen túl kctött _talajú, hogy a mű
szaki munkák így könnyebben elvégezhetők legyenek. 

4/a. ábra 

rendeikezésre . 
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· Mit tárol az ezred üzemanyagraktár: 
A szervezetszerű beosztottaival táro'.ja á'.talában az ezred 

3 javadalmazás üzemanyagát. Természetszerűen lövész:ezred vi
szony'.agban ez arány'.ag el.ég c.seké'.y mennyiségµ üzemanya1g, de 
ezen kívü: az ezred még álta'.ában három javada:mazásnyi üiem
anyag kiszabatának megf e'.e'.ő üres hordót, m:n_t csere hordót is 
táró '. . Egy gépkocsizó lövészezred üz~manyagraktára már szempe
véte'.ezésnéi komoly, nagy terjede !mű terfüet kiv-á'.asztását igényii. 

Az ezred üzemanyagraktárának te'.epítési váz'.atát a 2. sz. 
meEék!et mutatja. · 

Ezen láthatjuk a behaj:ási, a kiihajtási irányt, a körforga'.,om 
megszervezését, stb. Az üza. · raktárnál külőn te'.,epítjük a tele 
hordókat és kü:ön az üres hordókat. . Ezek szerint megtal~!juk 
az iirys hordók lerakási ,helyét és a te].e hordók fel vét.e1 ,ez,ő helyét is. 

Az üzemanyag hordók, va'.amint a kannák elhelyezése ár
kokban történik. Az egyes árkokban 4-6 drb hordót he'.yezünk 
el. Az árkok ,e'.helyezés,e általában nem szimmetrikus, ,egymástó:i 
távo'.~ág·uk 23-30 m. Az árkok mélysége, me'yekbe üzemanya·g 
hordókat he'.yezünk el 1 111, szélessége 120-tól 130 cm. 

Az üzemanyag kannákat is teássuk. Egy árokban 40 kannát 
hel yezünk el, 1 sorban 4 d,rb-ot. A kannás. árok mélysége 50 cm; 
szél,essége 1 m és 70 cm. A hordók a:jára leh_etőJ.eg rakjunk .2 szál 
vékony gerendát, va f.{Y deszkát és a hordókat .azon gurítsuk. Az 
árkok útvonalra néző eigyik vona'.a enyhén emelkedjen, hogy 
él hordók így könnyen ki.guríthatók legyenek. 

A hordókat rakhatjuk egymás fö lé, természetszerűen ily eset. 
ben mé'.yebb árkot ásunk. A hordódugók mi·ndig fe'.fe'.é nézzenek. 
Az árkok lefedésére készítsünk gallyakból kötegeket és azokaj: 
a terep j,eEegének megfelelően rejtsük az árkokat. Töké'.etes.ebb, 
ha rejtő hálóva: rende'.kezünk és az árkokat azzal t-erítjük be. 
(Lá•sd: 3-4, 3/a és 4 /a vázlafon.) · 

Meleg i'dő, napsütés -ese:én a hoT,dókon e'. helyezett .ponyváka,t 
\'Ízzel időnké;nt locso'.·juk. üzemanyaghot'dókat p,anyva nélkül 
locso'.ni ti1os. 

A liövé.szezr-ednél üz emanyag kiszállításáról, egyes 'kivételes 
eset.ektő'. eltérően, nem beszélhetünk. Lövés.zezredné; csak az 
ezred közveüenek, valamint az ezred hadtáp rendelkezik gép
kocsival. Az utóbbi helyszínen véte'.ez, az ezred közvetlenek pedi.g 
á'.talában, egyenként jönnek hátra az ,ezred üza. raktár.hoz, amikór 
azt a hárche'.yzet megengedi és az üza. raktárnál tanko'.nak fel. 

Adódik olyan eset .,is, hogy üzemanya1got ke'.i · előre k;:szá:lí
tani, vagy e'. .őlről jön hátra 1--2 gépkocsi az ezred közvetlenek 
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részére üzemanyagért. Ebben az esetben a vételezés, hordó, il!etve 
kanna cserével történik. 

_ Lendü letes támadás esetén az üzemanyagraktár nem települ; 
ai hordókat és kannákat nem rakjuk-íe .a gép-kocsikról, hanem az 
üza. raktár kije'.ölt helyén a gépkocsikon marad és a véte'.ezés 
onnan történik. 
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RRISTOF VINCE őrnagy 

A ltadtú p álcázása 

(II. A hadtóp építményeinek, jáqnűveinek és anyagának • 
álcázása álcázó eszközökkel.) 

Dolgoza~om első részében láttuk, hogy mennyire fon1os a 
hadtáp álcázása. Megtanultuk, hogy néhány egyszerű szabály 
betartásával, fegyelmezett magatartással ( álcázási fegyelem) és 
a természe1 adta lehetfü,égek felhasználásával a Jeg'öbb esetben 
mega_kadálvozhatiuk azt, hogy az ellenség felfedezzen bennün
ket. vagy Jeg-a'.ább i" azt, hogy helyes képet kapjon rólunk és 
tevékenységünkről. 

Ha a terep domborzati viszonyai kedvezötlenek, kevés, a.Ja
csony, vagy gyér növényze:tel van borítva, intézeteink, raktá
raink, anyagunk elhe!:yezésére és egyben álcázására megfe!elö 
épületek nem á.llnak rendelkezésre, az álcázást álcázó eszközök
kel kell végrehajtanunk. 

Az álcázásrÍál az elvégzendő inunka mennyisége. v,,-1};:im;nt 
a rende:kezésre áI:ó idő. munkaerő és eszközök számbavéte'.ével 
a kovetkező célokat tűzhetjük magunk e'.é: 

1. Az álcázandó építmények, ~án;!yak. járművek, s:tp, . te,ljes • 
e'.tüntetés,e, J l'.etve a környezetbe va'.ó beleo'.vasztása. · , 

- . 2. A fen.tiek egy - legfontosabb és legjel'.egzetesebb - ré" 
szének álcázása a teljes eltüntetés• foká~ ~ vagy csak a felismer-
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hetetler.né tételig. Ez utóbbi is je!ent még bi.zonyos e1'őny t , mert 
ha azt fel js deríti az ,el'lenség, ·hogy van ott „valami", legalább 
mes,szebbmenő következtetéseket nem tud belfüe levonni. 

Mindkét esetben cé'.szerű szinle:t . berdndezés,ek alkalma
zása, amelyek az e'.Jenség figyelmét és tüzét e'.vonj ák, va·gy leg
alábbis megosztják. (Szinl,elt· berehdezésekt,ől dolgozatom III. 
befejező részében lesz szó.) 

Természetesen '. -ehetőség szertnt mind'g az első célra, a te.J
jes eltünMésre kell törekednünk. a részleges á'.cázás., ffetve fel
ismerhetetle.nné tetel inkább . csak az ,ellenséges tüzérségi tűz 
hatás,körle:én k:vü]Jesz célravezet5. 

Az álcázás lényege tulajdonképp,en az, hogy a tárgy áruló 
jeleit, tehát körvona '.ait, színét, színárnya'.atát, vetett árr1yékát 
hason~óvá tegyük környezetéhez, i:letve a f:gyelés irányához vi· 
szonyífott há: '-eréhez, vagy kü'.ső l<é,pét úgv v,áitoztatjuk meg, ho-gy 
az harnnló legyen a · körnvezetben gyakran e'.füorduló és nem 
[e_ltünő tárgyhoz. (Tájszokásos . épületek, kukor,icagóré, sza'.ma
kaza'l, stb.i 

A had:áp intézetei, stb. ritkábban lesznek az ellenséges földi 
figye'.és körzetében, ezért a fősúlyt a légi Hgyelés e'.leni álcá-
zás <e:I he'.veznün1'. .. 

A eg-i igye,,esné tekintetbe ke'.1 vennünk azt, hogy a nagy 
figy,elé:,i távolság miatit apró részletek kidolgozása. nem szúksé- · 
ges, mer: azok egybefolynak és úgysem láthafok (mint pé'dául · 
nagyobb távolságról a piros-fehérési!kos rnha rózsasz:nűnek lát
~zik). Másrészr,ő'. a levegőből a s.zfoárnyalati eltérések (sc1ét 
tárgy világos háttérben és viszont) és a:z árnyékok, kü:önösen 
a ve"ett árnyékok, fokozoHan feltűnők, míg azonos árnv;,h.tú kü
lönböző színek nem, vagy csak kevéssé ütnek el egymástól. · 

Alta'.ában, ha csak lehet, · ne világos és egyöntetű ,hanem 
sötét és foltozot' természetes hátteret (alapot) vá:asszunk az ál
cázandó tárgynak. ~-zfnben és árnyalatban egymás~ól minél e'.•
ütőbb fo'.tokkal (p~!dául rél ve'és, hómező rossz; bokorcrnpodok
kal, sziklákkaL kopár része,kkel. olvadó hófoltokka! tark'tott te
rep, kertek, e-yümölcsösök, lakott terü '.e:ek jó h-át:eret adnak -

, Jásd l _ sz. ábra). . 

Feladatunk te·hát rlőször is az. hogy az adott vic;zon"ok kö-_ 
zött az á'.cázandó tárgyhoz legallrnlma,sabö hát'eret ivf 1.1.sszuk, 
azután oedig álcázó eszközök ;:i,lka'.mazásával annak ' 

• . ,un. efcSii.k. · · 
- Itt ve,gyük figyelembe az álcázás,i utasí1ás I. Réci:z 8. po.flt
ját, ame'.y szerint: ,,Az összes á'cá:z.ási rendszabályurik legyen ak-
tív, változatos, valószerfí.. ,J§.s .fo~ é\matos'\ . . . 
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Alcázásunk akkör aktív, ha az elienségre olyan egymis,sal 
szorosan osszefüggő benyomasolrnt kelt, melyek a saját tény-

. ' kedésünk és szándékunk tekintetében, ránk nézve ·a 1eg,kedv€
iőbb feltevésre kénys,zerítik Az összes á!cázási· in:ézkedés „zerves . 

. része legyen az álcázási tervüinknek, amelynek viszoot a min-
(ienkori harcászati elhatározás az alapja. · · . 

A sablonos ' álcázás nem veze1 eredményre. Ha azonos áicá
zási fogásokat és eszközöket is alkalmaizunk, azokat minden eset
ben márskép használjuk fel. 

Az ellenségr,e ilymódon ráerőszakolt benyomások legyenek 
valószerűek. Minden álcázás,i _rendszabályunk a1'.kalmazkodjék ... 
a harcászati helyz~thez és a t,ereph~z. . -

· 1. sz. ábra 

1 /a . Nagy ioltokkal festett gépkocsi sötét hátt érben. 

1 /b. Kis foltokkal festett gépkocsi világos háttérben. 

Különös·en fontos az, hogy a jóváhagyott ~, ~-a_' z_á..;;s..,.i _,,_..,._~ 
folyamafosan haj ·tsuk végre. Be nem fejezett álcazás csa o,os· 
leges erő- és anyagveszt.eséget jelent. 

Az álcázó eszközök ;tehetnek vagy természet,esek (növény
zet, sza,lma, gyeptégla, föld, hó, stb.), amelyek lényegében sa 
ját magukat mutatják és azzal rej •tenek, hogy az álcázandó :árgy 
fö'.é, ~.é, i:letve az álcázandó tár,gyra t~sszük - ha a környezet-
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lermeszetes jellege azonos, vagy mestersegesek, amelyek valami 
mást akarnak mu:atni. mint amik valóságban (papírból és drót
ból készü:t mesterséges növények, alakmas;tó tes:és és alakmá
sító ép,tmények, stb.1. 

Az á.c' 'Ja:á n k '. részből ál'.anak és ed:g egy a'.apból, 
ame'.y tartószerkezet gyanán: szo.gal es az aldp ,ytz i 
vagy belétüzdelt, helysnnen talált anyagokból. 

I:yen álcaalap l_chet maga a targy, lehet álcázó háló, léc
rács vagy drótváz, stb. Maga a háló, vagy váz nem rejti a :ár
gyat, hanem azt a f enüek szerint, helyszínen ta'.á:t anyagga: kell 
k1egész;teni. 

Vannak rendszeresített 'lcáz' es özök is ( álcázó hálók, 
stb.), de ezeket főként a harco,ó csapatna adják ki, a hadtáp 
álcazásához rends~erint helyszíni anyagokat haszná,nak. Az 
álcaalapot rendesen favázból és er~e erős.tett drótból, rőzséből, 
stb. készült há'.óból fogjuk összeá'.lítani, kiegészítésű'. pedig a fen
tebb emlite:t . legkülönoözőbb anyagokat használhatJuk. A tech
nikai megoldásra a későbbíekben togok néhány példM ismer
tetni, bővebb részleteket az á,cázási utas:tásban találhatunk. 
Az elvek ismere:ében azért néhány példa alapján is mindig meg 
fogjuk tai álni a he'.yes mego'.dást. Az öt:eteknek és ta:álékony
sagnak sehol sem nydik talán tágabb tere. mini az á.cázásnal. 

A . legegyszerűbb eszközökke'., de gondosan és ügye~en, a kör
nyezetnek megtelelöen készült valószerű álca sokkal t...,b_bet cr, 
mint a- gonda:tlanul és helyte'.enül a:kalmazo:t legkiváióbb ál
cázó felszerelés. Az álcázás: is célszerű versenyszerűen gyak0·· 
rolni, a helyes versenyszellem ezen a téren ís nagy eredményeket 
fog hozni. 

. Lássunk ezek után hadtápnál e'.őforduló á'.cázási f e'.ada o- . 
~ A tábori építmenyek á ca ct z az a cázási utasítás a ko-
vetkező iránye'.veket ad~ . 

A tábori épí:ményeke és raktárakat lehető'.eg erdőkben. :sza· 
kadékokban és egyéb természe~től fedett terü:eten helyezzük el, 
Az összes építmények alkalmazkodjanak a terephez, hogy körvo· 
nalaik felismerhetők ne legyenek. Földkunyhókat, lombsátrakat, 
sátrakat, kisebb csoportokban fák alatt, épiútek, kerítések. romok 
vagy tereptárgyak árnyékában helyezzük el. Nem szabad ezeket 
sem egyvonalban, sem soronkint, egyforma távközökkel elhelyez
nünk. 

Lejtőkön és szakadékokban való elhelyezésnél az építménye
ket csak egy irányban lejtő (sikú), szabálytalan körvonalú tető
zettel fedjük be, szórjuk be földdel vagy gyepesít.sük. Eunél al
kalmazkodjunk a terep színéhez és domborzatához. A sátrakat 
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fessük be a környező terep színére, vagy vonjuk be helyszínen 
található á'.cázó anyagokkal. 

He:ys.égekben a fö'.dkunyhókat a'.akítsuk ki f)ince vagy ve
remszerüen, kapcsoljuk hozzá már meglévő épü'.etekhez, a be
járatokat pedig fészereken, karámokban, istállókon keresztül 
készí~sük. Erdőben va.1ó elhelyezésnél az építményeket a tetőre 
tűzdelt gallyakkal álcázzuk. 

Té'.en a földkunyhókat egészen a tetőig hányjuk be hóval 
úgy, hogy hóbucka alakuk legyen. A függőleges, kü!ső falakat, 
a földkunyh0 végeit és az ajtóf a lakat meszeljük be vagy krétáz
zu'k be; a tűzhelyek kéményét fes,sük be fehérre és ügyeliünk 
arra, hogy a t,etön ne rakódjék le korom. A sátrakat fess ük be 
fehérre. ~rdőben a tábori raktárakat az erdő szélétől legalább 
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2. Alcázó ernyők alkalmazása (gallyakkal) ládák álcázására. 

50-100 m-re telepítsük. E célra kizáróla,g csak egyes fábt vág
junk ki (nem szabad irtásokat készíteni). Anyagrakásokat úgy 
ké-,zítsü11k, hogy azok hokorcsoportokhC1z, magányos fák koron,á
jához, sfü hasonlítsanak, szórjuk be levágott gaI!yakkal, fűvel, 
mohával, stb. · 

Riitkás erdőben a fák felső részét hajtsuk az anyagra,kások fölé 
vagy pedig kivágott fák koronáját függesc:;zük fel azok fölé . Nyilt 
terepen az anvavot osszuk · el a talaj egyenetlenségei között, 
szórjuk be felü'.rö.J helyszínen található álcázó anyagg-aJ. Kopár 
talajon az anyagrakiásoka1 a'.arsonyra készítsük és vékony föld
réteggel beszórt ,sátorlappal takarjuk le. Helységekben az a,nya-
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120:t rakjuk csűrökbe, fészerek alá vagy egyes építmények árnyé
kába. álcázzuk rőzse vagy farakás alá. s.tb, 

· .Télen a raktárakat a lád~k. zsákok, rnká~0k rrrne~ze'.ésével 
v?gy be'krétázásával, . hóval való betakará1sáva1l vagy fehér anyag . 
(vásznn) ráterítésével,_ álcázzuk. _ · 

· Az álcázás technika.i végrehajtásához a következőket. ve-
gyük fig-ye'.embe: · 

A tárgy alapját és vetett árnyékát megvá'toztathatjuk (víz
sz:nt.e:s) á'.cázó ernyőkke'. és (függő·:eges) á_'.cázó tarajokkal. · 
Ezeket alakmásiító építményeknek nevezzük. (2. si. ábra.! 

, . Naivon ügyeljünk Ht arra, hogy az álcázó. erriy,ő Vé!gy ál 
cázó taraj beleiHeiszk,edjék a környezetbe. Zöld növenyeknél a 

. 
~~~~~-~~ 

3. Téti álcázó csarnoj{ póznákból é& hóbó:J, 

· gallyakat á'.l;:m(lóan cseré1_iiik. Hervadt lombok az é l ő növényzet, 
től erősen eltérnek színárnyalartban és igen feltűnők. Kissé több 
murtkát igényelnek a tetöszerű álcák, ame'.yek lapos domb forma
ban álcázzák a tárgyat, ezeknél a lapos oldalrézsükre (vetett itr- · 
nyékmenfes) és a valószerű fed6anya1gra ügyeljünk Nagyobb 
i;frgya.ka1, j ármtíveket álcázó csarnokba,n he'.yezhetünk eL Ezek
nél már akomoly, epítményjell igű álcaalapot kell készítenünk, az 
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f,lca kiegészítő anya·gának megfelel,ő teheroírásban (n_yárori. ha· 
a kíegészítő anyag lomb, könnyű pózna, drótép:tmények meg-fe
lelnek, télen gyep :égla vagy hó burkofatnál ,szilárdabb építmény 
.szükséges (3. sz. ábra~. 

Több gondot és ta'.á'.ékonysáf2'0t igényel, de hatás.os álcázást 
nyujt az utánzó ép:tmények :készíté ~. e. Itt alapvetően fon:os, hogy 
csak a környéken c;íirűn elfüorduló t,ereptárgya,kat, i'.letve ·táj· 
szokásot házakat u'.:ánozzunk. Cserépte tős házak közö:t nádfe
de'.,es ház ugyanolyan feltűnő :esz, mint ford:tva; · kukoricá;sban 
lévő sz;i.Jmakazal, dk terepen á'ló bokor felhívi a . ~z Pllensége·.; 
fe~cl,erítők fiigye'mét. A rész'.,eteket az utánzó építrilényekriéf is 
csa•k a figyelési távolságnak megfe'.e:.ően .kell kidolgoznunk ( 4. · 
sz. ábra). · 1 

4. Egészségügyi sátor alakjának elváltoztatása Iakóép_ületté. 

A hozzá épített részek póznavázoli gyékényből, deszkából, 
/ faleme_zből készülnek. . 

) 

Egyszerű és gyakran · igen hatás0c; módszer a ·tárg-yak he- · 
festése. A rendszeresített anyagot legtöbbször már álcázó f es
tékkel befes,tve adják ki. Festékanya•gul bármilyen időtálló fe~téket 
hac;ználha.:ank. Ezek híján egyszerű meszelés, anya,gga,! vagy 
sárra'. va-!ó bek,enés i,s sokszor megfeleiő lec:.z. A festést küléinösen 
helyüket változtató tárgyaknál (járművek, harceszközök, sátra:k) 
alkalmazzuk, vatam,int állandó építményeknél az álcázás kiegé: 



~zítés.ére, de utóbbiaknál azért a fösúly mindig a helyszíni anya 
gokkal való · á'.cázásori lesz. A festék nemcsak a tárgyak színé 
nek megváltoztatását, hanem talán még előbb je'.legzet,es alakj á
nak megbontását célozza. Ezért a nagy, ·szabálytalan, egymá':itól 
eltérő színű és árnya,'.,atú foltok célravezetők ( li a. c;z. ábra), 
mert a .kis foltok, nagyobb távolságról egységes, szürkés színűvé 
olvadnak össze és a tárgy körvonalait kihozzák ( 1/b. c;z. ábra) . 

Az álcázás sikerének egyik legfőbb felté:ele a kü'.@nbönő 
munkafolyamatoknak (magának az álcázásnak is) rejtése. A 
munka elvégzéséhez szükséges el,ő1kéc;züJeteket is feltétlenül rej
tett he'.yen hajtsuk· végre a lehető leggyorsabban, hogy ezt az 
el1én&éges felderítés észre ne vegye. Az ő&sz,ec; éjjel végzendő 
m~n.kákat úgy tervezzük, hogy azok hajnalra e'.készüljenek és · 
álcázva legy~nek. . 

· ·· Végül nem szaba·d elfelejtenünk, hogy . az álcázást rögtön· 
elkészülte után, majd a továbbiakban naponként folyamatosan 
ellenőrizzük (hervadt lombok kicseré'.ése, stb.). 

· Az ellenőrzés feltétLenül az ellenséges figyelés irányából 
és . az ellenséges figyelési távolságot minél jobban megközelítő 
tá:v.plságról · történjék. A hadosztá'.y had:áppar.ancsnok, különö· 
s-ef1 .tartósabb telepítés esetén keressen lehetőséi;tet arra is, hogy 
a hadtápintézetek á'.cázását a levegőbő'. is e'.Jenőr:zze .. 

. Gondoljunk . mindig arra, hogy a helyesen végrehajtott á! · 
·C.á~s viszonylag kevés munkával sok vérf és anyagot takarít 
meg. 
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· - WO~Vt'.Hl-1 ANDOI<. örgy. 

Békében, kiképzésünk legnag)1obb része a terepen, a szabad 
tl:'rrnésze:ben fo'lyi.k !e. Háborúb?n is harcunkat a terepen, a 1er-
mé<:zEtben vívjuk meg. · 

!gy tehát nem lehet közömbös számunkra, hogy akár béké
ben, vagy akár háborúban milyen időnk van. A harccselekmé
nyeinket nagyban be;olyásolja az időjárás is. 

Nézzük meg közelebbről ezt a kérdést. 
A meteoro'.ógia vizsgálja az időjárást, aine'.yhez kü'.önleges 

műszereket használ, így többek közt a baromé:·ert is. 
Azonban műszerek nélkül is, az ismertető jelekből meg tud

juk mondani, milyen {esz az id~járás, különösen a következő na
pon. A vidék lakossága igen sok olyan je'.et ismer, amelyek 
ugyano'.yan pontosan mu:atják az elkövetkező időjárást, mint a 
barométer. 

Ha. a földműves kint a szántóföldön a madarakat figyeli, 
meg tudja mondani milyen lesz a .közelgő ős0.Pé'.dául: ha a me
zei egerek a fészket a dombok tetejére készítik, akkor az ősz 
nedv-esés tartós lesz. Ez :ermészetesen nem is alaptalan, az ege
rek igen jól megérzik a köze'.gő 1evegőváltoiást és igen jól rea
gá'.na.k mindenre. Ha az ablaküveg verejtékezik, télen meleget, 
nyáron borús időt jelent. Ha a ködben csillagokat látunk, akkor . 
eső vagy hó lesz. · 

Ezek a jelek évszázados tapasztalat és igen alapos meg
figyelés eredményei. Ha figyelmesen megfigyeljük a természetet, 
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a felhők járasát, a szél irányáit, erejét, akkor megmondhatjuk, 
milyen lesz a követkéző napon az időjárás. . . 

Hogy rnegátlapításunk helyes legyen, azt ne csak eglf jelre , 
hanem több jelenség összességére alapozzuk . · 

Ml'T MOND A 

F [ L W Ő .a.:, 
STÉ.L 

Ha'a__felhők nyuga'.ról o!yan gyors an jönnek, hogy azok mo z-
. gását szabad sz·emmel is meg t udjuk á1'.l apítani, akkor ,erős vi'hart 

várhatunk, ame'.y ,egy-két napon belül beköszönrt. Miu:án ilyen 
gyorsan_ mozgó felhők jelentek meg, az egész eget vékony tej 
s.ierű réteg borí:hatja. Ez arról tanusJrndik, hogy rövidesen idő
változás lesz esővel, vagy hóva,1. Ha a szél erősödik és nem egy 
irányból fúj, hanem körbe fordul, ciklon köze:edik. Egy , irány
ból, ha szél erősbödik, iránya azonban nem vá'.toz:k, . akkor 
várhatjuk, hogy ez á hely, ahonnan a megfigyelést tettűk, a cik-

. Ion középpontja Lesz. Utána rövidesen vihar.előtti csend lesz, 
majd szél vagy hóvrhar ke'.et~ezik a megfigyeléssel ellentétes 
oldalróL . 

Ha a fel hők nem abba az irányba mozognak, amerre a szél · 
fúj. a:kk0r az a hely, ahonnan a megfigyelést tettük, a ciklon ,szé
lén les·z. Az időjárás még rosszabbodni fog. Ha az égen felhők 
je'.ennek meg abból az iránycói , ahonnan a szél fúj, akkor a meg
figyelés helye a öklon nyugai i szegé lyén lesz. Az időjárás javulni 

- ~~ . 

Abban az esetben, ha a fe!sorolt jeleket me~figyeljük, egy
két napon be'.ül nyáron es-őt, télen havat vár ha-' unk. A hőmfr:,ék
let ilyenkor nyáron süllyed, télen eme:kedik. Előfordul az is, hogy . 
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úgy tűnik fel, mintha az égen semmiféle mozgás nem volna,.: 
azonban, ha jól megfigyeljük, a felhők . igen . magasan já:rna}s. 
Llyenkor nem rossz időre ke'.l kővetkeztetni, el1enkezfüeg, . szá
mo~ni !,ehet hosszantartó jó id,ővel. , 

Ha az egyedülálló felhők az égen· egy .helyen gyülekeznek,'. 
akkor rövidesen eső, vagy hó lesz - nagyobb szél nélkül -
nyáron pedig zivatar. Ha a: vándorfelhők es.tére riem oszolnak. 
el, az idő rosszabbodá,sával, vagy e.sőv,el lehet s,zámolni. Ha a'. 

n-a,gyobb felhőből kisebb fehér fo:tok vá'.nak ki, akkor világos,, 
meleg idővel számolhatunk. Ha a vándorfelhők nagyobbodnak;, 
majd magarsabb hegy fölött megállnaik, akkor zivatart, va,gy es&t 
várhatunk. Ha reggel vagy nappal báfányf,elhő~et látunk és 
estére ezek vándorfelhőkké . változnak, akkor éjszaka zivafar 

. lesz. Ha nyári napon, jó időben felhők voltak, akkor az éjszaka 
zivatar lesz. Ha nyári napon jó időben fe'.,hők vo'.itak, akkor .az 
éjszakai zivatar esetleg több éjjel is megisméHődhet. 

Ha a téli napp,a'.ok tiszták, világos-ak és estére az egész ég 
ködfelhővel borítot1, az annak .a jele,. hqgy erős fagy lesz. Ha 
tavasszal, nyáron, vagy ősszel nappal vándorf,elhők voltak, estére: 
pedig eltűntek, tiszta, száraiZ idővel számolhatunk. Ha az .időjá
rás több napon keresztül jó vo'.1t, a szél megközelít'Ően mindig
ugyanabból _az irányból fújt és ha a szél iránya megváltozik, 
akkor arra lehet 1következi:etni, hogy az időjárás is megváltozik" 
sok -osapadék lesz. Ha ciklon volt és a1z égeri. újra felhők jelennek 
meg, akkor ez azt jelenti, hogy az első ciklont egy másik -~öve:i. 
Ha ,az égen egysz,erre többfé'.e felhőt, különböző alakúakat, kü 
lönböző nagyságúakat l1ehet látni (bárányfelhőket, vándorfelhő
h:et), ez annak a jele, hogy · az· időjárá1s megváítoz1k, eső v-a,g:[ 
bó J.ehe: séges. . .· . 1 

Ha az égen viharfe'.hők ·mozognak, arne'.yek alul· félköta'.·ák-· 
ban összeverődnek, a vihar elvonulhat, a felhők minden na gyobb,· 
eső nélkül szétszóródhatnak. Reggel t iszta idő van, 10 -óra felé 
hirtelen felhők jönnek, dé'.fe'.é a felhők szapo,rodnak, majd ismét 
eltűnnek, e.z annak a jele, hogy jó idő lesz. Ha a vándorfe'.hők 
délig nem oszolnak el, ·s,őt megfigyelhetőeH szaporodnak, ; a:kkor 
esőt, vagy zivatart várhaitunk. Esőt, vagv idővá l :Ozást várhn1h 1 nk 
akkor is, ha a nappal tiszta, világos vo'.t. estefelé pedig ·f.elhők.: 
jelennek meg az égen. · · 

Ha az éjs.zaka csendes volt, de reggel egy vagy két órával' 
a napke'.te után szél kerekedik, ame'.y dé;fe;é erősböd:k, majd!. 
estef e'.é ismét csendesedik, ez biztos je'.e annak, ho.gy tartós; 
száraz idővel számolhatunk. Ha' estefelé a szél nem ésendeisedik,. 
sőt még erősbödik, akkor tartós szé'.viharral, vagy hóviharra l: 
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számolhatunk. Tenger, vagy nagyobb tavak partján jó tartós időt 
jelent a szél, amely több napon át fúj: nappal a ví.z felől a szá
razföl~ielé, éjjel a szárazföld fe:ől a víz felé. I-fasonló jel, a szél 
erdős terepen is, ha nappal a völgyből a hegy fe:é, éjszaka pedig 
fordított irányban fúj. Ha a szél iránya hirtelen rnegválitozik, 
akkor az i.dőjárá,s .osszabbodásával lehet számolni. 

/ 

MIT MESÉL 
A NAP 

. A LEVEGÖ 
A I-IA~MAT ~ 

Nyáron, ha nappal meleg volt, éjjel nyirkos, vagy hideg idő 
tett, az azt jelentí, hogy hosszabb ideig tiszta idővel lehet szá
molni. Télen ugyanilyen jel ·a fagy, ha éjjel erősebb, nappal gyen
gébb, este felé ismét erősebb .lett. 

A ttszta, vtlágos idő ismertető jelei ,a következők: 
Erős harmat, köd, ame'.y éjszaka és este a mélyedésekben 

öszegyül, a füst egyenes oszlopban emelkedik felfe'.é; ha éjszaka 
·erdőben lényegesen meleg€bb van, mint a mezőn. Nyáron száraz 
köd, különösen akkor, ha azt égeH szag követi. 

A feltűnően verőfényes arany, vagy rózsaszínű hajnal. A nap 
ilyenkor az égen tefjesen világosan látható és igen hosszú' ideig 
nem lehet semmiféle szegélyt sem látni körülötte. Ha a, hajnal 
télen teljesen vi'.ágoo, rózsaszínű, az azt je'.enti, hogy a fagy 
tovább tart, sőt még erősödhet. 

. Nézzünk néhány jelet, amiből arra következtethetünk, hogy 
a ió idő borús időre változhat: 
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A levegő igen átlátszó, olyannyira, hogy a tárgyak körvo
nalai 10 km-ről is jól ,kivehetők; esfo_melegebb lesz, mint reggeL 
Igen' jól lehet hallani a hangokat. A füst a kéményből lefelé megy. 
A csillagok erő,sen fénylenek, alkonyatkor az ég vörös, éjjel 
nem volt köd és r,eggel nincs harma·t a ,völgyekben. 

Ha a nap, a felhő; a szél nyelvét tökéletesen megértjük" 
akkor abból ugyanúgy olvashatunk, mint a nyitott könyvből. Es ez 
a könyv a néphadsereg katonái számára · mindazt elmondja, ami 
a többi ember számára titok marad. 

/ 

/ 
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MAGYARI GÉZA ezredes: 

A szocialista élelmezés eredményei 
Né phudseregü,ikben 

A Nagy ·októberi Szodalista Forradalom e:őt: a tá·plál.kozás 
kérdései, miv€'. annak kevé,s jelentő,sé.get tulajdonítottak, rosszul 
voltak kidolgozva. . 

A szovjet hata'.om és a szovjet ,egészségyéde'.em fenná'.fásá 
·· óta a szovjet .tudomány sok újat és er,edetit vitt be nemcsak a 

táp!á'.kozás szervezési formáiba, hanem az ember táplá'.kozásának 
kidoLgozá,sába 1s. · 

A szovjet tudomány sikeréhez tartozik a táplárkozási normák 
kidolgozása, a korszerű tudományos adatok •és statisztikai jeien
tések alapján. 

Az é'.e'.mezéstudományi köz.ponti intézet•et 1929 végén szer
vezték meg Moszkvában. A szovjet tudósok · szívós munkájának 
és kutatásainak az eredménye az a hata'.mas . fe'.ismerés, hogy 
a minőségi'.eg kü'.önböző fap'.á:ék segítségével az egész szervezet 
munkáját megváltoztathatják, mind a fokozás, miind a csökken1és 
érdekében. Az OK(b)P KB-ának 1931 augusztus 19-i határozata 
k:mondja, hogy „az ország iparosítása ~s az áttérés .a na,gy 
mezőgazdasági egységekre a közé'.elmezésnek o'.yan elrendezé
sét kívánja meg, amely a munkás.ok, a'.ka'.mazottak és csa'.ád
tagjaik sz·é'.e,s tömege számára valóban biztosítja . azt, hogy teljes. 
mértékben é'.v-ezhessék a közétkezés e'.őnyeit". Az 1933. éví 
december 22-í fe'.hívás rámutatott arra, hogy az élelmíszedpari 
wá'.lalatoknál szi,gorú egészségügyi szabályozást v,ezessenek be. 



a ..személyi egészségtan ,szabályai1t a munkások tartsák be, valamint· 
szerrvezzen,ek ve,gyi --:- bak'.erio'.ógiai - el'.enőrzés1t a gyártás-
sal kapcso'.atban. · 

A ·Párt és a kormány ig,en számos intézkedése mutatja azt 
:a 'hata'.mas törekvést, ame'.yet kifejteUek a tömegétkeztetés és. 
:az é:e'.mezési iparnak igen magas technikai színvonalra emelésével. 

A Szovjetu.nióban ma hata:mas gépesített húskombinátok, 
'konzervgyárak, tejipari 'és konz,ervipari üz,etnek, k,enyér,gyárak, 
stb. a tudomány m:ndenkor le:guto'.só vívmányai · a'.apján látják el 
.az országot igen magas értékű és minőségű éle'.miszerekkel. Az 
,éle'.miszerjegyeket valóságos é'.e'.misz,erek cseré:ték fel és az éle'.
mezés-egészségügy soha nem látott ha'.adást mutat. 

E kimagasló eredmények abban a pi'.'.anatban szül,ethettek 
meg, amikor a Na,gy Októberi- Szocia'.'ista Forradalom -a magán
tőke rends.z,erét a terme'.ésben és a kereskede:emben me,gsemmi
:Sítette. A Szovjetunió tervgazdá'.kodá,sa ma már ,eltünteti a téli 
-és a nyári é'.e'.mezési kü'.önbséget. Fej'.ett konz,erviparával és tá
ro'.ó berendezéseivel nemcsak a téli éle'.mezésre, hanem évekre 
tud felkészü'.ni. 

A . Szovjetunió é:e'.mezés-egészségtana beJ,enyúl a minden
n api é'.etbe, a tudományosan felépített és bevezetett normáival 
mege'őzi a korai me.göregedést, növeli a szervezet e'.,'.enállóké
;pességét és magasra eme'.i a hadsereg tagjainak harcképességét. 

Szervezetten fo'.yik ~ ~akosság táplá'.kozásának ine:gjavítása 
€S így a lakosság é'.etszínvona:a a normák és egéiszségügyi sza
'bá'.yok, az egészségvédő szervek le'.kes munkája nyomán állan
,dóan eme'.k·edik. · · · . 

Az eredmények nagyok és ezt a Párt hoita :étre. Ennek vo1,t 
-eredménye, hogy a Nagy Honvédő Háború nehéz esztendeiben, 
:a legnehezebb és a :egsúlyosabb harcokban, a le:gne:hezebb tere
p eken is a d;csőséges Vörös Hadsereg kiesés né'.kül, táp:áló, ki-

. lf;Jégítő., változatos étkezést kapott, mely harcképességének fenn
tartásához fizikai'.ag szühéges volt. Amíg az imp,eria'.isták hang
:zatos nevű é'.e'.mkikkekke; és kiesésekkel é'.e'.mezték fe'.fegyverc 
:zett tömegieiket, addig a Szovjetunió az e:gyérii harcosok töme
g eit é'.e.lmezte úgy, hogy lerom' ás nélkül 80 km-es napi hadosztá'.y: 
gyalogte'.jesítményre voltak képesek. · · · 

E tudományos alapo'kra fe'.épített . é)elmezés-egészségiügy is· 
:a marx:-lenini forrada'.mi e:m~'.et vívmánya és annak gyakorlata, 
,·- az éle'.mezési vona'.on működő tudósokhak a háza, a Szovjet~ 
11ni:S iránti odaadó szeretete vo:t Ez veze'tte, f!z le'.kes,ít,ett,e ön
tudatos vasfegye'.emmel a normák és él,e;meú..si rendszabá'.yok 
k ido'.,gozóit, megva'.ósítóit, háfuk mögött p·edig ott á[ott a Szov-
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jetunió, anriak tervgázdá1l'kodás,a, merf ott a legfontosabb érték 
az ember! , . 

A Szovjetunió ezz,el is megnyerte az é'.et csatáját. 
. Azt a na1gy értéket, ami't ezz,el a békét a~aró dolgozó embe-

.. riségnek adott, akkor mérhetjük fel, amikor arra gondolunk, hogy 
a kapitalizm·us anarchiáival, kriziseivel a népet éhinségre ítéli. Míg 
mi a jó'.étet a munkában, a termelékenységben keressük, Vogt 
W. az őrü:t a,gyú amerikai „szociológus" prngrnmmja az '.enne; 
- ha továbbra is fennmaradna -, hogy In&ában mil'.iók halja
nak évente éhha}ált és fél, hogy Kínában csökkenni fog az em-
beri ha'.andóság százaléka. . 

Az imperialisták társadalmi rendszerüknél fogva képte'.enek 
felerne'.kiedni a tudományos é!e'.mezésnek csak megköz,elítő fokára 
is. O'k az embereket azért fizetik meg, hogy ne termelj,enek, hogy 
ne tanuljanak, félnek a bőségtől profi'.juk védelmében. Mi a nagy 
szovJet kutatómunka é:S ezt követő er,edményeiből máris renge
teget kaptunk. 

Máris rész,esei vagyunk, amikor kia'.akíthattu'k é'.elmezési nor
máinkat és ezzel felhagyhattuk az e'.avult, a kapita'.ista pénzgaz
dá:kodást. Normáinkat már kalóriában, tápértékben fejezzük ki 
és é'.e'.em-ellátásunk rendszere a · munkateljesítményen a'.apu:~ 
é'.e'.mezési norma-rendszer. Harco'.unk a fogyasztásra kerü'.ő é:el
m:szereinknek egészségileg magas értékéért és helyes belső szer
vez,ettséggel tároljuk a keze!,ésünkre bízott élelmicikkeket. 

Igyekszem röviden összefoglalni azokat az er·edményeket, m~
lyek mindennapi é1e1mezésün*ben számunkra ujak, me:yekkel 
Néphadserngürik é'.1e'.mezési szo~gá'.atát i~yekszünk magasra emel
ni, s amelyeket a felszabadító Szovjetuniótól, nagy barátunktól.,.· 
ajándékba kaptuk. Nem mi ld~.ér'.,e tez:ük ki, hogy magunkévá 
tehettük: az a Bolsevik Párt győzelmének és harcban született si
kereinek eredmény.e. Csak egynéhányat említek ezekbő'., melyek
kel e'.őbbr.e v:ttük az élelmezési szo'.gá'.atot. 

Néphads.eregünk öss:ces é'.m. szo'.gá'.at vezetője ma már Bu-
dagj án professzor az „É'.e!ek és a táp'.álkozás. ·egészségtana" cí
mű kíváló munkáját tanulja és így ismerkedik meg a táp:á'.kozás 
é:ettarii a'.apjaival, az é'.e'.miszerek egészségtani értéke'.ésévá, a
konzervá!ással, a gyártáss.al, a szá'.lítás., a raktározás, a megóvás-
egészségtanával. · ' 

Raktárkeielőink munkájának alapköv,etelménye: egyetlen 
gramm romloi.t áru s:e legyen a raktárban! 

Kivitelezés e'.őtt ál'.anak a legmagasabb é'.e'.emegészségvé
de'.mi követe'.ményeknek megfe'.e'.ő jég- és zö'.dségvermek. 

Tárolóhelyiségeinkben uj formát öltött a belső rend. 
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Megtanultuk, hogy a hőmérséklet és a nedvesiség szabályo
:zásával a kapott vizsgálati eredmények fe)használása útján, ho-
g yan óvhatjuk legkényesebb élelmicikkeinket. · -

Házilag tudj11k már fertőtleníteni készI,eteinket és raktárain
·kat. 

Orvosaink minden éle1micikk átvételénél, kiadásánál, kész 
,ételek kiszolgáltatásánál ott vannak és az ét,elek,et laboratóriumi 
viz:!;,gá'.atnak vetik alá. 

Húsáruinkat és kenyerünket speciális szállító-berendezéssel 
fogjuk szállítani. Megismertük a kenyértárolás és megóvás fon-
tos problémáit. · 

Dt volt számunha, hogy szálastakarmányainkat nedvessé
:güknek megf.ele'.ően kehl tárolnunk. 

Megtanultuk, hogy ömlesztett és zsákolt árukat nagy meny
nyiségben és takarékosan hogyan helyezzük el. 

Felismertük, hagy a raktári kártevők mily nagymértékben 
·csökkentik az élelmicikkek minőségét és tápértékét, megtanultuk, 
hogy mikép harcoljunk e rovarok, bogarak és rágcsálók ellen. 

' Megismertük, hogy hogyan szervezzük meg hellyesen az élel-
mezési szolgá'.atot, hogy rendezzük be előkészítő, f.eldo'.gozó, főző, 
sütő, kiadó, tálaló, edénymosó helyiségekkel konyháinkat. Ma 
már a halhoz, nyershúshoz, főtt húshoz külön-külön késeket hasz
nálunk. ..Szakácsaink már tudják, .h9gy az éte1'ek vitaminértékét 
miképpen őrizzék meg, de azt is, hogy a távollevők éte!eit rom
lás · v,eszé!ye nélkül mikép őrizzék meg. A mi konyháinkba már 
nem léphet be, aki nem oda tartozó és aki .belép, annak tudnia 
kell, hogy konyhába megy, ahová csak fehér kabáttal teheti be 
lábát, mért ott a bajtárs·ak ételeit főzik. 

Konyháinkat megnézik az összies előljárók és a hiányosságo
lrnt köte'.esek megszünt,etni. 

Ele'.mezési szo'.gálatunk sokat , tanult a tábori viszonyokról 
is, hogy ott is ízes, változatos és bőséges ételeket tudjon bizto
sítani. 

Hosszú sora van annak, amit mint kész eredményeket meg
valósíthatunk! A továbbiakban is példaképpen áll előttünk a Szov
jetunió dicsőséges Vörös Hadser,egének élelmezési szolgálata, me
lyet nemcsak megtanu:ni akarunk, hanem mindenben megva'.ósí
tani, ami.nek művészet·ét és óraműpontosságát kívánjuk mihama
rabb a mi szolgálatunk gyakorla:ában látni. 

Ez az éie'.mezési szolgálat a szocialista tár::ada!mi és gazda
sági rend terméke, a magasabb rendű élemezési szolgálat, mefy 
Néphadseregünk harcképességét emeli és azon belül mindenna
:pos munkáján ~eresztül küzd a Béketábor győzelméért. 
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,,A háború története arra tanít bennünket, hogy a próbát csak awk · 
az államok állották ki, amelyek gazdasági fejlettségük és szerve
zettségük, csapatai!Í tapasztaltsága, ha,riimíívészete és harci szelleme 
s a nép kitartása és egysége tekintetében a háború egész folya
mán erősebbnek bizonyultak." ( (Sztálin) 

MAGYARI GÉZA ezredes 

Továbbképzési ké1•1I,ések az élelmezés 

megsze,·vezésében 

Az elkövetkezendő téli idő.szak felada1taiban minden élelme
zési szolgálatvezető a politrkiai és szakmai kiképzést munkáj a 
homlokterébe kell, hogy · áJlítsa:. - Követe'.ményként ke'.l á'.ljon . 
hogy ebben · az időszakbia,n komoly erfüeszítésekk,el, vasfegye
lemmel, ~ hiányosságok · fel.számolásával, megfelelö operatív 
r,end<szabályokkal, ponto,s tervekkel és tervfegyelernmel nemcs,ak 
~!sajátítsuk ·példaképünk, a felszabadí:ó §zovjet Hadse,eg élel
mezési· s.zolgáLatárnak óramű pöntosságM, de elérjük e szolgá-

. fo.tnak · művészetét · is! · · 
. . A felad at, ami e!;őrttünk. áll: elmé'.eti, belszo'.gálati és gya
korlaü kérdésekre csopor.tosíthartó. E csoportok nem különál~óak~ 
a.zok egymásnak szérv,es részei·, menetközben összefolyn ak. · Az 
é'.elmezési szolgálat vezétője e keretekbe ffles.ztheti bele havi. 
lre,ti és nap,i programját, sajátj át és a1'.árendel1jeiét. Ugyanis nem 
á'.lh.atunk rneg, netn t,eh~tjük félre a havi kiképzési' napok eltel
tével a következő havi kiképzéséig éppen azoknak .a fe,ladatoknak 
a · való, gy,akorLati életbe az á1ültééséit, melyeken: elmé:etileg a 
kiképzési napokon ,e;sajátítunk. Az é'.e'.mez,és i szolgálat vez1etője 
::i ki·képzesseJ és ezen túlmenő-en, saját munkaterülertének felmé
réséveJ, és kiérd:éks:1'.ésével kötel,es megállapítani, hogy mi az, amit 
kijavítania, elsajátítani.a, megtanít,ania s-zükséges, mi az, amit · 
fobb szervezettséggel kell telj esíteni'e. Erre kiell kia:akítsa na · 
pokr-a szóló tervét, ·amirt: felté:lenüj .megvalósít. · 

. Hogy a feladatokat a'z elinéleti, gya1korlati és ,be:szol
·gá'.lati voriatkozásókhan ' helyes-en niegteremthessie, ez az éppen 
:;;oron:év1ö kövietelinény~kből köve:kezik, ill etve ,azoka1t a szern
-pöntokat .kell látnunk, ahoJ mé~ fejlesztési feladat vár ránk Eizek 
a ponto.s ny,Uvanrt:3.rtások, elszámolások, a r-aktárolás és málhá-
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z ás, az éleilmezés helyes megsz,ervezése a be:so 1hygiéne; a · főzés-
1:echni'ké! és szakács továbbképzé:s, az áruismeretek, a selejt élel
mezési hura,dék, a csapat:al való gyakorla:i összműkcdés kez
. dései. Hogy e kérdésekr'Ol melyúknél v,an nagyobb feladat, ezt 
éppen az élelmezési szo1!g.álat vezet,ője mérheti fel\. Nézzük csak 
meg mindenütt: ~iszták-e a konyhák, mennyi a mos'.ék, az egyes 
~ikezéssel időre elkészülnek-e a szakácsok, ászokfán fekszi'k-e 
minden cikk a raktárban, az elrendelt időre osztjuk-e ki az étke
zéseket ; fő1,ünk-e a harcgyakorlato11, helyes-e az élelmez.ési lét· 
-számunk, ott vann,ak-e a szolgálatban lévő közregek az a:elek ki
osz.tásánál, tud-e minden szakács a mozgókonyhán főzni, terv
:Szerü-e ' a szakácsok munkabeosz,tá.sa, milyenek a hús- és kenyér
-száillífo· .eszközök? Vi·zsgáljuk meg, hogy · a „Segédlet az é'.el~e
zés megszervezéséhez" című út.-t miíy mér:ékben oktafü1ik; el
k övettünk-e mindent, hogy önerő,rikbol · esz,erint szervezzük meg 
az é:elmezést. Megteremtet'. ük-e az előírt raktári rendet, a Segéd
iet szerint felépfitettük-e a konyha · belszolgálart:.át, a felvéite'.1ezé
sek, é:keztetések, elszámolások rendjét. Aszerinit, hogy mi'lyenek
nek láljúk a hiányosságokat, úgy állítjuk fol mtmkart:ervünket a 
h árom említett csoportosításban. A tap,a<Sztalat azt mutaitj a, hogy 
az alábbi csoportosítás.okban és rt:árgykörökben helyes-e :5,3j'át és 
b eoszto"tj ai'nk mindennapi továbbképzését fe'.epíteni. Vagyis fog-

. la '.:koznunk kell a szabá1yz,akünk és a szakirodalom felhasználá
:sáva1! é téma1körökkel mindennaposan és olya1n mér:tékben, .ahogy 
,ez,t hiányosságaink mutatják 

. Az elméleti ismereteinkben felkészültségiinket fejlesztenünk 
k ell el,:.,ős·orban a Szo'.gálati · Szabályzatunk az előbb említett 
,,Segédlet"'.ünk, tudósdási utasHásaink maradéktalan elsajáti-
1:ásával. Szakutasításaink és a szakirodaíom felhasznál,ásával a 
h adtápokmányok helyes szerkesztésébm fokoznunk kell gyorsá
ságunkat. Tökéletesíteni kell tudásunkat: az élelmezési 'és ta1kar- · 

. mány-ismeretekben· és azok technológiájában. További· tárgy
körök, aminek még tökéletesebb elsajátítása eredméilyeinket 
j obbá teszi: a nö\cényi és állati erede:ű élelmici'kk,ek áru!1sme
rete, · áz éle'.mezési felszerelési anyag keze '.ésének és a külön
böző élelmiet!kkek átv,ételének, bevi•zsgálás.ának, tárolásának 

. módi ai, a he'.yes, takarékos szállítás és annak megtervez,ése, 
· a· nE>rmák és pó:szereiriek tápértéke, a helyes étlapszerkesztés 

(változatosság, kalória és tápérték szempontj ábó:). A ta'karéko.s 
'f.őzés és előkészí:ési technika, a kenyérsütés, húsfeldo'.,güzás 
•el!11életi kérdései'. A csapat élm. szolgálatának megsz,ervéz-ése, a 
lmsvága.tás, raktárqzás la:ktanyai és tábori viszonyok között · -
A nyilvántartások és elszámolások szabályai: - Amikor bővít-



jük elméleti ismeretei·nket, beosztottj aink tanulását is vezessük,.. 
irányítsuk és időnként számoltassuk el ,őket. 

Belszolgálatunkat tegyük fökéletesc;é és feszessé! 
Az ezredparancsnok vizsgáíja felül az étrendeket, étlapo

kat, a · kiszabott id,őszaki efosztást, a mrnőséget és mennyisé
get. Az élelmezési .számadási készletek bizottsági rovancso.Já
sainál a meghatározott i'dőszakokban, valamint a beérkező élel-
mezési anyagok bizottsági átvételéről gondoskodjon. Minél több 
meglepetés,szerű ellenőrzést gyakoroljon és a hiányok megszün
tetéséről határidőn belül gondoskodjon. 

A z!j.-, alosztá,ly-, sza,kaszparancsnok, a,losztályszolgálat
vezető te!] esítsék pontosan a Szolgálati Szabályzatunkban elő- -
frt kötelességei'ket. · 

Az étkezdevezető, a főszakács és a konyha ügyeletes az étke
zések jó minőségéért, ke!J.ő időben va'.ó elkészítéséért, az egyenlő, 
megállapított adagok szerinti elosztásért, a ,konyhai rend fenn
tartásáért, a konyhában · dolgozók munkiii!na:k helyes megszer
vezésével, az előírt nyers ec:; kész é1m. cikkek ellenőrzésével, az 
étkeztetés helyi és időbeni· feszes megszervezésév,el az e'.rendelt
kötel·ességeiknek mindig fejl,ődő gya.J<orlati tudással feleljenek 
meg. 

Az orvoc:; vegyen részt a heti éti ap összeá1lításában, ellen
őrizze a nyersanyagok minőséget, tárolását, elkészítését. Az 
é1elmiszeranyag beszállításánál, kia_dásánál jelen legyen. Ellen
őrizz.e a kész ételt és az étkezés lefolyását, a bajtársak erő
állapotát. 
. A parancsnok igyekezzen időnként a harcgyakorlatban tény-

leges működésre bevonni az é'.rn. szolgá1J.atvezetőt és beoszfot:
j ait. Itt i•s főfelada,t legyen: a személyi állomány részére kitűnő 
minőségű, változatos étkezés megszervezése! 

Itt nyílik kiváló alkalom a harcszerű viszonyok között, való 
főzés, tárolás, kiszolgáltatás, áttelepítés, raktárber,endezés, had
tápvédelem gyakorÍására. Itt a feladat közppontj ába ,kell tegyük 
a zlj. élm. szolgál:atának harcszerű viszonyok között való gya
korlatát. Gyakoroljuk a gondos és sokoldalú felkészülést, a 
pontos és megfeszített működését az élm. szolg.-nak. 

Gtjakorlatt munkában i·gen sok feladat áll az élelmezési 
szolgllat vezetője előff. Reggel az első útja a konyhába. étkez
dékbe és élelmiszerr:aktárba vezessen. A konyhán győződjön meg. 
hogy hol őrzik a konyha ku!csát1 ellenőrizze a berendezéseket, . 
edényeket, a bútoroknak kívul-belül, hátul lévő tisztaságát. -
Gyfüődjön meg ai kony,hahe!yiség karbantartásáró!, az edények 
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llelyes kezelésérfö. Allapítsa meg, hogy mennyi a moslék, a 
hulladék, pontos-e a létszám, ami után főznek. Győződjön meg 
az é!elmezési· :létszám helyességér,ől. 

Ellenőrizze a konyhán, hogy nincs-e maradék, a szo'.gáláti
]ag távollévők, későbben érkezők részére való főzést, az edé-
nyek, kések használatát, a munka megszerv,ezését. / 

Allapítsa meg, hogy ételkiosztásnál az ügyeleti szolgálat- · 
ban álló megfelel,ő közeg,ek Gtt vannak-e? EHenfüizze a mldár 
tiszt aságát, a csomagolóeszközöket, a tárolást, a raktár hőmér
sékletét, továbbá hogy a tárolt kenyér hány napos, a zöldség
tárolót, a húsfeldolgozót, a garmadatáblákat, azok utolsó fel
jegyzéseit, az ételek minőségét és mennyi·ségét. Meglepetéssze
-rűen gyakran eUenőrizze a konyhákban 1gyakorta a minőséget, az 
-ételek elkészítését. 

·Az elmondottakkal segítséget ,szeretnék nyujtani az élelme
zési szolgálat vezetőinek, hom, az eikövetkezend-ő ki·képzés . 
·kulcskérdéseit döntőleg hol keressék. Véger~dményben a heíyi 
konkrét hiányosságok felméréséhez . és felszám_olásához olykép
pen nyujt segítséget, ha az élm. szol g. vezetők az elmondottak 
segítségével megkeresik a hiányos ,területeiket. 

Ha ki·alakítjuk jól ü~emezett terveinket, akkor a Dicsőséges 
·vörö:s Hadseregnél kiváióan bevalt éfm. ,szolgá,lat megszerve
zésének ismeretével, vasfegyelemmel nevelt beosztotfakkal, a 
harcszerű viszonyok között lefolyó gyakorlatokkal, a sok-sok 
apró munkával, ami az élm. szolgálatvezető mindennapos fel 
adatát képezi, döntően nagy haladást teszünk az él,elmezési szo-l
·gálatban, annak helyes megszervezésében. A soronlévö felada
toknál fontos, hogy az élm. szolg. vezető beosztottjainál a meg
győzés, a . mi·ndennapos oktatás, kiképzés, példaadás és szemé
lyes gyakorlati tanítás segítségével valósítsa meg el.förányzott 
i erveit és a legikisebb kárt,evést is és minden lazaságot azonn_al 
felszámoljon . E hárma,s munkaterületen mutatkozó tfelada:ok 
türelmes, tervszerű, vasfegyelemmel kezeH, politikaifag jól alá
támasztott munkát kívánnak meg az é1elmezési szolgálat veze
tőjétől. Ha megvalósí.tja, akkor valóban méI,tó a dolgozó népünk 
verejtékes munkája által kit<ermelt készletek kezelésére és méltó 
személy szerint is, Pártunk, népünk kitüntető bizalmára, mely 
:beosztásába állította. 
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,,Főfeladat, amely az 1950/51. éviJen az egész hadsereg · előtt , áll: 
a _szovjet haditudomány alapjainak" .tökéletes, elsajátítása." 

(Farkas Mihály) 

SZOVJET IRODALOM NYOMÁN 

. V tigatás és hústárolás tábm•i 
viszonyok között · 

, Ezideig a katonai alakulatok friss hússal való ellát~sának 
l<;.é:r:-dése nem vol.t Jrn~lőképpen mego'.dva, ezért a csapafok csupán 
akkor tudtak rendszer,es,en friss húst vételezni .az év me'.eg idő 
szakában, ha közel voltak valamely nagyobb húsfeldo'.gozó üzem

. hez, vagy hfüőházhoz. A hadtáps,zolgálat sok beósz~ottj 0 azt 
hiszi, hogy . a vágatás, meginkább a hús meleg időben való táro
lása és szállítása cél.jából, felt~t1'.enül jól felsz,ere'..t vágóh:ddal é.;; 
hfü.ővel kell rendelkezni. Mellékesen megjegyezve a helyszínen 
található anya1gbó! 12-48 óra ala:t be lehet rendezni vágó he
lyet, ahol nagy- és ki.s állatvág.atást lehet eszközölni és 4-1 2' 
napig bármilyen melegben legalább olyan jól tárolhatunk húst, 
mint egy jól felsz erelt húsfeldo!,gozó üzemben. Alapjában véve, 
ami egy vágqhelyiség részére szükséges - 30-40 m' he'.yiség 
-'- az a magasabb kötelék vagy csapat elhelyezési kör'.etében 
mindenkor megtalálható. E célra megfelel fészer, gabonaszárító. 
raktár, a végső esetben védöt.ető. A he'.yiségnek 3.5-4 méter ma
gasnak kei,l lennie, de '.egalább 3.2 mé ' emek. A pad'.ózat ,reihetföeg 
beton, aszfalt, kő, szükség esetében döngölt agyag legyen. 

Felszerelésből elsősorban csigára van szükség a vágott á l
lat fe!eme'.éséhez véde'.enítéskor · és széHrancsirozáskor. Az egy
szerű típusú csi,gát el lehet készíteni egy kisebb mechnikai míi
helyben is.. ( 1. sz. ábra.) A ,csiga szilárd, hegesz.tett vagy C,ntött
vas állványá1 a falba vagy két földbe · ásott osz'.opra er.ösítjük a 
dob drótkötelét (,kötelét) átdobjuk a vágóhelyiség mennyezetébe 
(3.2-3.5 m maig,aisságban) feler,ős.íiett irányító herigere.n. 
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1. sz . ábra. 

A levágoN állatot 25-30 mm-es nylrfadeszkából készült 
airn1sztóval emeljük fel; erre 12 mm gömbvasból akaisztókampót 
készítünk a csiga drótkötele számára-. (2 .. sz. ábra). A yágóhelyi-

2. sz. ábra. 

ség me:lett be kell rendezni egy helyiséget a fuús és mellékter
mékek számára; a melléktermékek részére a fal mentén fel.erősí
tünk egy 100xl50 mm kernsztmet!sz,etű fa :kere~ztlécet; a, negye
dekbe vágott hús. fe'.akasztása céljából pedig a padlóza:tól 1.75-
1.80 m magasságban felerősHünk ( a szarufa gerendájára, vagy 
oszlopára) deszkakereszt'.éceket, párhuzamosan, egymástól 1-
1.l m-re. Ezeket a keresztléceket 25x155 mm deszkából, vagy 
I00x150 mm lemezből, vagy végső ,esethen 120-150 mm átmé
rőjű épü'.etf ából lehet készíteni és úgy kell fe'akasztani, mint 
ahogy azt a 3. sz. ábra mutatja, a szamfa gerendájához vagy 
a mennyezet keresztgerendáj ához. A keresztlécekre forgó kam· 
pókat szerelünk, megerősítjük kapoccsal és csa:varrnl, ami lehe· 
tővé teszi, hogy egyformán, gyorsan lehet a kampókat fel- .és 
leszerelni (lá,sd a 3. sz. ábrát). Szükségesek azon·ban kisebb 
edények i,s, vödrök és tálak a vér összegyüjtéséhez. 
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3. sz. ábra. 

A keresztléoeket a padlózattól 1.70-1.80 rn magasságban 
hdyezzük el, sz~rnításba véve, hogy ai marhahús negyedenként, 
a dtsznóhús felenként, a 'birka - egészben lesz felakasztva. 

,,Az első negyedeket feltétlenül a vágásrnl lefelé kell fel
akasztani, illetve a kampót be kell he'.yezni a 13. és 14. borda 
között, közel a hátgerinchez metsze.ft vágásba. Az e l ső negyede

ket másképpen felakasztani nem szabad, mert ez tárolásnál maga 
után vonja a húis romlását ([á1sd a 4. s.z. ábrát). 

Helytelen 
"' 

Helyes 

4. sz. 21 ura. 
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A birkákat és a disznókat két hátsó .lábuknál fogva kell fel 
akasztani; e célból horgonyszerű kampós berendezést Javasolunk 
{-lásd a 3./b. sz, ábrát). 

A ker,esztléc hos,szúságának kiszámításakor figyt:!lembe kell 
venni, hogy 1 fm keresztlécre 4 fél marhát, 4 fél disznót; vagy 3--4 
fél birkát kell felakasztani (keresztben). 

Minden felszerelést előre el lehet készíteni a hadtápterüle
ten és gépkocsival a vágás helyére lehet szállítani. A hűtőberen-· 
dezésének és a ker,esztléceknek összeszerelése és .felállítása 1 _:_2 
napnál többet nem vec;z igénybe. Ilyen „hordozható" húsfeldol
gozó üzem le tud vágni naponta 20-25 darab szarvasmarhát 
vagy disznót és 40-:-50 darab birkát 

Hűtő részére, ahol a húst kell tárolni, a vágóhelyiség mel
lett kell kiválaszi:ani tiszta,, száraz, jól szel főzhető helyiséget. A 
húst el ~ell fedni a portól, közvetlen napsugártól, rovaroktól és 
a rágcsálóktól. -
· Kü:önösen veszélyesek a legyek, ha a szemétdomb, hulladék, 
trágya, stb. körül nagy számban gyülekeztek. A vágóhelyiség és 
a hűtő,. minden ilyen helytől lehetőleg távol kell, hogy legye
nek. Legyek ellen jó eszköz: léghuzat, sötétség, a falak é5 ablak
üvegek befestése kék színre (kékítőkréta). A legyek nem bírják 
a kék és lila s.zín:t és ezért elhagyják a helyiséget. 

Miután a tábori húsfeldolg9zó üzem beosztottjai valameny
nyien i,smerik a vágás1t, ,a vágott állatok feldarabolását és azok 
széttrancsirozását, ezekre a kérdésekre nem térünk ki. 

Miután a húsbeszerzést inféző hadtáp"szolgálatnak fovábbi 
. feladata: meleg időben nemcsak f.elvételezni a húst, hanem szál
lí1ani, néhány napig tárolni is és utána élvezhető minőségben 
eljuttatni az arcvonal élelmezési he'.yére - számításba ~l venni 
még néhány tényezőt. 

Kuta.tások bebizonyították, _hogy a húst 10, s,ő,t · annál is több 
napig, hűtetlen raktárban nyári időszakban is lehet· tartósan 
tárolni, ha megakadályozzuk ,a baktériumok bejutását kívülről a 
hús szövetének belsejébe. Az elálló hús nyerésének a Vörös Had-

. s.eregben megengedett módszere: a húst közvetlen vágás után 15 
százalék ecetsav oldattal 10-20 percig kezeljük. E célból a ne
gy~dekel. vagy az egészeket berakjuk zománcozott kádba vagy 
hordóba öntött ecetsavas oldatba. 

Az ilven módszerrel kezelt húst. 10-12 napig lehet tárolni, 
a· p!usz 20-25 fokos melegben is, romlás veszélye nélkül. 
Ez azz,al rnagyarázha~ó, hogy a hús felü:etén képződött ecetsav

. val átitatott rét-eg .nem engedi a baktériumok behatolását a hús 
szövetébe, a fehérjék nem rothadnak meg és a húst bármilyen 
hőmérsékletű 'és nedves levegőjű helyiségben tárolhatjuk. 
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Bármjlyen egy,~zeru 1s a,z áitalunik „tartósHác;' ·-nak neve-
1.ett módszer, 'tábori viszonyok közt a zorr;i'áncozott kád, vagy 
h ordó hiánya, · továbbá 70-80 száwlékos · ecetsav fogyasztás 
miatt (6-7 1. egy :tonnához) nem · mindig valósítható meg, 

· Ezért, igyekeztünk a tartósítás módszerét a lehetőség ,szierint 
l,eegyszerűsít,eni, az esetsav fogyasztásá:t csökkenteni, vagy va
lami hasonló, oksóbb konzerváló · anyagot ta;,álni. Ez bizo
nyos ,mértékben sikerült ic; és jelenleg van lehe:őség, egész egy
szerű feltételek mellett ,4-12 'napig •tárolni a húst. 

Meg kelJ viszont. jégyeznünk, hogy ha az állat levágás.akar 
és vérte;,enítés,ekor betartjuk az előírt óvórendszabályokat és a 
hús piszkolódác;a·, valamint a baktériumoknak a hús szövetének 
belsejébe való jutása minimális, minden külön tartósítás né'.kül 
3_,.4 11<'.l:Pig tárol_ható és elálló húst nyerünk . 

Vágásk9r, nyúzáskor és c;zé:daraboláskor a vágoH állat hú
sának felszíne rendszerint bőségesen tele van a leveg,őből vagy 
a v,eJe .dolgozók kezeiről rákerül:t baktériumokkal. Ha ezeket .a 
'báktériurpokat nem semmj,sítjük meg, ,azok fokoza'tosan behato'." 
na,k az izoms.zövet belc;ejébe, elpusztítják a húst és . rothadást 
okoznak . Tehát a hús. tárolásának alapf.eltétele anna1k a vágás 

. _é, szétdarabolás fo:yaimán va:ó minimális fedőzés,e, továbbá · a 
fe1q1et ' baktérium · gócainak gyors eltávolítása. Ezért vágáskor, a 
'hú"? __ táro!ásra vagy szál!Jtásra va1Ló e: •őkész:tésével kapcso;atban, 
a kövefüező óvórend•szabályokait figyelembe 1kel1 ,venni: 

l. Csakjól kipihent és egészséges állatot kell levágni, vá
gás előtt 24 órás pihentetéssel: 

,' .. 2. Vágás előti: a vágás helyét k'.óroc; ölda.Uaii le kell törölni, 
vagy tnöiSni (különösen sertéseknél), hogy a szőrről vagy a gy,ap
júról a paktériumok csiráit Lemossuk. 

3~ Tisztán kell tarfan i a vágásra és szé~daira:bol ásra S·ZOl
~áló késeket, ha.sználat e'.,ött jól be kell nedvesíteni. 1-2 százalé
Ros ecé~sav o'.dattal, sós,avva1, vagy néhány pillanatra forró 
vízbe mártani azokat 

4. A gyors és iteliec; vérelfolyást széles vágással biztosítsuk. 
A vértelenítést kfvánartos fr-8 percig függőleges helyzetben vég
r,ehajkmi: 

„ S. Vértelení1és után a vágoH állatokat azonnal szét kell 
d'arabo'.ni, H'.etve riem szabad egymásra rakni azokat 
. Et Bel1ső részek e'. távolítác,akor el kell .kerülni a gyomor éc; 

· a ·belek megsértését. nehogy a húsit bepis.zkolj a. 
7 .. Hőrlefejtésnél el kell . kerülni a hús mély bevágását vagy 

·szúrás~t, i;ehogy a késsel „baci'llusfertőzésf' okozzunk a hú::. 
~első szövetében. . , 
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· 8. -A 1 apocka alatt a ·;az éli ö~szekötő .szövé.eken ne ejtsünk 
·.:;zakadásoRa,t, mély vágásokat, vagy kés,'>zúrásokat (általában a 
·kés élének he'.y:elen tartásából erednek). 

9. Vigyázni kell a comb nyúzásánál, hogy ne nyúzzuk le 
.a húsról a bőrn1art:ti hártyát. 

10. Ha a víz a vágóhelyen, vagy folyóból, vagy valamilyen 
más nyitott víztárolóból van véve - akkor jobb, ha azt a vágoH 
állafok húsának mosásához nerh ha,sználjuk. Erre. a célra alkal

.masabb az ártézi kút, . forrás, fedett vagy · egy1szerű ásott, tiszta 
kútvíz és r,endes vízvezetéki víz. A:talában jobb, ha csa1k belülről 
·€S a vágás helyét mossuk meg, a ,vágott állatok húsát kívülről 
pedig mosa:tlamil hagyjuk és nem kaparjuk le róla a késpengével 
a piszkot. Minden sérülést és ·tályogot késsel kivágunk egészen az 

·egészséges húsig. · 
Az így me,gmunká'.t húst nagy térközökben felakasztva, jól 

szellőző hűtőben, az átáramló levegő gyorsan át1szárítj a s annak 
felületén száraz réteg keletkezik és plusz 12 fok hőmérsékleten 
80-95 százalék levegőnedv,esség tartalom mellett 3-4 napig tá
rolható. Ha a hús hoss:z.abb tárolá1snak, vagy szállításnak van 
·kitéve, plusz .12 foknál magasabb a hőmérsékle,t, a nedvess·égtar
talom is magasabb, akkor a fenti módszer nem ,elegendő. Ez eset-
hen a húst az alábbi, léegyszerűsített módszerrel ke'.J tartósítani, 
hogy elérjük a plusz 20 plusz .22 fokos hőmér'>ékletnél is az el
tartását. 

Első módszer (permetezéc;, va1gy „beiiedvesítéc;": 3-6 száza
lék ecefoldatba mártott, kef.ével, vagy 6Zivaccsal gondosa1J1 bened
vesítjük a hús felü '.éét, l1a,pocka alatt minden ráncot, szúrásokat 
-és repedéseket, továbbá a nyakat és csigólyákat a vágásnál, amíg 
a hús meleg (iEe-tve rögtön a ke:tévágác, után). 

A húsról leosurgó olda!l:ot egy széles faedénybe összegyűjtjük 
és újból fe'.használjuk felerősítve a,zt, ha szüksége.:; erősebb. 
s avval. 

· Második módszer: Nedvesít,sünk meg 8-10 száz.alékos ol
.dattal · valamilyen tiszta anya,got ('.,epe,dőt, ponyvát, zsákot, gyé
kényt; végső esetben papírt), enyhén kicsavarjuk es a kampókon 
25-50 mm-re ·egymástól felaka1sztott hús mindkét olda'.át takar
juk be ve1e. A húsit csa!k a vágásnál, nyaknál, ráncokban (lásd 
a 4. sz. ábra a, b.) lapocka ala:W repedéc;eknél, il'.etv,e azokon 
a helyeken kezeljük meg az oldattal, ahová az ecet gőze a vász
nakról nem tud_behato!ni ( ec-etgőzös tárolás). 

Harmadik módszer (nedves pá1ko'.ás): A feldarabo'.t rés-ze
ket 3-5 száz·alékos ecetoldatba márto,t,t le~ed.őbe, zsákba,, vagy 
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papírba cisomagoljuk. A feldarabolt réc:;zeket, vagy vágott állato 
kat külön-külön kell bepakolni; vagy pedig a csomagoló eszközt 
rá kell csavarni a húsra, miközben a ráncokat, nyakat és a vágás 
helyét, továbbá a hús szövetének szúrt helyeit és repedéseit kü
lön benedv,ec:;ítjük ezzel az oldattal, vagy betömjük ecetbe már
tott papírtamponokkal. · 

'. Ez a három módszer abban az esetben alka,lmas, amikor 
aránylag nem nagy mennyiségű marha, vagy birkahúst kell tá
rolni. Ezeket nemcsak a húsfeldolgozó üz,emben lehet alkalmazni 
meleg, véres húshoz, hanem a helybeli vágóhelyről kapott friss, ... 
kihűlt hús kezeléc:;,e céljából is, étkezdékben, kórházakban, kfűrítő 
állomásokon. stb. 

Ne[{yedik módszer (,,gépesített.., permetezés"): Akkor a lkal
mazzuk. amikor a húsfeldo'.gozó üzemben naponta nagyobb meny
nyiségű húst kell konzerválni - (5-töl 15-20 szarvasmarha). 
Ez ,esetben a permetezé~ céljából felakasztott negyedek és a vá
gott birkák fölé, hoss2úkás ládát. vagy lyukacsos fenekű fa
edényt szerelünk, ahová kézi. vagy hidraulikus pumpa segítségé
vel, bőr vagy gumicsővel (vas csövek nem alkalmasak)_ 3- 6 
szá_zalék ecetoldJ:11ot töltünk f,el. 

A zuhanyból és húsról lecsurgó olda~ részére egy másik fa
. edényt kell fel állítanunk. · 

Azonkívül a zuhanv mindkét oldalára, funérból, vagy víz
hatlan szövetből ellenzőt :teszünk úgy, hogy a húsról lefolyó oldat 
az alsó edénybe folyjon. Ezt az oldatot - id,önkén1 felerősítve -
többször lehet ha1sználni. 

ötödik módszer (permetezés félig · bemártással) : Negyed 
marhák és vágott birkák permetezését naponta 2-4 fonna hús 
kezelése es,etén zuhany nélkül is végre lehet hajtani; 20-30 liter 
eceitoldaHal telHett nagy hordóban vagy faleknöben ; 

A negyedeket, vagy a vágott állatokat fektetve belerakjuk az 
oldatba, miközben az el nem fedett húsrészeke1 kis edény segít- . 

. ségével 5-6 perc:g megszakítás nélkül öntözzük. Ezután a húst 
megfordítjuk a másik oldalára és megint csak 5-6 percig ön
tözzük az el nem f.edett részeket Egy zománcozott kádban, 8 óra 
leforgása alatt 3-4 ember 1 :s-2 tonna húst tud kezelni. 

A hús bármelvik fel•sorolt módszerr,el való kezelése 8-·10 
perctől 12-15 percig tart-. Minél nagyobbak a tárolás hőmérsék
leti körülményei és minél nagyobb távolságra kell _szálrtani a · 
húst, annál tovább és erősebb oldatban kell kezelni. ügye lni kell 
arra, hogy az oldat minden, r.~hcába, szúrásba és repedésbe jól 
behatoljon, különös,~n a lapo'éka alá, · a nyakra és a· vágás he-
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1yére. Miután az ecetsav árt az ember szemének, munka közben 
védő.szemüv,eget kell visel-ni. , 

-A kutatások bebizonyítottáik, hogy á 3-6 százalékos ecet
oldattal gondosan kezelt húst plusz 22 fokos hőmérsékleten és 99 
c;zázalékos nedvességben 5-9, ,sőt 10 napig is jól lehet tárolni. 
Egyúttal a 3-6 százalékos ecetoldat használafa jelentős meg
takarítást jelent a 70-80 százalékos ecetsav költ1ségével szem
ben, csökkenti az 1 tonna hús konzerválásához szükséges mennyi
séget 6-7 literről 1-2 lit,erre. A f,ő, hogy a drága ecetsav he
lyett 3- 6 százalékos oldatot a helyben gyártott ecetből is elő 
lehet állítani, vagy olyan _nyersanyagokból, mint: pálinka, szesz , 
o;csó bor, gyümö'.cs, vagy szőlő, sőr, maláta és savóbóL Azon
ban. ha a felsorolt húskezelési módszerek bármelyikét is alkal
mazzuk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a húsállekonyság leg- -
főhh feltétele - a hússzövet_)elületének 10-15 mm konz,erváló 
bacillusvédő oldattal vailó átitart:ása és ennek a védőrétegnek 
fenntartása tárolás ideje alatt. 

Nem kevésbbé fontos nús tátolása esetén a szabályos fel
akasztás. Marhák els.ö negy,edeH feltétknü! vágással le,fe!é kell 
felakasztani, az utolsó bordák közé (13-14) a gerinchez közel, 
vágást eszközöhr;e, ,a kampó részére. Ezt a vágást ikezelés elött 
kell elvégezni. Elülső részek, vagy a vágott birkák egylábulmál 
való felakasztása a hús romlásához vezet. Húst nem ;:;.zabacl szo
rosan egymás mellé akasz·tgart:ni, egyes daraibok közott 50-J5 
mm hézagot kell hagyni. -

Ha a hús 5-6 órás szállításra kerül, akkor konzerválás után 
:a gépkocsin egymásra lehet rakni, tetejét le kell takarni pony
vával. Amennyiben a hús előreláthatólag 1-3 napos szállításnak 
van kitéve - különösen vasúti kocsikban - fel kell akasztga:tni , 
a kezelés pedig - minél nagyobb a küls,ö hőmérséktet, annál erő
sebb oldattal történjék. 
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Amit a bifrriil tudni kell 

A nyersbőr fehérjetermesztő anyagokból áH nagy víztartalom 
mellett. · 

A fdhám fellszarusodott részérne:k alapanyaga a kera-tén.. 
A bőranyagré:eg legfontosabb alkatrészei: 
ko'.lagén rostok rugalmas rostok, 

kotagénje eiaszténja 
· kötőszöveti 

A kollagén rost duzzad: · 

Duzzadását veszti, összee'sik: 

Enyvesedik: 

sejtek korünje. 
hideg vízben, 
híg sóoldatban 
híg savakban 
álkáliákban. 
J angyos vízben, 
töményebb konyhasó, 
oldatban. 
magas hőfokon víz 
jelen'.é tében, 
elv,eszti tehát 

össze:ételét, enyvv,é,,. 
zsellatinná a!akul át. 

Az enyvesedési folyamát már 45 fok hőmérsékíeten meg
indul. (Lábbeliek erőszakos szárításánál fellép.) 

A vizes műhely müv.eletei közül multkori cikkemben ismer
tettem a meszezést, · ami nem egyéb, mint szőrtelenítés céljából 
törtérnő szőrlazítás. · 
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A f.eláztafotf felhámot a szőrzettel együtt e'.1ávolítjuk. A 
szőrtelenítés történhet kézi és gépi erővel. Ezután a bőröket rend
szerint hideg vízben duzzasztják, majd a hájasréteget éles kézi 
kaszákkal, vagy gépekkel lefar.agj ák 

Az eltávo'.íto:tt rétegekből bőr,enyvet készítünk. 
Pöre a felhámtól és húsrétegt·ő,l megfosztott nyersbőr, 
Meszezés után a bőrben visszamaradt meszet, egyéb a,lkáliát'. 

valamint az elsza-ppanosított zsírokat ,eJ:távo'.ítjuk. 
Ezért a bőröket mossuk, piszko,t mechanikailag kinyomjuk 

(,színelés), alkáliákat gyenge savakkal (hangyasav, 1ejsav) kö
zömbö.sítjük és kioldjuk. 

Simu'.ékony, lágy bőrö1knél a rugalmas rostokat páco'.ás út-
. ján lazítjuk. Régen e célra ku:ya-tyúk, stb. ürüléket haszna:t,ak. 

ahol a ·hatást az emésztő, fermentumok és bélbafüériumok idézték 
elő. Ma e célra fől,eg ai hasnyá'.m~rigy fermentumait fa.rtalmazó . 
meS'terséges pácokat használunk. . . · . . 

A cserzést végrehajthatjuk: . 
növényi, ásványi, zsiradék, me?terséges cserzőanya1goklkal. · 
Növényi cserz.őanyagok: gyökér, törzs, kéreg, levél , hajolás. 

termés, beteges kinövés; ezek vízben ·oldható cserzősavakat tar
talmaznak. 

A cs-erzős,av · gyűjtőfogalom, a tannin például a cserzősav
egy csoportjának a neve. Valamennyi növényi cserzősavakat jel
lemzi, ~ogy olda:uk összehúzó ízű, fanyar. 

A. növényi cserzőanyagok f.elha,sználhatók: 
a) közvdlenül, gödörcserzés, süllyesztés, 
b) előzetesen kivonjuk a cserzq és ' nem cserző s.avakat. 
A cserzőanyaghiányt a legtöbb állam rp.esterséges cserző

anyagok előállításáva,J hidalja át. 
A növényi cserzés folyamatára véglegec;en kialaku;l elmélert 

nincs. A cserzésnél kémiai · és fizikai folyama:ol( egyrhás mellett 
játszódnak le. 

A növényi eserz:őanyagok oldata különböző nagyságú ré-· 
szecskéket tarta'.maz. Miné1'. nagyobb a részecske nagysága, annál· 
gyorsabban csapódik le a rostra, de ebben az eseföen összehúzza. 
a bé5.r felületét, eltömi a pórusokat és a további cserzőanyag be
hatolást megakadályozza (a,gyoncserzett bőr). 

A kis szemcséknek .a behatolási képessége nagyobb, a. na
gyobb szemcséknek pedig fe!szívóképessége er,ősebb. 

· A c,serzés elején már használt híg cserző1evek:kel kezeljük 
a bőrt, mert itt a nagy szemcsenagyságú részek már hiányozna){. 
A cserz~s.t nagyobb töménységű levekkel folytatjuk. · 
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A cserzés egyik legfontosabb része a „gödrökbe''. való ülte
té'>. 

A bőröket 2.5-3 m mély fa-, vagy cementgödrökben aprí
tott cserzőanyaggal rétegezve kiterítjük, megnehezítjük, majd 
a gödrőt alulról cserz.ő'.ével, vagy vizzel megtöltjük. 

A cserzésj idő megrövidítésére a gödrökben való ül:etés 
he!yett a bőröket töményebb, melegebb cserzőlevekben forgó hor
dokban cserúk ki (2-3 nap). 

Az ásványi eredetű cserzőanyagok l>i:izül a krómtimsó és 
timsós c'ierzés bír nagyobb jelentőséggel. 

A zsíros cserzésü bőr szarvasbőr elnevezés alatt ismeretes. 
Rendesen halz'>írokat, tengeri emLősök z'>írj át használjuk e célra. 

Formaldehyd is használható cserzésre, az ,aldehydek álbilá
ban ,a fohérjéket oldhatatlanná teszik. 

E c-ser'zésnél zsírosc<;erz.éshez hasonló bőrt kapunk, amely 
jól mosható ~s cserzőanyagot alig <tartalmaz. 

A cserzést követik a kikészít,ő és csinozó műveletek. 
. E műveletek útján nyeri a bőr azOikat a végleges tulajdonsá

gait, amelyek .a felhasználást befolyásolják. 
A bőrök cserzés után 60 s.záza'.ék vizet tartalmaznak, a ké,sz

bőr általában 14 százalékot. A .feles vizet, ki:isztítással, majd 
szárít-ássa] távolítjuk ,el. 

Azokat a bőröket, amelyek cserzésénél sötétebb színű cserző
anyagokat használtunk, halványítjuk. . 

Zsírozás . a bőröket nyu'.ékonyabbá, több zsír felhasználása 
esetén pedig, vízállókká teszt 

A zsírozás a szakításszilárdságot is növeli. 
, Növényi cserzésű bőröknél zsírozást a halzsírt, fa,gigyút hasz-

nálunk. · . . 
A megfelelő olvadáspontú kev·eréket a nedves bőr húsolda

iára kenjük és forgó hordóban, melynek hőmérséklete körülbelül 
35 fok C - a bőrbe juttatjuk. 
· Keményebb bőröknél a beégetést alkalmazzuk. A magasabb 
olvadáspontú ( 45-55 fok) megolvasztott zsíradekba a. teljesen 
száraz bőrt rövid időre bemártjuk. Ezután 10-25 százalék zsír:t 
vihetünk a bőrbe. 

I<rémbőrök zsírtartalma 3-6 százalék, e cé:'.ra zsíremulzio
kat használunk. Az appre_tálással a bőr barnaoldalá,t fényessé, 
színessé, a húsol dalát pedig símává tesszük. 

A vízhatatlanságot a zsírozáson felül fémszappanokkal való 
impregnálással i~ elérhetjük. Gyanták a rostokat roncso'.ják. 

A növényi cserzésü bőrök általában tömöttebbek, mert 23-
40 sz"ázalék között cserz.ősavat és ezenkívül még töbh-kevesebb 
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a rostok között lerakódott vízzel, kimosható szerves anyagot 
( cserző és nem cserző savakat) tartalmaznak. 

A talpbőrök :tömörítését a fenti anyagoknak nagyobb meny
nyiségben való bevitelével érjük el. 

Vigyázni kell azonban a százalékra, mert bizonyos fokon 
tú I ez már a. súlyszerinti bőr nehezítése. 

A talpbőröket még hengereléssel, kalapálássa1! törnöríithet
jük A bőrök festése történhet: 

l . Vízben oldott festőanya,gokkal. 
2. Por-, pigmentfestékkel (rögzítőany,ag segí:tségével bevon-

juk). · 

Az anilinfestékek (mesterséges festék) közül a bázikus festé
kek növényi cserzőanyagokkal festéklakkot alkotnaik, növényi cser
zésű bőrt tehát közve.Uenül festenek. 

A savas festékek viszont a krómcserzésű bőröket festik köz
vetlenül. A vízben oldott festékeket a bőr a tömöit:ségének meg
fele lően különböző mennyiségben és árnyalatban veszi fel. 

A fedőfesték teljesen egyenletesen - még halvány sz.ínek
nél is - vonja be a bő,r felüLetét. 
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Anyagtakarékosság nelkül nincs anyagi fegyelem, anyagi fegyelem 
nélkül nincs vasfegyelem, vasfegyelem - nélkül nincs ütőképes 

hadserég. 

-- - -- ----- -

c/PJÓPMÚ SZ O L C ÓL ./l T. 

'.:ZAMBó 'JóZSEF főhadnagy 

Gépjú,·mű . karbantartó nap 

Sokat hallottunk és olvastunk már arról, hogy a gépjármű 
~lettar:tama, haszná'.ha~ósági foka a karbantartástól függ. 

A honvédség,en be'.üt a gépesítel't egységek harckészs.ége, a 
gépjárművek hadihasználhatóságától függ. A gépjárómű első
rendű hadianyag, melynek hadihasználhatósági fokáért, minden
-kori üzemi, műszaki és forgalombiztónságáért a gépjárómíí szol
gálatvez~ö felel - a szakszemélyzet'.:el e-gyüt1. 

Ha már dolgozó népünk áldozatkézsége lehetővé tette a gép
járómííviek nagyszámú használatát, akkor Pártunk iránymutatása 
és parancsa az, hogy a kiado:t anyagoi: mindenkor megőrizzül, 
·~s használható á'.lapotban fenntartsuk. 

· Hogy mindezeket végre tudjuk hajtani és a népi vagyon1 meg 
tudjuk őrizni, ezért tar.tom szükségesnek, hogy a gépjármű rkar
bantar:ást a csapatoknál v.ersenymozgalommal kapcsoljuk össze. 
A gépjárművek üzemének használhatóságának meghosszabbí 
tására és a mindenkori legjobb műszaki állapo<tba va1Ió heíyezés.é
nek. illetve ta rtásának a hadilfasználha.tóságnak szem előtt való 
-tartása teszi szükséges.s~\ hogy a csapategységen belül a karban-
tartó n,apot elrendeljük. · 



/ 

A gépj áróműszolgálatban a gepJ armű karbantartási mun
kál a':o,k alapos végrehaj,tásához hetenként egy karbantartó napot 
kell biztosífani és azt napi1parancsban közzét·erini, i'.l,e'.ve rcgz-í:,eni 
ke'll. A heti karbantartásL nap meghatározása, napip,,rancsban 
való közzé':étele, valamint a végrehajtásának ellenőrzése a had
táppara,ncsnok (:t,echnikai szolgáiatvezdő, gépjármű szolgálat-
vezető) feladata. · · 

A heti karbantartási napon, a belszolgálati gépjárművek ki
vételével, a gépróművekkel mozgás nem engedélyezhető. A bel
szolgálati gépjáróművek karbanfartási idejét a szolgálatnak meg-
felelően kell szabályozni és végrehajfani. - . -

Parancspont példa: ,,Elrend,e,lem, hogy a II. zászlóaljnál min
den héten a pénteki napon legyen végrehajtva a gépjáróművek 
karbantartása. Ezen a napon a belszolgálati gépJáróművek kivé-: 
telével mindennemű gépj árómű mozgást beszüntetek é,s rrieg1til-
tok". · 

A gépjárómű karbantartásának elmulasztásáért, va,gy ba
nya~ e;látásáért a gépjáróműszolgálat yez,etiője erkölcsileg, az 
abbol eredő károkért anyagi'.ag is felelős. A végrehajtott karban
tantási munkálatokat a gépj árómű karbantartá,si lapjába kell ve
ietni, a bevezetést és a . munkálatok elvé,gzését a gépjárómü 
szolgálatyezetéíjével igazoltatni 1kell. -

A karbantartásra az utasí-tást a gyár; vagy a H. M. által ki
adott kezelési utasítás szerint kell végrehajtani. 

- · Erre azt lehetne mondani, hogy a magyar nyelvű uta,sítás
ból még ki lehet venni az adatokat a karbantartás végrehajtásá-
hoz, de mii · csiná'.junk az idegennyelvű utasítással? . 

Bajtársak! Bármilyen nyelven is legyen írva a kezelési uta· · 
sHás, a rajzok, de különösen a kenési táblázat ,,elolvasásához'~
riem kel'J bírni azt a nyelvet, ame'.lyel az utasítás írva van. Uta
sítás minden egyes gépjáróműhöz ki van adva. 
_ Ha a ken~si táblát megnézzük, akikor az megmondja nekünk, 

hány kilométerre kell végr,ehaj:ani, mikor esedékes egyes részek 
kenése. A gépjáróműszakmában rajz után is rá ke'.l i~,merni, hogy 
mit akar ábrázo'.ni a rajzon feltüntetett ·alkatrész. ~ ha r2.jztóf 
í:élve kételyeink lennének, ú,gy a gépjárómű a valóságban rendel
kezésünkre áll, hogy azt a gépj á:róműn e'.lenőrizhessük, ösc;ze
hasonlítva a rajzzal. Igy kell saját magunirnt rákényszeríteni 
arra, hogy az idegennyelvű utasítás és a rajz, valamint a nálunk 
lévő gépj árómű összehac;onlítá,sával, egyeztdésével, a kenési táb
lázat magyar nyelvű szövege né:kül megoldjuk az esetleg fenn-
á1Ió nehézségeket. · 



A karbantar:ónaipon ine csak a gépj árómü ápol.ására és · kar
bantartására terjedjen ki a figyelmünk, hanem a karbantartással 
párhuzamosan hibamegelőzést is végezzünk. 

A hibamege:őzés magával hozza a gépjárómű időe:,őtti na
gyobbmérvű meg,hibáso,dásának megelőzését és a kis h~bák kikü
szöbölését, elhárítását jelenti. Megei-őzi az ezekből eredő nagyobb 
anyagi kárt, a szerencsétlenséget, esetleg balesetet. 

A Szolgálati Szabályza:unk III. Rész,ében a sz.ínnapos ikö,
telességeinél találjuk, hogy rp.ielőtt a gépj árómű a telephelyet el
hagyj a, meg 1kell vizsgálni forga'.om- és üzembiztonsági szem-
pontból.. · 

Kérdem, hányan hajtják végre ezt, minden egyes gépjárómű 
útbaindulása előtt? Nincs idő erre a kivonuláskor, mondják ,a 
bajtársak. De van idő akkor, amikor a .gépjárómű a napi mun· 
káj a elvégzése után visszaérkezik a telephelyre. Ekkor lehet a 

_ vizsgálaitot megejteni és az esetleges hibákat elhárítani. Igy a 
másnapi igénybevételre valóban csak a megvizsgált és üzemkép,es 
gépjárómű ha,gyhatja el a telephelyet. Ha nagyobbmérvű a hiba, 
úgy a ·mtíhelyben hárítjuk el az üzemképtelenség okát. 

Az elrendelt ka,rbantartó napon ne elégedjünk meg azzal, 
hogy a gépj árómtívezetőknek biztosítjuk a karbantartóanyago· 
kat, félszereléseket és az időt. Tartsuk kötelességünknek, hOigy 
a karbantartó munkálatokat versenyszerűen szervezzük meg. A 
gépjárómtí szolgálatvezető a karbantartó napon, különösen az 
első időben, csukja be irodáját, öltsön ,szerelőruhát. Már a kar
bantartó napot megelőzőleg támaszkodjon a Pártra, beszélje 
meg a bizalmiakkal a karbantartás versenyszerű megszervezé
sét. A versenyt a csapategységen belül az alosztályok között, az 
alosztályon belül pedig .a gépjárómű vezetők között gépjárómű
venként szervezze meg. A gépj áróművön a versenyt részenként 
(motor, alváz, felépítmény) szervezzük meg é~ hajtassuk végre. 
Ossza fel az egységeket csoportokra, a csoportokon belül pecfig 
alakítson kisebb részleget. Az így megszervezett karbantartó 

, nap nem csupán időkitöltéssel fog eltelni és nem tapasztaljuk 
az1, hogy ha nap közben közeledünk egyes csoportokhoz, .az első 
a karbantartók közül, kikhez legközelebb érünk, lázasan fogja 
dörzsölni a gépjáróművön a hozzá legközelebb eső részt, cc;ak 
azért, hogy azt a látszatot keltse, hogy dolgozik. , 

A verseny megszervezésére, csoportok beosztására az aláb
biakat javasolom. 

Az egye.égen belül a mosó- kiutalása, A zsírágyúkhoz egyes 
, gépjáróinűvek beosztása. Ezek mind azt a célt fogják szolgálni, 

hogy az egyes csoportok az időrendben végrehajtható munkálatok 
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elvégzésére ne várjanak. Tehát míg az egyik részleg a ~pjáró· 
művet mossa, addi,g a masik részleg motorolajat cserél, a har· 
madik zsíroz, a negyedik alvázel'.,enőrzést h,ajt végre és így egy
ugyanazon időben a karbantartási munkálatoknál az egyes mun
kacsoporfok a munkálF1tok elvégzéséhez a kijelölt időben ' kapják 
meg az egyes helyeket és karbantartóanyagokat, felszere'.éseket, 
ezzel a módszerrel tudjuk az időt helyesen felhaszná lni. 
. Ha a karbantartó napon a szervezé,;; hiányzik és a munkála-

tok ,elkezdése előtt nem adjuk -ki a részlegeknek a munkálatokat, 
a verseny nem !,esz eredményes. Igy nem fog elöfordulni, hogy 
ha az összes gépjárómüvezetők 8 órakor elkezdték a karbantar
tást, a tizedik gépj árómü v,ezetője még 11 órakor is ott á'.l a 
mosó ,előtt azzal az ürüggyel, hogy nem jutott. hozzá a mosóhoz 
és csak a mosás után tudj a a többi munkákat e'.kezdeni. 

, Fel ke.11 hívni még a figyelmet az anyágtakarékosságrn. Elö
forduH esetbfü említem meg, hogy a karbantartási napop a zsír• 
zásná1 a karbantartó addig igyekezett nyomni a zsírt a zsírz.andó 
helyre, illetve melléje, amíg azt a zsírzó bevet:e, avagy nem. 
Azonban, hogy mennyi zsír fogy el és mennyi megy veszendőbe; 
azt nem nagyon vette fiigyelembe. 

Tehát okta"'>suk, hogy ha ilyen eset eliőfordul, ki kell szerelni 
azt a~ alkatrészt, mert esetleg berágódás történt, vagv a zsír
csatorna van eltömődve, · beszáradva. Tehát az első kisérletek, 
után az alkatrészt kiszere'.ni, a hibát elhárítani és csak azután 
hozzáfogni a zsírzáshoz. Igy nemcsak a munkálatok · elvégzését 
könnyítjük meg, hanem főleg a sok anyagpocsékolástól mentesít-, 
j(ik egységünket, egységünkön keresztül pedig áll.amháztartásun
kat, do'.gozó népünket. 

A fémrészek tisz:ításánál ecs,eí, vagy fuvópisztoly segítsé
gével először ázfassuk fel (petróleum, gázolaj) a megkeménye· 
dett, rásült olajréteget. Meglátjuk, hogy mennyivel könnyebben 
megy a tisztítás, ha a fenti művele:et elvégezzük és csak azután 
csapa1juk le vízzel. Ott, ahol magasnyomású víz nincs, vödörből 
ecsettel hajtjuk végre a művéletet. 

Mert, mi't láttunk eddig! Addig verették vízzel ezeket a _ré- . 
szeket, amíg jól-rosszul sikerült eltávolítani a megkeményedett 

, var;ry rástilt olajréteget. Tehát láthatjuk ebből is, hogy kevesebb 
munkával, kevesebb vízzel, tökéletesebben hajthatjuk végre a 

. fémrészek (motor, sebességváltó, kiegyenlítő művek, alváz, s.ti;;>.) 
leápolását és karbantartását. Havi elszámolásnál a vízóra díjak ki- · 
fizetésénél, a hadtápparancsnok nem fogja a fejét csóvá lni, hogy 
h'ova fogyott el az a s.ok víz és miből fizesse. Mert a víz is 2énzbe . 
kerül. 1 
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Csak egyszerü .példáva:I szolgálok: A kormánytoló kar gömb
,csap·szegeit említem meg. Mielőtt a zsfrzón kereszr;:ülnyomnánk a 
.zs.írt, győződjünk meg arról, hogy nem túlnagy-e a ikotyogás és 
.az összes gömbcsapszegeken keresztül nem tú'.s-ágcisana nagy-e 
a kormány hoI1játéka. Ugyanis a gömbcsap,szegeknél a zsírpárna 
a hézagot kitölti, de használat }<özben ez,en zsírpárnát kiveri, 
tehM újra előáll a kotyogás, fokozottabb igénybevéte1nél na
gyobbmérvű lesz a kopás és esetleiges az egész szerkezet szét-
esik. · \ 

Még . a zsírozá,s e'. -ő1t meg kell 1győződni, hogy a kardan~en
gely holtjátéka a csúszórészek hornyolt részein.él a megengedett
nél nem nagyobb-e, mert a zsírzás után a zsír ,ezeket a részeket 
k itölti s az első időben bizonyos mérvi-g - használait eliőH - a 
holtjátékot megszünteti és így félrevezeti az ellenőrzőt. 

A kardánkereszteknél a kereszt középső részén nem minden 
eseitbe'n fogunk találni zsírzó:. Né elégedjünk meg, hogy nincs, 
inert akkor a zsírzó helyén· egy csavármenet:eL el'.átott dugót ta-
1álunk. Ezen dugók eltávolítása után csavarjunkhelyére egy zsír
zót és ennek s,eg:tségével végezzük el a zsírzást. A kenés elvég
zése után a zsírzó helyére tegyük vissza a du1gót. Azon típusok
nál, hol a kardánikereszt végei· Wgörgős perselyekben végződnek, 
ott sűrű o'.ajat használjunk a kenésre. Ugyanis a centrifugális 
-erők következ~ében a zsír a csészék fenekére vágódik, így a kenést 
-ellá':ni nem tudj a, míg a vastag o!aj a fenékre való kivágódása 
után .a forgás megszűntével nyugalmi helyzetében lefolyik és 
végigkeni a görgiőket. Ezen gyakorlati példák felhozásával rámu
t attam arra, hogy hogvan ke:l a k :ar bant artás : hiba.megelőzé ssel, 
szakoktatással egybekötve végrehajtani. 

A karbarttartás és gondozás a gépjárművön feloszlik: 
Napi, heti, időszakos é.s évés karbantartásra. 
Naponta: 
J\ gépjárómíívezető teendői indulás előtt ,és a menet befe

:jez·tével. 
Hetente: 
A megtett ki.lométereknek megfelelően a karbantartási lapon 

'feltüntetett munkál afok elvégzése. 
Időszakos: 
A nyári, illetv,e a téli használa.tra való áttérés. 
Evente:-
A répjárómű t,eljes :'i.tvi~s,gálása, szakmüheiy bevonásával. 

A munikálatok elvégzése rés"zhen a gépjáróművezető, de minden
kor szakfelügyelet mellett (f.ékdobok . szabályozása, szelepcsiszo
lás. s.tb.), 
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A KARBANTARTAS MűSZAKI EL~NORZÉSE. 

A karbantartó napon, amikor a munkálatokat befejeztük, a 
:résilegek, melyek versenysz.erű'.eg hajtották végr,e a gépjárómű 
1rnrbantartásf," ·a nekik már előr-e kijelölt helyen, a gépjáróműve· 
ket fajtáik -szerint (motorkerékpár, személy,gépkocsi, tehergép
kocsi, gyártmányok szerint) felsorakoztatják. A felsorakozás 
után a műszaki ellenőrzésre kijelölt téren megkezdjük az ,ellen
őrzéS't, a karbantartó lap szerint. 

Az összes gépjárművek motorház t,etőit fe!nyittatjuk. Az 
akkumullátor-vizsgá1athoz szabaddá tesszük az akkumulát0irt. A 
:szerszámokat és ifelszerelé.si cikkeket kirakatjuik. Kikészfüetünk 
e gy f.ekpado,t arra a célra, hogy az al,v,ázel'.enőrzésnél· kézné l 
1~gyen. · . . 

Az ellenőrző szerelőruhában legyen. Legyen nála: akkumu
látor savsűrűségmérő, Volt- és Ampermérő, gumilégnyomás
mérő és egy 30-40 cm hosszú mutatópálca. 

Az e '. lenzőrző - .a gépjármű vezetőtől á1:véve a karban
tartó lapot - az azon feltüntetett munkálatokat, illetve annak 
végrehaj:ását ellenőrizze le. · Az aprólékosan átvizsgált s a kar: 
b antartó :apon feltüntetett rész,eket sorbavéve győződjék meg 
a zok karbantartásának helyes végrehajtás.áról. 

Egy pé:da arra, hozy hogyan lehet egyszerre több gépjármű
vön gyorsan az ellenőrzés·t végrehajtani. 

,,Gonda bajtárs! A sebességváltó és hátsóhíd olajszint csa
varját csavarja ki. Kis.s bajtárs! A légszűrő: vegye le s a vezető
fü lke üléspárnáját vegye ki. Keresztes bajtárs! Az első kiegyenlí
tőmű és t·erepvál•:ó ,szintcs.av'arj át és az akkumulMor dugókat 
:csav.arj a ki." · · 

Parancsvétel után a bajtársak. ha már az előre kirakott 
:szerszámzat:ból a megf1elelő méretű szerszámot eme'.ik ki a ku'.,csok 
közül, ez már elárulja az e'.lenőrzőnek, hogy azzal a résszel 1 a 
k arbantartási lap szerint valóban dolgoztak. A kinyitott részeknél 
-személ yesen győződjünk meg a helyes és szakszerű , az előírásnak 
megf.elelő munkálatokról a karbantarU1si lap s'ler.int. · 

Ne csak a külcsínre adjunk a karbanfartásnál, hanem első
sorban a helyes és megfelelő zsíq;ás, valamint az ci1 aj cserékre és 
22 olaj,szintek meglétére. Minden egyes részt ellenőrizzünk le, 
.amely a karbantartólapon aznapra esedékes volt. 

Időt és f árndságot ne kíméljünk, hiszen az időt azáltal biz
tosítottuk, hogy · versenyszerű'.eg szerv,eztük meg a karbantar· 
tá$ vég,r,ehajtását. A kirakott szerszámzatnál · arró'. győződjünk 
:meg, hogy az te'.jés-en leápolt-e, hogy nem · hiányos. avagy 
iör:,ött-e, valamint, ha szükség van rá, kéznél legyen. Ezzel el-
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érjük azt. hogy le-~llenőriztiik, hogy nem hiányos és a bajtársa
kat egyben rászokta.tjuk arra, hogy mindenkor a he'.yes szer
számzatot !használják (nem fognak minden csavart és anyát a 
,,francia" kulccsal o'.dani és zárni). 

Ezzel érjük el azt is, hogy a szerszámzatot nemcsak akkor 
fogják használni, amikor az országúton ke:·1 a hibát e'.hárítani, 
hanem· ily esetben is. . 

Tapaszta'.atból mondom, ho,gy a fentiek szerint végrehajtott 
ellenőrzés a karbantartót minden szónál jobban meggyőzi. Látni 
fogja a karbantartó, hogy itt semmifé'.-e fondorlattal nem -lehet 
kijátszani az ellenőrzést. Nem a ragyogó tiszta (csöpög a 1keve
rék:éíl) gépjárómű, tehát a külcsín a mérvadó, hancem az ala
pos el'lenőrzés a karbantartó lap szerint. 

A 
I 

jól végzett munkát, a versenysze'.lemet tudjuk kifejJ.esz
teni akkor, ha .kifogáso'.ni valót nem ta'.áltunk és azoo bajtársak
nak, kiknél minden rendben volt, a továbbiakban szabad időt biz
tosítunk. Ha valamit nem ta'.á'.tunk rendben, még mindig van 
időnk, hogy az elmulasztottakat, vagy nem helyesen végrehaj
tottakat megcsináltassuk. A versenyben ne meghatározott időre 

· tüzzük ki az el'.en6rzést, hanem ahogy a munkáolat végre '.:et t 
hajtva, már megkezdhetjük azt. Ahogy sorjában elkészültek a 
munkálatok, úgy hajtsuk v-égre az e'iE'nőrzést. Igy érjük . eil azt, 
hogy aki e'.ő,bb végzett, annak több idő jut. amit szabadon fel 
tud hasz_nálni. 

Az ilyen módszer fej:,eszti a v,ersenysze:Jemet, a gépjármű
vezetők között és több szabad időt biztosítottunk a gépjármű
vezetőknek. Nem ke!I megvárniok, amíg az egész egység végez 
a karbantartással és mi is végzünk az egész egység eEenőrzé
sével. · 

Az ellenőrzés befejezésekor .hívjuk össze az egész egységet 
és közösen megbeszé'.ve értéke:jük ki azt, ami helyesen, avagy 
helytelenü! l,ett végrehajtva. A kért-ékelés meghozza a dicsérPtet 
azok számára, ak.ik azt megérdem'.ik, va'.amint a megfeddést 
azoknak, akik mu'.asztást követtek el. Ezen kiértékelés a'.att a 
karbantartók egyúttal tapasztalatcserére, va'.amint módszertani 
fogásokra és átadásra tesznek szert. A tapaszta'.atátadás segíti 
a munka gyors és tervszerű végrfhajtását. 

R.öviden összefog'.a'.va láthatjuk, hogy e .pá,r módszertani 
fogással mennyire előre tudjuk vinni a karbantartók között a 
versenyszel'.em kifej'.esztését, a he!yes és pontos karbantartási 
munká'.atok végrehajtását, amelyet a békeszolgá'.atban megta
nulva ,gyümölcsöztetni tudunk a hadmíív.eleti terü'.eten. 
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YOII.QTll/11/0C SZOLCiLIIT. 
BLASCSOR J&'lő főhadnagy 

A vonatanyag-szolgálat vezető 

és a fogatölt szállítószakasz-parancs~ 
nok feladatai 11, csapatgyakorlatoh --

után 

A nyári kihe'.yezések néphadseregünk 1949/50-es .e:méleti ki
képzésének gyakorlatba való átvitele; a csapatgyakorlatok pedig 
az egész évi kemény kiképzésnek é~ a kihelyezések.nek záróvizs
gái vo'.tak. 

A csapatgyakorlatok nélkül kiképzési évünkben elsajátíiott 
ismeretek nem képezhetnének szerves egészet. ' · 

A csapatgyakorlatok célja az vo'.t, hogy a harca.sokat, vez,e
töket, valamint az anyagi szolgá!atot e'.látó bajtársakat a liábo(
rús viszonyokat legjobban megközelítő helyzetekbe ál'.ítsák. Nép
hadseregünk valamennyi tagját büszke örömmel töltheti el az a 

. tudat, hogy kiképzési évünket ·m,ffóképpen ·fejezhettük be, 11 

a valóságot legjobban megköze'.ítö viszonyok között adhattunk 
számot arról, mit sajátítottunk el' a kiképzési év folyamán, ho
gyan hajtottuk végre a . Miniszter Bajtárs 1. számú parancs.át. 

Befojezödtek a csapatgyakorlatok. A'.akulataink a jól vég
zett munka érzésével helyörség,eikbe tértek vissza. U j kiképzési 
időszak kezdődik, új fe.Jadatok ál'.anak előttünk. Feladatun_k 
kettős : 



A) Az anyagi fegye!em meg:szilárdítása . 

B) -Kiképzési feladatok · 

Különböző katonai fo'.'yóirat~kban, de kü'.anösen a ,.Hadtáp-
szolgálat''-ban több cikk fog:a:kozott az anyagi fegye'.em kérdé
sével. Kétségte'.en, hogy ez a prnb'.éma - néphadseregünk 
anyagi fegye'.mének helyreál;ítása, az anyagi fegye'.em megszi
lárdítása - döntő fontosságga'. bír. 

A Szovjetunió Vörös Hadsereg,e I 945-ben fe'.'szabadította 
hazánkat és ,ezzel kezdetét vette új fejlődésünk korszaka. A ka-
pitalista á'.lamrend megdőlt és népünk a szocia'.ista fej:ődés út
jára lépett. Gyökeresen megvá'.tozott néphadseregünk összetétele 
is. · A dolgozó nép nem sajnál á'.dozatot hozni néphadserege fej 
;esztésére, mert tudja, hogy csak egy erős hadsereggel képes 
a Szovjetuniótól' ka,pott függetlenségét megő.rizni; békés termelő 
és épí.tőmunkáját fo'.ytatni. _ 

Honvédségünk anyagának igen j,e'.entős részét képezi a ló
felszerelés és vonatanyag. Ezek nyersanya?a pedig a népgazda- . 
sági szempontból is nagy fontossággal oíró fa -, fém - és fő'eg bőr
anyag. Társadalmi rendszerünk megvá:tozásával meg kell tehát 
vá'.toztatni néphadser,egünk mfnden egyes tagjának e nehezen 
pótolható anyagokhoz va!ó viszonyát is . Ennek az új, he'.yes 
viszonynak a kiifej'.ődése e'.sősorban öntudat kérdése. Honvédsé
günk he'.yes, öntudatos neve'.ése eo-yaránt fontos feladata minde1 
tiszt- és ti~the'.yettesnek, de e'.sőrendű köteJessége és. legfonto
sabb f,e;adata a parancsnokoknak és politikai tiszteknek. Köte'.es
ségük a va'.óban szocialista érzésből fakadó anyagkímélésre rá
nevelni néphadseregünk . valamennyi tagját. 

Kiképzési vonalory a fogato'.t .szá'. lítószolgá!at töké'.'etesftése 
lép e!őtérbe. _ · · . • 

Természetesen az anyagi fegyelem kérdése nem választ
ható el a k:ké,pz éstő'., mert szilárd anyagi fe,gye'.em né '.kül a fo , a-. 
to'.t szállítóe,gységek beosztottjainak szakkiképzése el sem kép: 
ze'.hető. A fogato lt szá'.! ítószo'.gálatot ellátó baj ' ársainkriak a 
szakszo'.gá'.at el'.átásához és a szakk:képzés végrehajtásához kor
szerű szabéí.:yzatok és segédletek nem álltak rende'.kezésre. Most; 
az új kiképzés.j év kezdetén már va'.amennyi bajtársunkat e'.lát-. 
juk az új szabá:yzatokka!, hog-y azok gondos áttanu '.mánJozásá
val, az új segéd'.etel< útmutatásai nyomán, va'.amint a csapat
gyako,r!atok kiértéke'.ésével az e'.következő kiképzési időszakban 
a. szakkiképzés1t elsőrendű font0c;s ágú fel.adatként kezelve, nép
hadseregünk ütőképességét emeljük. 
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Az alábbiakban csoportosítani kívánom a bajtársak feiada
tait. E feladatok mindegyike tulajdonképpen az eiőzőkben emlí
tett kéi nagy fe'.adatcsoport va:ame !yiké.be- tar:ozik, vagv Ieg-
alább is valamelyiknek szerves kiegészítő része; azonban így vi
!ágosabban, konkrétan fo!!e1hetők ki.i:ön kü!ön a vonatanya:z
szo;gálatvezető és a fogatolt szál'.ítószakasz-parancsnok awn fel
adatai, melyeket most, a csapatgyakor'.atok után kell elvégez
niök. 

· Feladatok: , 
Vonatanyafj,'-szolg;álatvezető: 

l. Lófe]szerelés és vonatanyag lerovancso'.ása . 
2. Anyage'.'lenörzés . . 
3. Javíttatások fokozott mértékben va'.ó végrehajtása. 
4. A csapatgyakorlatoko,n, a vonatanyag-szo'.gálat terén 

nyert tapasztalatok kiértékelése. 
Szállítószakasz-parancsnok: 
1. A szállítószakasz lófelszerelés és vonatanyagának ellen-

őrzése. • 
2. A csapatgyakorlatokon, a fogato~t szálLítószo'.gálat ellátá

sában nyert tapaszta'.atok kiértéke'.ése: 
3. Az őszi kiképzési időszak e:őkészítése. 
Most vegyük sorra az egyes feladatokat és azok végrnhaj

tását. 

l. A vonatanyag-szolgálatvezető feladatai. 

A vonatanyag-szoigálatvezető csak · akkor tudja töké'.e'.esen 
ellátni a fe'.adatát, ha benne él a csapatban; ha a csapat '.egap
róbb anyagi pwb'.émáit is eszrev,eszi és azonnal se,gítséget nyujt, 
egyszóval, ha nem az irodában, íróaszta'. me'.lő1 irány:tja a szak~ 
szo'.gálatot. , M:nél többet van az alárende'.t egységeiné'., annál 
hamarabb veszi észre a prob'.émákat; annál hamarabb tudia a 
helyeset felfedezni, a hibákat észrevenni, végeredményben pedig 
annál' tökéletesebben tudja szakfeladatát _el'.átni. 

1. A lóf elszerelés- és vonatanyag lerovancso[ása. 
A csapatgyakorlatok utáni 1dőszakban ez a '.egelső teendője . 

A lega,próbb részletebg ;inenően kell végrehajtania. A csapatgva
korlatok a:·att a vonatanyag a Jnozgások és hadműveleti fe'.ada
tok végrehajt.ása-so,rán sok es.etben r-Z a1:,2,kuiaton be'ül összekeve
redett. Fefadata. tehát most a rovancso:ás alka'mával megállapíc 
tani az eredeti egység vonaitany,ag 1<1ellál1Ladékát, meQ't !lapítani az 
anyag hollétét, visszaszármaztatni az eredeti eg·ységhez és csak 
ezek után tudja megállapítani a hiányt, vagy a fe'.esleget. 
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A rendszeresített készleten ie'.ül mutatkozó felesleget azon 
nal be kell jelentenie a H. M. il'.etékes osztá:yának, hogy az az 
illető szakanya,got esetleg más alaku:atnál mutatkozó hiány fel
töltésére kiuta'.hassa, vagy pedig- a központi tá rintézethez v;i 1ó 
beszállíttatására idejé'ben intézke<lhes ·en. A hiányokat azonnal é:
teljes mértékben pótolni kell: el ősorban az alakulat vonatanyag
karbantartási hite'.keretéből. 

2. Anya;·ellenőrzés. 

A vonatanyag-szo!gá'.atvezető ezen ie!adata tizorosan egybe
kapcsolódik az . e'.őzővel. Amennyiben a megállapított hiányok 
nem a természetes e'.haszná'.údás következtében jöttek létre, min
den esetben haladékta'.anul meg kell indítani a felelős szemé·yek 
ellen ·a vizsgálatot. A vonatanyag-szo'.gá'.atvezető. kö.teles az ese- • 
tenként mutatkozó apró hiányosságok pót'.ásáról azonnal ,gondos
kodni. Ha az anyage'.lenőrzés alka'.máva'. · megállapítást nyer, 
hogy a hiányok oly nagy számban fordulnak e:ő, hogy azok a 
havi karbantartási hite:keretből nem fedezh,etők; a hiányzó anya 
gok; pótlásá_ra a H. M. illetékes osztályától' felszámítási engedélyt 
kell kérni. · 

3. Fokozott anyag;karbantartás. 
El kell rende:nie . a vonatanyag-szolgálatvezetőjén'.ek, hogy 

mely napokon, me:y egységek tartsanak teljes karbantartást. 
Ez,eken a karbantartást napokon személyesen is meg kell jelen
nie, oktafoia és segítenie a bajtárs.akat, hogy ez a karban:artás 
valóban elérje a célját. A csapatgyakarlatok folyamán előfordult 
'-Ok esetben, hogy a karbantartásra szükséges idő egyéb felad.a
tok végrehajtás,a miatt nem á;Jott t,eljes egészében az egy.s.ég 
rendelkezésére. Az általános, őszi 1karbantartásnak tehát az a 
célja, hogy a fokozott mértékben igény bevett lófe\.szerelést és 
vona,tanya,got alaposan J.eápoljuk. A ">Zerszámzatot langyos, szap,
panos vízzel mossuk le és Után.a körkarbantartó zsiradékkal ke
zeltes.sük. A szerszámzat fémrészeit az esetlege"> rozsdáktól tisz- · 
títtassuk le és utána lehe:etszerűen olajoz:assuk be. Az országos 
járművek karbantartásánál e,lér~ezett az i'dő az öszi karbolineu
mozáshoz. ,A ker,ékagyak repedéseit tömíttessük, a va•">alkatré
szeket - miután a rozsdától ala,posan megtisztítottuk - vas
lakkal vékonyan kenessük be. Általában a vonatanyag-swlgálat
vezető az őszi karb.antaritá:st a G-56 Ufasításb;m meghatározott 
módon, annak ha:ározványait szem előtt tartva tartassa meg; 
'"lőzőleg azonban a ka,rbantartó anyagokról kel'.ő mennyi•ségben 
gondoskodjék! Végül helyezzen súlyt és szorgalmazza, hogy alá
rendelt egységeinek a karbantartás végrehajtásához meghatáro-



wtt na.,.i valóban renddl<ezés,re álljon és ez ,ar att az ídő , alatt 
anm1k az egységnek más fogla,lkoz,á,st ne ke1lljen végreha,jliania. 

4. Javítások végrehajtása. 

A csapa1gyakorlatok a,lka,lmával a lófelszerelés és vonat
anyagnak fokozott mértékben való ig'énybev.ételével együtt já1r 
természete'>en az i:s, hogy a:z anyagon az átlagosnál több javítást 
kell végrehajtafounk. . 

A vónaianyag·-szolgálatvezetőnek gondoskodnia ,kell· arról;, 
hogy kellő mennyiségű javítóanyag álljon az a,lakulat rendelke
zésére eme fokozot:abb mértékü j avíttatások elvégzéséhez. 
· Az anya1gellenőrzéssel egyidőben min dj árt jelölje ki a j,aví
tásra szoruló anyagot, ké.sizítsen egy beosztá;st, hogy melyik egy
ség mikor adja le javításba az anyagát (Javítási terv), a javító
műhelyek munkáját pedi•g szemé'.yesen, gyakran ellenőrizze. 
Ellenőrizze egvben a:zt is, hogy az egységek a javításba adott 
any,agot előzőleg karbantartották-e. Karbam.tartás néfkül, pisz
kos á:lapoföan lévö vonatanyagot javításba adni tilos! 

5. A · csapatgyakorlatok tapasztalatainak, -kiértékelése. 

A cs,apatgyakorlatok a vonatanyag-szolgálatvezetőnek .s,zá
moo:; t,a.pasztala:ot nyujtottak Helyte'.en lenne, ha akár a helyes 
megoldások, akár a hibák mellett észrevétel nélkül elhaladnánk. · 

. Szükséges tehát, hogy a vonatanya1g-szo]gálatvezetők a ta-
paszta'.,atoka.t helyesen kiértékeljék, a kiértékelt tapasztaLaiaikat 
oedig az új kiképzési idő·szakra már átvigyék. 

II. A szállítószakasz-parancsnok feladatai. 
Az őszi kiképzési i·dős.zakbari a szállítószakasz-parancsnok

nak ig,en komo'.y feladatokat kell végrehajtanlai. Fel1adatait he
lyesen csak úgy képes végrehajtani, ha egységét továbbra is kéz-
hen tar:j a. · 

A csapatgyakorlatok nagy próbáina tették nép!hadseregünk 
lófelszerelés-ét és vonatanyagát, a fog,atolt szállítószolgálatot 'és 
ezen keresztül vizsgázott az alakulat minden egyes fogatolt s.zál
l:í:óeigységbe beosztott honvédje, a fogatoít szállítóegység pa
r.nncsnoka, a vonatanyag-szolgálatvezetö. a hadtápparancsnok, de 
az alakulat parancsnoka és poliükai tisztje is. 

A gyakorlatok befejeztével számot kell vetnünk ,a f9gatolt 
szállítóegység gyakorlatok afatti működésével, ez vissza fogj a 
tükrözni _a fenti személyek ,anyagi fegyelmét, néph ,é!idseregünk 
vonatanyagához - és ezen keresztül a dolgozó néphez való vi
.s:wnyát. 
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1. Lófelszerelés és vonatanyag ellenőrzése, 

Az ellenőrzés végrehajtására vonatkozóan az elvek általában 
ugyan.azok, mint a vornatanyag-szo;gál atvezető ha1sonló tárgyú 
foladatánál. Szükséges azonban ezzel itt külön is foglalkoznunk, 
mert a követelmények a fogatolt .szállítószakasz vonatanyagára 
vonatkozóan szigorúbbak, mi'nt az alakulat egyéb egységeiné,L 
Laktanyai elhelyezésben az alakulat egységei általában egy he
lyen voltak, azonban a kihelye?'.éseken és a csapatszolgáiatokon 
az 'egyés egységek nagyobbrészt önáliló .s f,őleg különálló felada
tokat hajtottak végre. Laktanyai elhe;yezésbén, egy-két kivé::eltől 
eltekintve, úgyszólván mJndenütt az aLakulat összes - legalább. 
1s egy laktanyában ,elhelyezett '-- fogatolt járműy;eit a fogatoii 
szállítóparancsnok „gyámságia" a,lá helyezzék. A kihelyezési te
rü:.etre való e:voquláshoz az egységek még legnagyobb részt 
együttmaradtak, de a cs,apatgyakorlatok alatt, az alakulatok és 
egységek álliandó mozgása miatt a0 fog. szállitóegységek parancs
nokának már-nem volt módja a felügyelet gyakorlására. Igy ter
mészetesen má? követelményeket támasztunk a szállítószakasz 
vonatanyagával szemben, ahol tulajdonképpen a szakember tar
tózkodo:t.· 

Amennyiben a fogiatolt szá1lítószaka1szparancsnok szállító
.-eg·ységénél az anyagi f eg_yelmet megalapozta, állandóan 15zemé
lyes ellenőrzéssel megszilárdította, most a csap,atgya1korlatok után 
nem,okoz nehézséget az anya,g számbavétele. Ha azonban a ke:lő 
el 1 ,enőrzést a gyakorlatok folyamán elmula.szitotta, most igen nagy 
nehézségei lesznek. 

2. A csapatgyakorlatok tapasztalatainak kiértékelése. 
A tapasztaJ,a:ok kiértékelésénél igen jól teszi' a fogatolt szál

lítószakasz-parancsnoka, ha tapasztalatait az alábbi vonatko
zásokban áll:tj a össze: 

a) szeiné;yi, 
b) szállítástechnika1i és 
e) kiképzési. -
Személyi vonatkozásbp.n mi'Dősíteniie kell a,z összes beosztott

jait. Az egé<Sz kiképzési évben, de kü!önösen a kihelyezéseken és 
a cs.apafgyakorlatokon készített apró feljegyzései alapján tiszta 
képet kell alkotnia minden emberéről. A minősítés, i·;le:ve elbí 
r{tlás súlyát fermészetesen a -csapatgyakor1atok alatti magatartás 
-;zolgálta:ja; ezekben mutatkozott meg a bajtársak gyakorlati 
értéke. . 

Az iH elmondottak á.látámasztásár·a egy igen j,ellemzö példát 
említek meg. A Kossuth Akadémián az e,gyik .fogatolt kiképzésben · 
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1·észesülő ha'.lgaió a tanév elméletr idős,zakában ta11árai és szá
zadparancsnoka elbírálása '>ZeLint „gyenge közepes'' összered
ményt ért el. A gyakorlati időszak kezdetén · már felfigyeltek az 
-eddig „gyenge közepes" hallgatóra. A rábízott -feladatokat helyes 
gyakor'.ati érzékkel. oldot:a · meg. K:foepes elméleti tudását tovabb 
fejlesztette és azokait helyesen átvitte a gyakorlatba. Az . i'.lető 
-volt „gyenge közepes'' hallgató ma egyik legjobb fogato.Jt szál
líto<;z.akasz-parancsnoka néphadseregünknek. 

Szállítástechni·kai vonatkozásban · a fogatolt szállítószakasz
parancsnok akkor tudja helyesen kiértékelni a csapatgyakorlato
kat, ha az ~yes kapott fel adatokat ·a1, ezt követő végrehajtással 
ós'iz·ehasonl :tj a. Egyenként ki elemezi a végr,ehajtás mozzanatait, 

· s az igy nyert taipas.ztalatoka·t azután átviszi a következő kikép
zé.'ii évbe, ezzel: ,is elősegítve az 1950/51-es ki-képzési évünk 
sikerét, 

A kiképzési vonatkozásban 'végrehaj.tandó kiértékelés az 
előzö bekezdésben foglaltakkal szorosan összefügg. 

3. Az őszi kiképzési időszak előkészítése. 

Ez a fogatolt 'izállítószakasz-parancsnok legfontosabb fel
a data. Az őszi kiképzési· időszak gondos előkészftése a kulcsa 
~ döntő fontossággal bíró té'li kiképzésnek. Teh§t ne sajnálj a 
:a fáradságot a szállítószakasz-parancsnok, a ki:képzés gondos 
-Előkészítése és megnevezése megkönnyíti a végrehajtá'it. 

Első ténykedése az újoncbevonu'.ás e'.őkészítése legyen. Elő
készületeit be'izélje meg a Páriszervezettel és a politikai ti'szttel ; 
sok hasznos és jó tanácsot fog kapni. · Bár nem feladatom az 
újoncbevonulásról írni, mégis szeretnék néháriy tanácsot adni 
a bajtársaknak. Néphadseregünk legfiatalabb hajtár'i·ai, ami·kor 
laktanyáikba bevonu'.t,ak, büszke örömmeíteüek szent kötel::ssé
,güknek e'.eget. Az els.ő napokban még sok minden szokatlan szá
mukra. Szeretettel neveljük őket és szinte láthatatlanul 'iegítsük 
:át ·őket a kez,deti nehézfég,eken. Ezt úgy érhe:jü'k el, ha rhár e'.őre 
kiválasztjuk 2 politikailag legfejlettebb, szakmarlag legkiválóbb 
bajtársakat. ők lesznek a bevonu'.ó újonc bajtársak szobaparancs
nokai, raj parancsnokai, istállóparancsnokai, stb. 

A bevonult újoncokat azután csoportokban vezessük végig 
a Laktanyál),- magy1:1rázzunk, muta·ssunk meg nekik mrndent. Köz. 
ben magyarázzuk meg nekik, hogy mi is az a szál'.:tószo!gálat, 
melyet ők is te'.jesíteni fognak. Vigyük b"e őket az i<;tállókba, mu
tassuk meg a fogatolt szállítószakasz lovait, magyarázzuk meg, 
hogy ezek a mi harcos társai'nk; gondosan ápoljuk őket, mert a 
lóál'.omány is a dolgozó nép vagyona . Ismertessük meg a bajtár-
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s,akát a voniatanyággal, vHagítsuk meg előttük ·azok értékét és: 
fontosságát. Itt rögtön em!Hsük meg az anyagi ,fegyelem kérdé
sét; magyarázzuk meg, hogy miért van airra: szükség. 

1
Ha a szálliítósz_akaisz-paranc'>nokok ilyen módon készí.tik eló 

az ujoncok hevonu:ás,át és áts,egiíti,k őket a k,ezd,eti nehézsége
ken, a bevonult bajtársak bizalommal lesznek parancsnokukhoz;· 
bennük a róluk fer.tétlenül gondoskodó elöljárót látják. Ezzel 
már nagymértékben eJ.ősegHettük további munkánkat, a ki-
képzést. ' 

: Az eilőírt általános katon.ai kiképzéqt i-s ugyanolyan gondos-
ságg•a1 készítsük elö és hajtsuk végPe, minit a•z ezután köveskezo 
'>z:'a-kkiképzést. Sok helyen a szállítószakaszparancsnokok a '>e
gédoktatók hi'ányát említik fel.. Ne féljenek a bajtársiak és ha más 
megoldást nem találnak, ,a:z újonckilképzésben rész~vevők közüf 
emeljék ki a legügyesebbeket. Ez a módsze_r a segédoktatóknak, 
de a kiképzésben résztvevőknek is nagy önbizalmat ad; buzdításul 

· szolgál és önáJilóságra nevel. Ilyen esetekben természetesen nem 
nélkülözhP-tő a politikia1i önitua,atra VJaló építés sem! 

Mint láttuk, mind a vonatany_ag-szolgálatveze:őknek. mind: 
. a fogatolt szállító-szakaszpar.ancsnoikoknak a csapatgya,korlatok 
után _komoly feliadataik vannak. A fe!ada1: még egymagában nem. 
de a végrehajtás nagymértékben hozzájárul néphadseregünk fej
lesztéséhez és ütőképességének növelé'>éhez. 
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í1JtszstciJ11v1 SZOLCIILIJ! 
Dr. RóSA LASZLó őrnagy 

Csapateg!szségügyi szolgálat 

A csapat vezető orvosának általános . kötelmei között ~z; első 
belyen a szakmai tevékenység, tehát 

a) a be:egellátás, 
b) egészségvédelem és 
e) a katonai alkalmasság elbírálása, 

másodsorban az ügyviteli teendők, mint 
al az eü. szo!.gálat vezetése, 
b) az eü. anyagi -;zolgálat 

,és végül az önképzés és beosztottj ai'nak 

harci, szakmai és politikai kiképzésével kiapcsol,atos munkál
kodás említendő meg. 

Betegellátás. 

A betegellátás kötelmei az alakula1t á'llományába tartozó sor
legénység·, valamint a hivatáso<; · ál'lományúak és igényjogosult 
hozzátartozóik gyógy~ezeléséből, kórházba. utalásából, v:agy pe
dig a gyengélkedő szobán elhelyezett fekvőbetegek folyamatos 
el'.Másából tevődnek össze. A csapatorvos kötele~ az áltáláno~ 
-0rvosi gyakorlat szakmai színvonalán „megkövetelt diragnostrkái 
-eljár.ásokiat és gyógyító . beavatkozác:-,okat jsmcfrni, mégpedig oly 
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mértékben, <1.mint azt az A) típusú gyengélkedő szobák kellálLa
dékábaii felsorolt gyógyszerek, köfazerek, orvosi műszerek, Jarbo
ratór'il1mi fe!szerelés és kéinlöszerek számára lehetővé 1eszik 
Köteles a gyógykeze!ésben a beteg honvéd érdekeinek szem előtt 
tartásával, az orvostudomány mindenkori állásának megfele)öen 
úgy eljárni, hogy néphaciseregünk ütőképességét, a honvédegyé, 
nek kiképzését és a dolgozó nép érdekeit összhangba tudj.a hozni. 
Ugyancsak kötelessége az idővel é,s anya,ggal való takarékös'Ság 
mes~.zemenő fi'gyelembevétele, tartsa tehát szem elfüt azt a köve
telményt, hogy a foleii:es ·alakuliatok, intézetek, kórház,a1k szak
orvos1i ,igénybevéte,lét feleslegesen ne terhelje. 

Egész.ségvédelem. 

A betegs.égmegeliőzés az orvos es a honvédorvos egyik leg~ 
szebb, legnemesebb, legfontosabb f eLadata. Hatalmas összegeket 
takarít meg népgazdaságunk számára, ha·:1aJmas erőtaria'.ékofoat 
ment meg néphadseregünknek az a honvédorvos, aki céltudatos 
és előrelátó sz,ervezőképességével, odaadó, le'.kiismeretes orvosi 
munkájával elejét tudja venni akár egyéni, akár tömeges meg
betegedéseknek és ebbelr munkáját eredményesen látja el. Eköz
_ben ismernie .kell 1az ál11alános közegészségtan egyetemes se;a-· 
bályaiit és különös · tekintettel ke!l lennie a kiképzés, a menetek, 
a különleges harcászati feladatok, szóval a honvédorvosi egész
ségtan . követelményeire. Mindenekelőtt a legfontosabb szabály
nak 1eki·ntse az alakulatok elhelyezésének tisztiaságára, rendjére 
való szigorú ügyei'.ést. A hatáskörébe eső minden lehetőséget 
használjon fel az egészségre ártalmas, betegségokozó körülmé
nyek kiküs,zöböclésére és hasson oda, ho,gy a csapattól távoltartas
sék minden olyan tény~ző, meily betegségek okozójává válhat Kí
sérj e f'igyelemrhe.1 .a személyes tisztaságot és az egyéni egészség·
bn követelményeinek a betartását. Ellenőrizze a ruházat, f1ehér
nemű, ágynemű, munkahelyek, árnyékszékek, fürdők, körletek. 
stb. 1'isztaságát. 

Különös frgyelemmel kísérje .az élelmezést, annak kaló:ria- , 
fehérje-, vitamintartalmát, el.lernőrizze ,az élelmiszerraktárak·at. 
Naponta litogassa meg a konyhát és fáradhatatlanul kutasson 
a bacillusgazdák után. Figyelje a víz minőség-ét, a csatorna és. 
szennyvízelvezető berendez.é'sekei. 

Küzdjön a férgek, rovarok, legyek ellen. 
Minden _fertőző betegségre gyanús · egyént különítien el és 

ha 1ehe1:, · utalja kórházba. Fertőtlenítse · a beteg á'. tal haiszná!t 
helyiJSégeke1:, s,z.álHtóeszközökei és ruházati tárgyakat. 
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Helyezze vesztegzár ,alá azokat, akik . a fertőző beteggel 
é rintkeztek. 

Tart·sa fenn n érintkezést a polgári eü. hatóságoklrnl és te!
jesÍ'tse bejelentési kötelezetts-égét, 

A H. M. rendeletekben , e'.,őír1 védőoltásokat végezze el. 

Tartsa meg a legénység ha\1i időszakos .. oryosi vízsgá;atát 
és a hf. állományú tisz,t,ek és thts-ek fél,évi orvosi vrzsgálatát„ 
Ebben a ténykedésében segítségére lesz a központi szűrővizs
gálati gépkocsi és az ezzel · mozgó sz1akorvosi csoport. 

A menetgyakorlatok elő~:t tart·son orvosi vizsgálatot és a me
net alatti' higiéne követelményeinek megfeleLően tegyen intézke-
déseket. · · 

Különös fontosság.a van a menetgyakorlatok alkalmáva,l az 
eü. felderítésnek, mely 1öbbek között az ivásna a:kalmas, vagy 
alkalmatlan kuüikra, a szállásk-örlet•ekre, a fertőzött, tetves, rühes, 
stb. helyiségekre vonatkozik. Ugyancsak terjedjen ki a figyelme 
arra, ho,gy a latrina helyét kijelölje és felderítse az eü. vtiszony
kitban szóbajöhető polg, eü. intézményeket. 

.. 

A katonai alkalmassági fok elbírálása. 

A. csapatorvos köteJ.eS: az egé,szségügyr szabadság, az egész
ségügyi okból történő áthelyezés és a katonai szolgálatra vonat
kozó minden egészségfü:zyi kérdésben véleményt nyilvánítani. 

Tagja .a sorozóbizottságnak, tagja a bemutatóbizottságnak, 
mely az alkalmatlanokat „egyszerűsített felülv.izsgálat" ú:ján 
tartósan ~zabadságo'.hatj a. Ugyancsak tagja a felülvizsgálóbi·
zoUságnak, mely a kórházi bajmegá'.lapítás és a honvédorvosí 
bizonyítvány a:lapján hozza meg döntését. A határoz,atot az or
vos szerkeszti meg. A bizottság dönt a szolgálatképességben be
.állott változásokról, rokkantság fokáról és az ezzel kapcsolatos 
anyagi igények megállapítására javaslatot 1esz. _ 

Megvizsgálja a szabadságra vagy vezénylésre eltávozókat, 
a különleges kiképzésre vezényelteket · és a büntetetteket bünteité
sük letöltése ·,előtt. 

ügyviteli teendők . 
. 1 

A csapatorvosnak jog;a van egészségügyr dn1ézkedéseket és 
parancsokat kiadni a hozzá beo"?ztott eü. személyzetnek és eü. 
segédszemélyzetnek és köteles azok végrehajt~sát ellenőrizni. 

Tartson eü. szemléket az eü. szol,gálat ellenőrzésére és tegyen 
jelentést a megtartott szemle ,eredményéről elöljárói felé. · 
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Felelős á beositott orvos.ok és eü. személyzet harci, szakmai,. 
poJ,i,tjfoa1i megbízhatóságáért, kiiképzéséért, neveléséért, katona[ 
fegyeleméért. 

Ismerje beosztottjainak magánéletét és családi körülmé
nyen:. Résztvesz beosztottja inak minősítésében. 

Joga és kötelessége fegyelmi ,fenyí~ő hatalmat gyakorolni be
osztottj.ai· felett. · · · 

·· Ha ál!omás-órvosfönökkéri1t működik, összehangolja és irá 
nyítja az eü. szolgálatot a helyőrségben és kapcso:afot tart az 
illetékes polg. eü. hatóságokkal. Megszervezi a helyőrség-ügye
letes Orvosi- szolgálatot. 

· Felelős mindazon elmulasztoH intézkedésekért, amelyek 
végrehajtása kötelieissége ~ett volna. 

· Gazdálkodjék az eü. hitelkerettel. 

Vezetendő előjegyzések: 

Az alább felsoroltak csak szempontokat adnak .a csapatorvos: 
számára, amelyek ,a:lapján előjegyzései1 és nyi'lvánfartásait, va
lamint a csapat eü. admini.sztrációt meg,szervezheti anélkül, hogy 
~ármi is feledésbe merülne. 

1. Beoszto~t személyzet nyilvántartása. 
2. Előzetes egyéves Szabadságolási terv, 

r 3. Jelentés a bekövetkezett személyi változásokról. 

106 

4. Eü. voniatkozású rendeletek gyüjtőjének nyÍlvántartá,;a_ 
5. Véleményezések, fe!ülbírálattok nyi'lvántartása (eü. sza

b\adság, eü. okból történő áthelyezés, alárendelt orvo
sok eü . . helyzetjelen:ései és eü. anyagjelentései·, orvosi 
és gyógyszerköltségek vis,szatérítésére vonatkozó kérel
mek elbírálá1sa, eü. okokból kért segélykére:mek véle-
ményei2ése, beérkezett újítój avaslatok vé!eménye~ése ~ 
stb.) . 

6. Paranc-sgyüjtő. 

· 7. Helyőrségi eü. szolgáfati ügyek gyűjtője. 
8 .. Eü.'. havi hiteilker,et felhasználási terve. 

=-g~ ,,Orvosi vizsgálati könyv'' rovatainak vezetése. . 
10. Bdegnapló (kórisme, végzett gyógykeze'.és, a fe!hasz-

. nált gyógyszerek minősége és mennyisége) .. 
lL SérüléSi jelentés (3 példány). 
12, -Sérü1ési értesítés. · ·. · 

· 13 . . Qrv'o$i lelet hal~lesetre. . 
14. Előjegyzés gyógyászati segédeszközökről_ 



· 15. Laktanyaviz-s~aíati' jegyzőkönyv vezetése : 
16. Fertőző be1egbeje1entések gyüjtöj,e. 
17. Előjegyzés védőoltásokról. 
18. Egészségügvj törzslap a.z idősziaik,i havi vizsgá,1 afok o~l

j áira. 
19. Egészségügyi törzslap az időszakos félévi szűrőviz&gá-

,Iatok cé!j aira. · 
20. Eü. bizottsági jegyzőkönyvek gyüjtője. 
21. Eü. felvilágosító J1í1Unka központi propa1ganda anyagá

nak gyűjtője. 
·22. Felülvizsgála,ti táblázat 

a) a ht. 
b) . a •legénységi állományúak íelüivdzsgálásár,a. 

23. Honvédorvosi bizonyí.tvány a felülvi·z•sgá11at céljaira. , 
24. Füv. bizottság határoz.atafr1ak gyűjtője. 
25. Le,génységi állomány eü. kiképzésére vonatkozó előjegy-

zések és előadási ag. gyüjt.ője. 
26. Negyedévi eü: anyagi jelentés. 
27. Anyagnyilvántartás. 
28. A beosztott vez,.:;cőorvoso}<: i'gényléseinek és az erre vo-

natkozó teendőknek eliőjegyzései. 
·29. Gyengélkedő szobra vénykönyve. ' 
30. Gyógyszerfelvételiező könyv. 
3L Eü. anya,gf,Elvéte'.ezések gyűjtője. · 
32. Havi összesített elszá~molás a fogyó anyagról. 
.33. Megrongá,Jt fel•szere'.ési tárgy,a1k javításáról szóló elő-

jegy~és. · 
34. Ht. állományúak betegjegyzőkönyve. 
35. Legénységi állományúak betegjegyl7,őkönyve. 
36. Orvosi bizonyítvány-jegyzőkönyv. 
37. Kézbes.ítőkönyv. 
38. Parancsjavaslati könyv. 
39. Nemibetegekről vezetendő okmányok. 
40. Havi eü. he1yz.etj elentés. . . 
41. Orvosi le'.et a ht. ál'!ományúak három rnapnál tovább 

tartó szolgálatképtelPiI1"-€géről. 
42. Ha,láles.et bejeJ!entésE> 

Eü. anyagi szolR"álat. 

· A csapatorvos felel a c1Sapat eü. felsz,erelés,sel v,aló ellátásáért 
és ainnak rendben és Mbátlan á~lapotban való tárolásáéd, keze
léséért, karbanta,rtáisáért. Felelős a gyengélkedő s7,oba raktá,rá, 
nak rendjéért, a7, anyag szaiks.z,erű elhelyezéséért. 
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Felelős a megrongált felszerelesi • targyak, műszerek j aví-· 
tásáért. 

Idejében igényelje a szükséges eü. f,elszérelést és v,ezesise az: 
egészségügyi anyagok leltárát; va!.amint rovancsoija három ha
vonkéni: ,a készleteket. 
' . 

Kiképzés. 

· A csapatorvos köteles megsz,ervezni az eü. felvilágosítást , 
·a 'legénységnek .az egészségvédelmi munkában való aktív közre
működését, elősegíteni az alulról jövő eü. igényeik feltámasztását, 
az eü. kultúra emelését. · 

Köteles kiképezni' az egészségőröket a körlet tisztaságának 
el'.enőrzésére és a csap,at egészségügy•i felv.ilágosításábfln va!Jó 
közreműködésre. . 

Köteles gondoskodni az eü. tiszthelyettesek és tisztesek ál-
landó továbbképzéséről. . · 

Ugyancsak köteles a gyengélkedő szobár,a vezényelt honvé· 
dek ,eü. kikÉ:pzésér.ől gondoskodni. 

A csapa:orvos végz,i az · alakulatokhoz tartozó legénységi 
állomany eü. ki'képzését, félévenként 16-16 órában. A kiképzés 
tár!?'va a 'legszükségesebb bonctani és élettani ismeretek, első
segélynyujtás, az egyéni s,ebkötőző- és gázsebcsomag haszná
lat.a, sebesµltszállítá,s, járványvédelem. 

Ebben a rövid át:ekintésben próbáltam úgy összeállítani a 
csapatorvosi teendőket, hogy az ·a csapatnál még szolgá,latot nem 
teljesített honvédorvosok számára els,ő tájékozta:ásként 'könnyen 

- felfogható legyen. Mint kórházban működő szakorvos, egészen 
rövid honvédorvosr működés után a mú'.t év végén azonn.al'i ha· 
táI:yal kaptam vezénylést egyik alakula:unkhoz, hol a csapat
orvosi teendőket k,ellett ellátnom. Akkor, amikor eü. szabadságra 
távozó bajtársamtó,l az ügyvitelt átveftem, a tehetetlenség, .a t1el
jec; tájékozatlanság és a ké:ségbeesés érzése vett rajtam erőt s 
azzal a meggyőzöqéss,el kezdtem a munkámat, hogy annak for· 
mai rész.ét előtanulmányok nélkul lehetetlen lesz kifogá1stafanul · 
ellátnom. Bár ismertem a szabályzatokat, minduntalan bele
akadtam az ügyviteli' teendők bonyodalmaiba és péi!dának ,emlí
tem meg azt, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent 
az „e:őadói ív" és hogy hogyan kcell egy számlát „záradékolni". 
Kétségbeejtett a kórházi leletek, szolgálati jegyek, ufalványok, 
cszámlák, levelek, s.tb. apró, széthulló cédulák sokasága és nem . 
láttam a ;techni·kai módját annak, hogy az ügyvitelt meg.fe!,elö 
és észszerű irod,ai• rendbe tereljem. T•ermészetesen hozzájárult 
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ehhez az is, hogy nem ismervén a honvédorvosi szolgálat saJa· 
t0is követelményeit, egyid~ig nem értettem az űgyviteli rend jelen
tőségét és csak később jöttem rá az egyes követelmény'\s.k fonfos- · 
::ágára. Másrészt - és ezt az·éi=t említem meg, mert ma ' vie'.ern 
együtt sok polgári orvos kerüit á1 honvédelmi· szolgálatba - a 
polgári életben ilyenfajta ügyVliteHel, mi orvosok, aránylag ke-
veset foglailkoztunk, . 

. Fent,i összeállíi:ásban, azt hiszem, sikerü'.t úgy csoporto1sifa
nom a csap,atorvosi teendőket, hogy azok áttekinthetők és elég 
könnyen megjegyezhetiők. Különös súly1t helyeztem á vezet•endő 
előjegyz,ések felsoro tásara, mert úgy véltem, hogy ezeknek 1-elki
ismeretes · áttanulmányo,zása után a csapatorvos tisztában lesz 
azok1rnl a teendőkkel, amelyeket ügyviteli szempontból azonnal 
el kell kezdenie, de tisztában lesz azO'kkal a határidőkk~l i,s, ame
lyekiet elkészítendő munkatervében elő we11 jegyeznie. 

Tapasztalataim közül .kü'.ö,nös hangsúllyal emelném ki azt, 
hogy a vezetendő előjegyzések, illetve gyüjt,őborítékok könnyen 
hozzáférhetiő, jól e:lküloníthető, jól áttekinthető és lehetföeg szá
mozott, vagy bétüsoros rendben helyeztessenek el és ha erre író- · 
aszitalban nincs mód, aminthogy v.alóban íróasztal nem i,s alkal
ma,s ennek az ügykeze'.ésnék az elős.egitésére, bocsáttassék min· 
aen csapatorvosi rendelő számára ezeknek a követelményeknek 
megfelelő iratszekrény rendelkezésre. Ez az ,egyszerű ,lehetőség 

, az elvégzendő mup~a láts.zól.ag0is nehézség•ei helyett a rend szép
::;égét, könnyedségét, sz inte élvezetét biztósítja az orvos szá-
mára. . · · 

A második legrontosabb ,követelménynek aiZt t,artom. hog.y 
minden csapatorvos szerkesszen ·magának egyhavi eliőz-etes 
munkatervet. amelybe vörös ceruzával jegyezze elő ,a napra és 
órára az idö'>zakonként rendszeresen vissza1térő tennivalókat és 
így biztosítva Iesz ,aifieliől, hogy t,eendőiről nem fog megfeled
kezni és azokait nem aa; utolsó percben fogj a kapkodva és heve-
nyészve összeáNítani. . 

A szűrővi·zsgálatok idejét jó elő.re beszélj,e meg ,a parancs-
nokkal, a konyhai ~zemélyzet esetében .a főszakáccsal, a kórház

. látogatásokia1t, a rovancsolások időpontját jegyezze elő és így, 
észszerű é,s, célszerű időbeosztással mindeme fo:g jutni ideje és 
nem lesz „túlhailmozV1a" munkával. . . 

Ha ezt a néhány gyakorlati tanácsot magáévá t•eszi, bőven 
jut majd . ideje arra i-s, hogy önmagát képezze és szakmai·, ön
képző és társ-ada'1mi ihevékenységének áldásos összehango1'.ása 
révén hasznos és harcos, valóban újtíipusú tagja 1,esz a dolgozó 
népünfoet védő honvédségünknek. 
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„Szakadatlanul erősíteni kell a vasfegyeltnei., a legszigorúl>b rendet 
és egyéni vezetést hadseregiinkben, töl?é/efesí.fe11i csapataink harci 
kiképzése{" 

/ 
! 

(Sztálin) _I 

D i· . RúNA l TTBOR százados 

.,.,Foglalkozási betP,gségek.•• a csapat
sz olgálatba.,i 

Tudjuk, hogy a ma honvédorvosa sokban különbözik a reg1 
osztá lyhadsereg; orvosá1óL Különbözik elsősorban politikailag. 
Pár.tunk az orvosok közül is legjobb 'kádereit küldte a népha,d
seregbe és· ezek a bajtársak szolgálatu1kat nem kényszerű fogh i
kozásnak, megélhetésnek tekintik, hanem élethivatásna·k, őrh'e'.y-. 
nek, melyen .a népi demokráciát .szolgálják. • 

T<:ülönbözik ,a ma honyédorvosa .a régí1öl szakmai képzettség
ben is. A honvédorvosi vezetés csak szakmai!,ag ,f.ej lett és e· téren 
is kikáderezett orvosüikait állított a honvédegészségügy szoigá -
tatá ba. · 

Sajnos, azonban mégis e'.iég sokan vannak az orvosbaji:ársak 
közöH, - küliön,ösen csapatszolgálafosok - fok féi.nek · attól, 
hogy a csapatél~tben tudásuk e'.faposodik, tekintve, hogy a csa,pai: 
mindennapi él.ei:éhen küli.,rnös, úgy,nevezett „extra" kór:eset,ek 
nem fordulnak elő, s S01kszor hosszabb ideig kénytelenek csu -
rán banálisnak lá1sz:ó betegségek gyógyítására szorítkozni. 

A ma honvé.dorvosának ,azonb,an nem a gyógyítás az első
rangú feladata, ha1nem ennek legtökéletesebb el látása mellett: 
a megel,éízés. · 

Ha a bajtársak nem gépiesen, hanem nyitott szemmel vég
zik 111unká jukat, meg fogják látni, hogy a csapa•bélet te\e van 
olyan problémákkal, melyeknek megoldása nemcsak, hogy nem 
e~y,szerü, lia:nem komoly, ala,pos, :tudományos fe!,készültség·et 
kivan . 

Sokan Iáttak el közülünk polgári életükben üzemorvosi fel
adatkört. E bajtársak különösen tudják -'-- mint ahogy val.ameny
nyien tudjuk --, hogy a foglalkozások és az eg·észségügyi viszo-

/ 
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nyok között szoros összefüggés · van. Ha egy betegség bizonyos 
foglalkozás mellett sfüűn fordul elő, akikor foglia,lkozásl beteg
ségről beszélünk. E betegségek következményei lehetnek álta
lában: 

1. a munkakörnyezetnek. 
2. a munkaeszköznek, mellyel a munkás dolgozik. . 
A. fenti meghaUirozások . százszázafékig érvényesek Hon

védségünkre is . A honvédorvosnak pedig f.eladafa, hogy ezeket a 
foglalkozási betegségeket, helyesebben nálunk: a katonai_ szol
gál a1t sajátosságaiból eredő megbeteg,ecléseket megelőzze és ki
küszöbölje. 

A munkakörnyezetnek a katona egészségére gyakorolt ha-
tásáról bővebben nem kívánok szólni. E problémákat a honvécl
orv,osbajtársa.k v.a!ószínű'.eg ismerik,· több tanulmány fogl,aiko
w:t ezzel, a híres szovjet tudós: Protkov könyve pedig· éppen-
s.éggel kimeríti azt. 

Inkább az a célom, hogy a,z egyes fegyvememek,en belül je-
lentkeziő fogla1kozási betegségekre, illetve a munkaeszközöknek 
a katona egé~.zségére gyakorolt haitására hívjam fel a bajtársak 
figyelmét. · 

Nem részletezhetem, már osak tapasztalathiány miatt sem, 
küLön-kü 1ön a fegyvernemekr1Jél jelentkező sajátos ártalmakat. 
Biztosra veszem, hogy ·ezekkel a bajtársak már foglalkoztak, 
vagy pedig foglalkozni fognak . 

Tekintve, hogy mag:am egy légvédelmi .ti.izéralia,kulatnak va
gy,ok vezető orvosa, következőkben a lgv. szolgálatból kif.oiyólag 
kíeletkező betegségeket és az ezek megelőzésével kapcsolatos pro-
hlémákat vetem fel a bajtársak előtt . .. 

Csapai:omnál igen gyakoriak a lövegkiképzés k•apcsán elő
forduló sérüh~sek. Eleint,e nem tulajdoníto:tarn ezeknek nagyobb 
jelentősége,t, azt gondoltam, hogy e sérülések oka csupán az iHet-ő 
bajtárs ügyetlensége volt, azonban, mikor e sérülések - helyüket 
és minőségüket tekintve - ,egyre sűrűbben és szinte szabály
szerűen fordultak el,ő. utánanézve a dolgoknak, ·kiderült, hogy 

. ezeknek megvan az oka. 
Természetesen - hogy a csapaforvos kellően megértse a 

sérülések mechanizmusá:t és a,zok megelőzésére javaslatot tehes
sen. alaposan ismernie kell .azok okozóját: ,a hoúvécl munkaesz
közét, azaz fegyverét, jelen esetben a ,légvédelmi lövegek szer~e-

zetét és működését. • 
· A lövegsérülés,ek mechanizmusa s.okfél~ lehet, ezeket nem 

kívánom külön részletezni. Altalában a végtagokon és elég gya_k
ra.n a fejen szoktak előfordulni. A légvédelemnél ~.zolgálafot tel-
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jesí:ő bajtársak a „Légvédelmi Tüzér" című katonai szaklapban 
megjelenő közleményemből részletesen értesülni fognak ezekr0) . 

Csupán az érdekesség szempontjából egy sérüíésfajtát emlí
tek meg, mely naponta kétszer-háromszor is ,el.őfordu,H, sok baj
társat tett a lövegkiképzésnél alkalmatlanná. E sérülés esetleg 
maradandó e'.változást is okoz,hat, mely az illetőt szolgálatra 
alkalmatlann~heti (például a jobbkéz II. ujj ána,k merevsége). 

A löveg emberi erővel történő mozgatása esetén a kéz a ke
réktengely rúgóvezető csapj án nyugszik. Ha a löveg azon kereke, 
mely felett a kéz van, gödrön halad á_t és a löveg zökken egyet, 
akkor a rúgóvezető csap a támasztó gyűrűvel együH felemelkedik 
s így a támasztó gyűrű és a rúgóvezető csap felső furai:a között 
kele:kez,ő hézagba a l~z beszorul. E sérülés a kisebb horzsol ástól 
az ujjpercek, kPzközép és .kéztőcsontok töréséig bármilyen minő
ségű !,ehet. Törés arányia,g ritkán fordul elő, azonban ,elég gya
koriak az olyan sérülések, melyek a köröm eltávolHását vonják .. 
maguk után. Az a kéz pedig, melynek egyik ujjáról a köröm el 
le:t távolítva, viszonylag hosszú ideig alkalmatlan lesz nehezebb 
munkára. 

A löveg-sérülések általában igen gyakran forduínak elő. az 
úgynevezett gyorsasági versenyeknél. mik,or a löveg tűzkésszé 
tételét a harcosok versenyszerűen gyakorolják. Javasoltam a gya
korló lövegeken a fogashelyeknek a löveg ,szinétői elütő - 
piros színnel való megjelölését. Igerí fontos még itt a jó, alapos 
kiképzés, a fogásoknak rendszeres, alapos besulykolása. Java
soltam a. lövegkiképzés megk,ezdése el,füt egy ,sz.emlél:ető eliő
adás,t, mely bemutatja, hogy hozzá nem értés, vigyázafü1tnság 
ese:én a löveg milyen sérüléseket okozhat. Ilyen oktatás mellet! 
a Jövegsérülések gyakorisága minden bizonnyal csökkenni f?g. 

Sűrűn kerestek fel photophobiában és enyhe köföhártya-
--... gyuiladásban szenvedő haj társak, kik sötM szemüveg. viselésére 

kértek engedélyt. Kiderült, hogy ezen bajtárs,ak a távmérő szol
gálatot látták el. Beosztásuknál fogva egy optikai szerkezeten 
keresztül naponta hosszabb időn át 1kémlelik az eget. A távmérő
höz rendszeresített színszűrő üveg oly sötét, hogy azon át fon
tos oélpon:okat meglátni elég nehéz és így azt alig használják. 
Az erős fénybehatás pedig először káprázatot okoz. Ha a [o.glai 1 

kozás hosszabb időn át tartott. a szemben szúró érzést, fény, 
~ kerülést és 1erős fejfájást er:edményez. 

Javasoltak a .távmé.rőhöz másfajta színszűrő rends'zere
sítéséf. · 

Én m~g nem tapasztaltam, de az egyik lgv. tüzértiszt baj· 
társ feilhívta a figyelmemet, hogy a távmérővel hosszabb ideig 
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foglalkozó bajtársak közül akadnak olvanok, kiknek térbeli Játá 
slllk csökken, sőt elvész. A probléma érdekes, bár nem bizonyított, 
de mindenesetre érdemes vele fog\alkozni. 

A távmérő kiképzés előtt eddig az arra alkalmas bajtársa
kat csaknem mindig laikusok választották ki, s,őt a távmérőn 
léV1ő optikai berendezés segítségével még látásé:esség meghatá- · 
rozást és pupilla távolságmérést is vég·eztek. 

Javasoltam, hogy e fontos vizsgálatokal a jövőben orvDs 
végezze. Amennyiben sikerülne a lgv. alakulatokat szemüveg
szekrénnyel eílátni (elegendő lenne -4 D-téí.l plusz 2 D-ig ter
jedő sorozat), úgy ezt a csapatorvos is elvégezhetné. 

Bár tudom, hogy az állalam felsorolt problémák nem általá
nos je'.legűek, mégis szükség,esnek tartottam közlésüket aiért, 
hogy a csapatorvos bajtársak érdeklődését a csap'atélet és ennek 
legfontosabb mozzanata a kiképzés ·iránt felkieltsem. 

Nekünk, honvédorvosokna1k, elsőrangú feladatunk, hogy a 
kiképzés ilyen formában förténő támogatásával is a csapat üt.ő· 
képességét a maximálisra fokozzuk. 

A cs.apat é:etében való fokozott1 részvétel s ,az említettekhez 
hasonló szj átos problémák kiküszöbölésére tett javaslatok pedig 
~zt a célt fogják szolgá'.ni, hogy az orvos tekintélye egyre na
gyobb lesz s az állítás, hogy - ,,a ma hOnvédorvosa sokban 
különbözik a régitől" - nem csupán frázis lesz, hanem valóság. 
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Dr . BALAS TIBOR űrnagy 

Lovak etetése-itatása 

A.mennyire ionfos Lovairnk t·a.ka•rmáinyozásánál a takarmá ~ 
nyok minősége és mennyisége, · annyira lényeges a rendszere& 
i dőben való etetés-itaii:ás. A következőkben erről a fontos kérdés
ről lesz szó, kihangsúlyozva a rendszeres etetés-i:atás, a jó emész
lP-s; és a lovak eröállapota: közötti összefüggéseket. 

A lovaknak, a végzet:t munka fáradalma inak -kiheveréséhez 
megfeldő pihenésre és az erőveszteség pótlására . táplálkozásra 
v•an szükségük. A lovaknak megfelelő erőállapotban való t ar
tásához .sok más körülmény mellett elsősorban a kellő takarmá:.. 
nyozás és rmdszer,es itatás .szükséges. 

Lóá'.l.ományunik részére a ta,karmányok mennyiségét úgy 
nyári, mint téli időszakra pontosan megszabja az 1949. évi decem -
ber 21-én kelt 34. számú Honvédségi Közlönyben megjelent 
658.649/Htpszf. 1/a. - 1949. sz. körrrend,elet, amely a I. és IL 

. Takarmányozási Táblázatban a honvédség mindenfél e használ a ti 
lovára (hátas, hámos, málhás, stb.) pontosan előírja a zab, ku
korica, árpa, széna és alomszalma adagokart grammokban ki-
fe)ezve. · · . · · 

A takarmányok mennyiségéről így nem teszünk említés,t és. 
inkább oly szempontokról fogunk besiélni, melyek betartása fon ·
tos a lovak etetés -itatásán áL 
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1 
Els'.é5nek a lovak Hatásáról emlékezüm1k meg:' a ló . ivóv.íz

Bzükséglete a takarmányok száraz anyagtartalmától fügig és át
lagban napi 25-40 liter. Naponta legalább háromszor, nyári me
legben 7-8-szor .kell itatni. Ha a lovak nagyon kifáradtak vagy 
kiéheztek, úgy az etetést a c;zálastakarmánnyal kell kezdeni, ne
hogy a takarmányt túlmohón fogyas,szák (szemes,t) és ha a na
gyon kifáradt ló lehűi,és·e után 9em eszi,k, úgy :kíná,ljuk meg ike
. vés vízzel. Itatni etetés után vagy közben szokác;, többnyire 15 
perccel az etetés után. Tiszta abrak vagy zöldtakarmány ete:ésé
nél azonban az etetés előtt kell itatni. Az itatás mindig · tegyen 
bőséges, azonban a túlságos c;ok vízitatás naigy hasat fejleszt 

, és a szervezetet elpetyhíti és betegségekkel szemben fogéko-
nyabbá teszi. · 

Az ivóvíz tiszta, szagtaLan, átlátszó, 10-14 Ce1'sius fok 
· hőmérsékletű legyen. Mocsarak, ismeretlen kutak, közös vályuk 
vize gyakran veszélyes járványoknak kiindulási pontja lehet. Az 
ivóvíz minőségét, ille:őleg a ló kényesebb, mint bármelyik más 

-g azdac;ági állatunk és ha bármi szagot vagy ízt ér·ez rajta, m2r 
nem iszik belő;!e. Mint említétük, nyáron többször, sőt n'agy hő
ségben vagy menetek alatt ajánlatos néha. 2 ó,ránkint is ibtni: 
t-z a lovakat i'.yenkor nagyon felfrissíti és fokozza a· teljesítőké
pességet. Felhevült lovakat Hatni nem '>Zabad, meg kell várni 
a lecsendesedést. Kimelegedett lovat ne itassunk, ha ez mégis 

-;;zükséges, akkor utána azonnal mozgás'>uik a lovat, így nem lesz 
semmi baja. A répa, melasz, zöldtakarmányok, pihenő vagy 
·1assú munka és hidég idő csökkenti a vízszükségletet : míg a nedv
c;ze,gény, szálas- és szemestakarmányok, intenzív vagy szokatlan 
munka, nagy meleg fokozzák az ivóvízszükségletet. Télen az 

· is~ állókban egyik etetéstől a másikig a,z itatóvedrekben hagyjun k 
!dini vizet és azt itassuk. 

Ujabb megfigyelések szerint ,a felvett táplálékok 4 óra mulva 
ha,gyják ,el a lovak gyomrát és annál jobb az emészté<;,, minél 
·kevesebb vizet ( I liter va~y még ennyit sem) adunk etetés előtt 
v.agy közben. Ugyanis az emésztőnedvek kiválasztása a gyomor
h„an etetés közben ig-en élénk és ez előnyös körülmény a jó eméc;.z
•~sre: az etetés előtti vagy közbeni bőséges it atás azért sem 
célszerű, mivel a folhígult táplálék a gyomorból így gyorsabban 

··tovább megy a belek felé. 
Fontos mindig az, hogy békeelhelyezésben az etetés-itatás 

·mindig ugyanazon .időpontban és ugy_anazon megszokott fázis
ban történjék. A takarmányokat és vizet szükségtelenül ne .vál
'ioztassuk. Ha pedi'g változtatni bármi ok miatt szükséges, akkor 



bizonyos átmenetet, kell betartani: a régi és új szálast és_ régi és 
új szemest keverni kell. _ 

Igy áttérve a gyakorlati takarmányozás ismereteinek össze
foglalására megemlítendő, hogy lovainknál okvetlenül kerülni 
l<íeIJ az ismeretlen származású, nem egészen megbízható takar
mányokat: az erős szomjúságo1 okozó, a nagyobb vízfelvé:elre 
risztönző, a gyomrot megterhelő, a poros, dohos, penészes és er
jedésnek induló takarmányokat Az etetés után lega'.ább 2 óra 
hosszáig hagyjuk pihenni a lovakat, mert a munka az ·emésztéí-
1;.7.rrvekböl is több yért von el és így megáll, vagy lassul az emész
ti>s. Igen gyakori és súlyos_ kólikás beteg·ség,ek származnak a 
jóll::1 kntt és azoninal -nagyobb munkára hajtott lovaknál. 

Magától értetődő körülmény az, hogy a lovakat mé,g egy
fn,:ma minősítés esetén sem (hámos lovakat) cé'.szertí egyfor
m:ín etetni. hanem mindegyiket munkája arányáfian és er,öálla
notának megfelelően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jobb 
kondíciót tartó lótól elvonható egy kevés szemes lótáp a gyen
Q."ébb javára, továbbá, ha a könnyebb munkát végző ló nehezeb
hP.t fog végezni, erre el,eve elő kell készíteni a lovat több szemes 
Rdásával. viszont több egymás,t köve:ő pihenőnapon vonjünk le 
az abrakból, nehogy kóli;kás ,megbetegedések va,gy bénulásos 
vérvizelés áltjon el,ő. 

A lovakat - minthogy a gyomor aránylag kicsiny - három
szor szokás etetni. A kétszeri ,etetés esetén ugyanis az ete:ési kö: 
zök {Úlhosszúak lennének, aminek _következtében a kiéhezett ló 
túlmohón enn·e és rosszul rágna, ez a körülmény pedig ugyan
r.sak kóÍikára vezetne. 

Röviden még ki fogunk térni a nyári takarmányok kérdésére. 
A zöldtakarmányokat a lovak -;zívesen fogyasztják, mivel föbb 
12- és zamaíanyagot tartalmaznak, mint a száraz szálastakarmá
nyok. Bőségesen nyujtanak a szerves tápanyagokon kívül A és
B-vitarmint, -ásványi - tápanyagoka:t, így kii'.önösen a savbázis
egy,ensúly biztosítás.ára földalká'.isókat, amire a fo.szforsavdús. 
maQ'vakat ( abrakot) fogyasztó lónak különösen szüksége van. 
Diétás hatásuknál fogva is a zöldtakarmányok hasznára ·vannak 
az emésztésnek és nem utolsósorba1n anyagi szempontból is java
'lolt a zöldtakarmányok adása: a ló szervezetébe juttatjuk azt a 
30-40 százalék tápanyagot is, mely a szénaszárítás közben el
veszne és így me,gnyerjük azt az energiamennyiséget, amennyi
vel a belőlük készült széna rágási és emé~ztési munkatöbb:et
képpen jelentkezne. Túlzotit az az aggodalom, hogy nem szabadna 
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a lóval számottevő zöldtakarmányt étetni, mert a szervezete· 
pe:yhüdt, szivacsos lesz és így elveszti munkaképességét, kül5- · 
nösen pedig acélos szívósságát, kitartását és futóképess,égét. Nem 
tapasztalható ez az elpetyhüdés sem ,a melegvérű, sem a hideg· 
vérű lovaknál, ahol rendszeresen etetnek zö'.dtakarmányokat és 
legfeljebb a gyor.s mozgást végző lovaknál indokolt a mérsékelt 
zöldtakarmány adása, hogy a has teriméje s.zerfölött ne bővül
jön és igy a ló ne vigyen .magával sok holt tömeget (pé'.dául 
ugró- vagy versenylovak). A ló szívesen fogyasztja a réfüű, 
lucerna, vöröshere, rozs, mohar, ba'.tacirrt, borsó, · bükkönv, édes 
csillagfürt zöldjét, sőt a 1kukoricacsalamádét is. A zöldtakarmá
nyok mellett természetesen némi szemest is kell a lovaknak ad
nunk: igen jól bevált adagolás a következő : me~egvérű lónak kö· 
zepes murnkár,a 30 kg lucerna, 2 kg kukoricadar:_a, 1 kg zab, 3 kg 
árpaszalma naponta. Hidegvérű lónak nehéz munkára: 50 kg 
wbosbükkhny, 3 kg szárított cukorgyári -szelet, 1 1kg árpadara„ 
5 kg zabszalma. 
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,Jelenlep; a „legközelebbi láncsze~" a ,szovjet haditudomány, amely~i 
minden erővel meg kell ral{adni és össze kell kapcsolni a fe/lődés 

eddigi menetével. " · . (Rákosi Mátyás) 

BATTHA GYöRGY őrnagy . 

Tapa.sztalatok lóállo11uinr,1i.rik ldkép

zéséről és ellátá.sú.ról 

. Rövid dolgozatomban azokkal a tap,a1szfalatokka l kívánok 
foglalkozni, melyek intézetünk fejlődése során a jelentős tömegű 
lóállomány kezelése és 1kiképzése ailatt kristályosodtak ki és me
!yek felhasználását hadseregünk építésében fontosnak és gya -
korlatilag értéke&íthetőnek tartorrn. 

Ezek a tapasztalatok eléggé szerteárgazóak, nem korlát9z 
hatók kizárólag a katonalovak kíképzésér,e és gondozására, de 
igyekszem a lényeg kidomborításával _ lóv,a l f,oglalkoz-ó bajtárs-airn 
-nak hasznos útmutatásokat adni. 

Hazánk felszabadulásakor a győzelmes Szovjet Hadsereg 
·1:öbbezer lónak átadásával lehetővé tette, hogy kis'.étszámú hon
védségünk tűzfegyvereinek vonitatására és az anyagi szolgálathoz 
akkor nélkülözhetetlen lóállomány hadosz·tályainknál rendeJ ke
zésre álljon. Ez a lóá.Jlomány kép-ezte az első évekhen honvéa~.é
·günk lóállományának magját és az akikori mostoha e;látási vi
szonyok ell enére cs1apatainknak anyagi ellátása mellett ( anyag, 
élekm, szállítás) honvédeinkkel együitt jelentősen kivette részét 
a romeltakarítási, újjáépítési munkákból. A németek áital kifosz
toH és megbénított terüleitek jelentős részén a mezőgazdaságí 
munkák meginidu1ásáit ugyancsak honvédségürnk eme ,1.óanyaga 
·tette lehetővé. A felszabaidító Vörös Hadsereg támogatásával és 
ösztönzésére horivédségünk a felszabadulást követő els1ő hónapok-
ban nagy erőve l fogott hozzá a németek által már elrabolni nem 

·tucfott tenyész- és katonalóanyaigunk öszegyüjtéséhez és külö,n 
nösen a többszáz mén és tenvészkahca felkutatásáva l és ,a nehéz
ségeké leküzdő gondos ellátásával nemzetgazdasági szempont 
öól is ig,en értékes munkát végzeitt. A .tenyészmének megmenté 
sével a fedeztetöállomások munkájának elősegítésével , valamint 



-az elpusztult ország első minőségi tenyészménesének létesítésé- . • 
vel honvédségünk a. fasisz-ták által 70 ·száza:ékba,n elpusZJtítoW 
lóál:ományunk regenerálódását igen komoly léptekkel vitte eliőre. 

Hároméves tervünk sikere lehetővé tett.e, hogy fejlődő hon
védségünk lószükséglete az újból fellendülő hazai tenyész;tésünk
ből úgy minő,ségí, mint mennyiségi szempon:tból fedezhető legyen„ 

Intézetünk - melynek működéséből megállapításaimat merí
tem - hosszú időn keresztül vesz részt honvédségünk lóellá tásá -. 
ban .. Munkájának eredményei, nehézségei és az elé~t sikerek hí- · 
ven tükrözik vissza azokat a gazdasáigi és politikai küzdelmeket, 

- melyeket Pártunk és munkásosztályunk irányításával dolgozó né:. 
piinik az elmú:t harcos évek a iatt vívott . 

;\l\os,t csak az elmúH eszteri.dő a!,att szernett benyomásaimma! 
kívánok rész leteiben foglalkozni: 

1. Néphadseregünk fejlődésével és elsősorban a jó politikai 
nevelőmunka eredményeként honvédségünkben az öntudatos fe
gyelem ..liatározotta,n megalapozódott. Ezzel azért kívánok · fog
lalkozni, mert nagyértékű lóan~a,gunkkal észszerü és takarékos 
gazdálkodást öntudatos fegyelem nélkül folyta~ni nem tud:un:k. 
A lovak gondozása és kiképzése bizonyüs lazaságot ,eredményez. 
mely még a belrend és a Szolgálati Szabályz,a.tban rögzített ka
tonai előírások maradéktalan végrehajtása esetén sem küszö- . 
bölhető ki teljes mértékben. Az . élő állattal való lelkiismeretes 
tö1:.ödés,' a hiányossá,gok, mulasztások elbírálása, megszüntetése 
egyszóval az ellenőrzés legalább olyan nehéz f.eladat eliő állítja w 
fegyelem f.enntártása 1terén a lóvial ellátott alakulatok pk-ait , 
'mint példáu l egy gépesített egység pk-át egysége haroképességé
nek fenntartás.a. Honvédségünk lóanyagában az utolsó év folya
mán befövetkez.ett lényeges javulás, véleményem szerint, első
sorhan az öntudatos fegyelem kifejlődésével megszilárdult anyagi 
fegyelem eredménye . . 

2. Az öntudatos fegyelem mega!,apozása mellett még lova- . 
sai'nk, ha,jtóink és lovasparancsnokaink elméleti és gyakorla fr 
tudásának kibővülése járu:t hozzá leginkább az u::olsó év folya,- · 
mán lovaink javulásához. Véleményem szerint állategészségügyi' 
-s zol,gálatunk feszes megsz;ervezése mellett ennek köszönhető, 
hogy az utóbbi hónapokban már csak elvétve fordulnak elő olyan 
kirívó hiányo.s.ságok, mint az elmúlt években. Még most is talál
koztam azonban köves úfon sebes . ügetésben, vagy vágtában · 
hajtó honvédfogaHal és láttam sánta lovat dolgoztatni. Az ilyen : 
kímé:etlen anyagpiazarlásért első fokon mi1ndig a parancsnokoka,t · 
tegyük felelőssé, mivel ezek az ő nevelőmuknájuk és ellenőrzé
sük g-vengeségeit bizonyítják. ! 
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Az utóbbi hónapokban a lóátvHelek és átadások al1kalmáva l 
láttam olyan súlyos marsérülés,eJket, me.lye~e,t :kétségtelenül a 
szabálytalan nyergelés okozott. Több esetben a s,zabá'.ytalan foga· 
tolás, hosszúra ere'iztett tartóláncok okoztak baleseteket és anyagi 
,kárnk,a1:. Ez,eilmek az eseteknek 90 száza'.ékát a kiképzési munka 
hiányosságai és az egyes pk-ok ellenőrzési kötelességének elmu-
1aszitása okozzák és nem az illet,ő hajtó, vagy lovas hanyagsága. 

Nyereg- és hámszerszámaink - ha kiképzési szempontokból 
hagynak i,s ,kívánni valót maguk után - jól használhatóak, csak 
ismernünk kell kezelésüket és állandóan gondoskodjunk karban
tartásukról. 

3. Mint említettem már, do:gozó népünk hatalmas épí:ő
munkája nyomán ló1:enyésztésünk is komoly fejlődésnek indult, 
amit a honvédség részére beszerzett lóanya,g javuló minősége is 
igazol. Míg a Horthy-rendszer alatt a világhír[í magyar Jóanyag 
legjava a földbirtokosok és tőkések profitja érde1kében külföldre 
vándorolt és hazai cé'.okra (honvédség, kisienyésztők) csak a 
silány maradék jutott, addig ma a háború okozta hatalmas pusztí
tás, ellenére is kifogástalan lóanyagból válogathatunk. 

itt említem meg, hogy a lóanyag kiválasztása igen Jelkiisme
re:esen és szakszer[íen történik, amH i,gazol az a tény, hogy :kö
rü:belül 1000 darab lóból mindös,sze 0.2 százaléknál volt a 1ki
képzés során kez<lödő használati hiba (csánkpók, kapta) meg
ál:apítható, egyéb rejtett (szavafossági) híbák mia~t (rúgó'i, ha
rapós, karórágó) ugyancsak mindössze 0.3-0.4 százalék bizo
nyult katonai szolgálatra alkalmatlannak. 

A beszerzett lovak ízületeinek gyakori kisebbfokú elhasznált
sága, valamint az eseteruként (ősszel, tavas,szal) el,őfordult gyenge 
erőállapot an,t igazolj a, hogy az elmaradt formájú kis egyéni gaz
dálkodások eredményes és takarékos lótenyésztést folytatni nem 
tudnak és fej lödő állatok időelőtti munkába állításával nemzet
gazdaságunknak komoly károkat okoznak. Az ilyen lovakat 3-4 
hetes pihentetés'>el hozzuk előbb kondícióba. Mi,rnt az intézet ta
paszta'.atai mut~tják, karámozással a korai és túlzott · igénybe-

. vétel által okozott merevség nagyobbrészben megszüntethetrő és 
a lovak -szabad mozgásukból sokat visszanyemek. · · 

4. A beszerzett lóanyag- használhatóságáról a rövid kikép
zési idő- és. csökken:ett követelmények miatt csak az előfordult 
letörések, me,gbetegedések és kirívó esetek nyujtanak elbírálási 
alapot. A kiképzés folyamán bekövefüezetJt sérülések használati 
hibák 9.0 száza'.ékát a szakszerűtlen gondozás és edzés, észsze- · 
rí.ít'.en munka er,edményezte. Különösen a súly viseléséhez és 
mély talajhoz nem 'szokott lovak fokozott jármódokban való mér-

120 



té~teleo mo7gatása, valamint a pataápolás elhanyagolása o,kozott
kq_moly bajokat (íngyulladás, patarepedés). A fegyelem megszi
lárdulása, a parancsnokok gondos kiválasztása, az e1lenőrzések 
végrehajtása e téren rendkívüli j avu!ás,t e1~edményez-ett. Pél d1áui 
az eJmúl.t kiképzési év 8-10 súlyos ingyulladásos és ugyan
annyi patarepedéses esetével sz,emben 1949/50. kiképzési évben 
mindössz,e 3 íngyulladás és 2 paitarnpedés fordult elő. ibár a ki
képzési munka és a lovak igénybevétele ös.szehasonlHhatat'.anul 
rhegnövekedett. 

Altalánosságban megállapíthatjuk, hogy a beszernett ló
anyag megfelelő . edzés (külső életkörülmények megten'mtésc és 
tervszerű munka) mellett katonai célokra jól megfelel. Az a tétel. 
hogy elsősorban ne a szépségen legy,en a hangsúly, hanem a jó, 
használhatóságon, különösen a szovjet lovasság győzelmes har
~ai során, de honvédségünk j,elenlegi fejlődési fokán is minden
ben helvtállónak bizonyult Lov:JiniknJok az 1949/50. évben ' az 
országos és házi lovasmérkőzéseken való eredménves részvétele, 
beigazolta, hogy a nem öncé:iúan, ihanem a kiképzéssel össz
hangban végzeitt sport és ~tervszerű munkával elért sportered· 
mények lovasaink és lovaink edzését jelentő.;;en e'.őseg:tik. a ki 
képzést változatosabbá teszik. A lovassport katonai jelentőségét 
még abban látom, hogy !,ehetővé teszi tisztjeinknek és legény.sé
gi.inknek egyaránt_ megfelelő szaikismere:ek elsajátítását, az ér
dek'.ődés felkeHésével pedig beviszi a :ömegekbe a ló iránti sze
retetet. Igy elérjük azit, hogy honvédeink a lóban hasznos segitő
és fegyvertársukat látják, kímé;ni és becsü'.ni fogják, jó e'.láUí
suR és gondozásuk szívügyükké válik. Ennek elérésével, mint egy
ségeink feilődése Lgazolj a, úgy a pótló.kiképzést, mint a lovasok 
és hajtók szakkiképzését lényegesen könnyebben és eredménye
sebben ha.irthatjuk végre. 

Vigyáznunk kell azonban arra, hogy lovaink szeretetE! ne
váljék babusgatássá, nehogy a ,túlzásba viitt ápolás, kényez:·etés 
lovaink edzettségének, ig'énytelenségének rovására menjen 

5. Lóanyagunk a különböző járványos megbetef!.edésekkel 
szemben általában ellenállóaknak bizonyul. A ,töm~ges mirigv
kóros megbetegedések magyarázatát a megvál::ozott P]Ptkörül
ményeiken kívül a hűvös, hideg időben történő vasút,i szállítások,. 
mértéktelen edzés és szakszerűtlen kezelésben (áeü . rendszabá-, 
lyok mellőzése) keressük. Jó erőállapotban, megfelelő ellenőrzés 
és állandó orvosi kezelés mellett ezek a j árványhull ámok is ve~ 
szélyteleneknek bizonyultak. A beköv,etkezett elhullásokat ez esPt
ben is túlnyomó részben egyéb más belső szervi bajok okoziták 
és a f,ellépett mirigykór csupán elősegítette a betegség elhatal· 
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tnasodását. Az elmúlt időszakban előfordult 2 takonykóros meg
betegedés állategészségügyi szolgálatunk ébersé,ge és alapossága 
folytán még kezdeti stádiumban meg.állapífast nyert és a beteg 
,egyedek kiirtásával, valamint a szigorí1 eü. rendszabályokkal 
minden további fertőzés nélkül lokalizá:ható volit. 

Bár t téren pontos elbírálást nem végezhetünk, kétségtelenül 
megállapítható, hogy a l(foepes termetű, zömök és nyugodt vér
mérsékletű, az arabs ősök szívósságát örökö;t magyar félvéreink 
úgy .a na,gytermetű, puhább noniusokkal, mint a sodrott lovakkal 
szemben minden téren ellenállóbbaknak, szívósabbaknak és jobb 
ta1karmányédékesítőknek bizonyulnak. Ismétlem azonban, hogy 
az általunk eddtg támasztott mérsékelt követelményeknek úgy a 
tápértékben gazdag csanádi, hajdúsági zöldtaka·rmányon nevel
kedett nagy noniusok, mint a dunántúli sodroHak szintén min
den tekintetben megfeI,eltek . 

Az előbbi követelményeknek megfelelő lótípus 1tömeges é::; 
tervszerű tenyésztése megfelelié5 tényészanyag beállításával, vaia
mint az edzésnek már a csikónevelés terén való észszerü alkal· 
mazása: országos lótenyésztésünk jövő feladatai közé taritozik. 

· 6. Lovaink edzése és kiképzése gondos és kielégítő takar
mányozás hiányában éppen olyan károkat okoz, mint a tervsze
rűtlen munka vagy a hanyag ápolás. Mez,őgazda-ságunk és keres
kedelmünk ,szocialista fejlődése a korábbi évek takarmánynehéz
ségeit és az e téren uralkodó tervszeríítlenségeket, takarmány
üzérkedéseket lényegében már megszüntette, azonban még igen 
sok javítani valónk van a fakarmái;iykészletek tárolása, kezelése 
terén és a ta:karmányozás észszerü végrehajtásában. E kérdés 
terén még anyagi és egyéb parancsnokaink is gyakran felületesen 

- járnak el, nem értékelik ,e két ,tényezö döntő befolyá:sát '.óanya· 
gunk állapotára és így nem eléggé kezdeményezőek a nehézsé
gek leküzdésében sem. 

Előfordult például, hogy egyik szak. pk. a pótszerezésre ki-
adott tengerit és zabot keverten etette, más esetben a munka nél
kül á'.ló sánfa lovaknak a ,teljes ió:ápot adták és a pk. megl,e,petés
se! fogadta, hogy az egyébként szelíd lovak rúgásaLkkal súlyos 
sérüléseket okoztak · 

7. Igen gyakran elfüordul, hogy a lovaskiképzés követelmé
nye_inek megszabásánál nem vesszük eléggé tekintetbe lóápoló és 
hajtó fwnvédelnk erős ftzikat igénybevételét, melyet az állandó 
lekötöttség, a na:gytömegü és súlyos takarmánykész!etek gondo-
iása, az is,tállók takarítása, JQvak etetése, ápo,lása jelent. . · · 

Magam is be~ees,tem ebbe a hibába a 47-48-as években és 
,az u:olsó hóruapok eredményes munkája igazolta, hogy az akkor 
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előfordult ~ aránytalanul sok sántaság, baleset oka nem uto l,só
sorb an az egyébként is hiányosan kiképzett legénység túlzott 
fizikai igénybevétele volt. Ugyanezt tapasztaltam más egys~gek
néJ is például Ó'lyan formában, hogy a beosztot~ lóápo lókat 

. ,.üres" idejükben irodáK takarítására, stb. vették igénybe, vagy 
havonta cserélgették őket nem lovasí,to,t,t .honvédekkel. Elsősor
ban· a lovaglás a szerve7:etnek erős fizikai igénybevételét jelenti; .. 
mely kellő erőnlét (edzés) hiányában még egy fiatal, e,gészséges 
ember-egész mun1kaenejét is Hmeríti és ,e,gyéb sze~-J,errni vagy fizi-
kai munka elvégzésére is alkalmatlanná váliik. 

Errő.l nem szahad soha megfeledkeznie ·annak a pa·rancsnok 
nak, ki valamely o,kból a már kiképzeitt ·hajtó vagy lovas honvéd et 
fel akarj a váltani. 

óssz,egezve megállapíthatjuk, hogy honvédségünk je'.enlegi 
lóanyag,a jól használható és katonai célokra megfelel. A mi fel
adatunk, hogy tervszerLÍ munkával és bánásmóddal ez<t az értékes 
,myagot szívós, edzett, nagy Igénybevételeket, nélkülözéseket jól" 
híró hadihasználható állapotba hozzuk 

Enneik megva,!ósítása érdekében fontosnak . tarfom, hogy ve-
zetésünk a lehetiőségek és az egyéb feladatok szabta kereteken· 
belül tanfolyamok, összevonások tartásávarl elsöso·rban lovas- és 
fogatos parancsnokaink szaiktudásárt egységes irányítással és 
gyakorlatias rriódon az eddigieknél még fokozottabb mértékben 
fejles8ze. E célra elsősorban vonafogységeinknél é,s a lóidomító
teJepnél egységes kiképzési tervezetek -alapján olyan munka meg
índí:ását tartanám célszerűnek, mely ilyen tanfolyamok <tartásá 
hoz gyakorlati arJapul szolgá lna. Itt elsős'orban 9 pótlókiképzési 
tervezetek központias összeállításár-a g-ondolak, de a modern
néphadsereg követelményeinek megfelelően lovaskiképzésünk új 
alapokra helyezését is fontosnak fartom. 

Befejezésül mégegyszer hangsúlyozom, h01gy dolgozatom lo
vaink kiképzésének és gondozásának terén csak egyes szempon
tokat ölel fel. Az általam csak érintett kérdésekre rendeleteink é~ 
-,zaklapjaink has.ábjain arra hiva1tobt bajtársainktól nagyobbrisz 
ben már v;§.laszt kaptunk. Feladatunk elsősorban ezek elsajá_tí 
iása és' a gyakorlatban va l,ó .a),ka1mazás1a. . 

MegáEapításaím, tapasztalataim egyoldalúsága !'niaH is bi
zony.ára gy3Jkran lki-egészí'ésre szoru!nak. Rá ,kívántam muta1.ni,. 
- és ez vo,'.it célom is, - hogy értékes lóanyagunk óvása és cél
szerLÍ használata igen fontos honvédséP"i és nemz.etgazdaságr 

· érdek. Ezt tudni, gyakorlatban a'.kalma,~ni minden par:ancsnoknak 
~delessége és ha ehhez giondolafokat tudtam ke'.1eni, soraim 
-elérték céljukat. 
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MIHALYI GYULA főhadnagy 

,Katonai szállítások:, külö11ös tekiritet
tel a vasúton tii,•ténö s.z1í,Uítások1·a 

A közlekedési szolgálat helyes ellátá'>a lényeges befolyást 
gyakoro.l az egész ország gazdasági életére, békében és hábo
rúban egyaránt. Háborúban döntő klhatással lehet a hadrníive
letekre. • 

A honvédel~m szempontjából a szállítá.;,t . két főcsop.ortra 
oszthatjuk: 

1. békeszá!lítások, 
2. háborús szállírtások. 
Mindkét csoporton belül beszélnünk ke],I emberek, Lletve 

esapatok .;,zállításáról és anyagszál lításróL 
/ A szállításokat, a benne résztvevő száílítóesziközök figye-

lembevételével csoportos,:thatjuk: szárazföldi• szá lításokra, azo.n 
be:ül va.;,úti és közúti- járművekkel történő szállításra, v;zi szál
lításra, vagy légi szállításra. 

Honvédelmi -s,zempontból mindháromnak óri·ási jelentöségt· 
• van. 

Ha a szállítást a benne résztvevö járművek alapján t.esz
szük viz'>,gálat tárgyává, meg kell állapítanunk a szárazföldi 
-szál'.ítárnál, hogy a vasút .. az, amel,y nagy tömeget, 1000-2000 
tonn~t, nagy távolságon, elég nagy ·sebességgel (átlagban véve 
30- 60 km/ó), mondható, kie!égíithető pontossággal, nem túl 
nagy üzemi költséggel szállít. A közúti járművek közül az á'.lati 

· vontatású országos járművek súly- és térfogat-kihasználás,, 
valamint gyorsaság szempnntjából meg sem közelítik a vasutat , 
azonban n10zgékonyságuknál fogva rövidebb, kisméretű szállí
tásokra, különö,sen alkalomszerű szálliításokra alkalmasak. 
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A modern szállítás egyi:k legtökéletesebb szá'.lítóeszköze a 
_gépjarmű. Előnye a gyors mózgás és sokrétű a'.kalmazhatóság, 
hátránya e~lenben, hogy nagy tömeg és térfogat mozg ,itására 
még a mai fejlett korában sem mondható tökéletesnek. Tömeges 
szállításnál üzemanyagfogyasztása elég nagy. 

A vízijárművekkel való szállítás kimondot:an a tömeg
szállítast szolgálja. Hibája a· ,lassúság és (folyami hajózásnál) 
pályáját tekintve, a kötöttsége. 

A légi· szá:lítás a legnagyobb sebességű szálHtás, de csak 
kisebb súly- és térfoga:kihaszná'.ással és igen magas . üzerri
költségg,el · ( 120-szoro'i. géperő tonnánként). Kis megterheléssel 
a repülőgép rövid idő alatt órrási távolságok legyőzésére képes. 

Ezekután tegyuk vizsgálat tárgyává a száJításnak azt a 
fajtáját, amelyet még ma is, de jövőben is igen hosszú i'dőn át 
fogunk a legtöbbet igénybe venni a ,kisebb és a nagyobb méretű 
-ember-, i·lle:ve csapat- és anyagszállításnál: a vasúton történő 
szá]ítást. Meg kel:! ál!apí :ani, ,hogy a honvédség részérő l tör
ténő békebeli vasúti szállítások csak akkor helyesek, ha azokat 
úgy hajtjuk végre, mintha az háborúban történne, mert ezzel a 
szállFásban i·észtvevő honvéd egyén vagy katonai szerv, inté
zet, alakulat gyakorlatot szerez és így háború esetén a leg
nagyobb begyakor:ottsággal, ,tapasztalattal rendelkezve, bár
milyen he'.yzetben meg tudj a helyé:: á;lni. Ennek alapfelté:elet 
a legmeszebbmenő f,egyelem és az e'méletből gyakorlattá át
ment tudás. Pontos és biztos szá!lítás csa1k a szállító ,és a szál-
1,ítandó legnagyobb fegye lmével és megfelelő képze:tségével 
leh~tséges. · · · 

Szociálizmust építő dolgozó népünk a vasútnál is rrieg
i:eremtette a munka hőseit, akik a teljesítőképesség magas fokát , 
érték el és a 2000 tonnás vonatokkal, az 500 km-e-,, mozga'om
mal, a koc~. ifordulónak az 1945-ös 12 napról a mai 3 és fél 
napra va'.ó csökkentésév,el a belső tartalékokat a ,leizmesszebb
rnenően feltárták Ma a vasúton ugyanannyi gördülőanv"'ggal 
3 é<; fé:szer annyit tudunk szállí:ani, mint 1945-ben. Szocialista 
gazdaságunk i·gen gyorsan emelkedő vonala megkívánja azt, 
hogy a szállí:ásban minden egyes vasúti· jármű fel Ieizven hasz
nálva, tehát a kocsiknak hosszabb · 1dőn át va:ó ácsorgá~a, üres 
állapotban .va:ó tárolása, valamint a ki- és berakási idő meg
nyuitása veszé'.vezteti tervgazdá lkcid :'i sunk"'t. Ezért · ;:i Jpo-n ag:vobh 
körüfü•ki·n'é'.,sel és fegyel,emmel kell eljárni a szál'ításoknál. 

Mit vegyünk kül önösen alapos v'zsgá:at tárgvává? 
1.. Szál'.ításoknál a vasúti közer,ekkel epvetértésben járjunk 

el, a sza-bálvokíl.t, · utasításcibt · fe'.té~len tartsuk be. . · 
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2. G:;ak a legszükségesebb 01ennyiségű va'Súti k.ocsit igé-

nyeljük. · -
3. A rakodóteret a lehető leggazdaságosabban használjuk ki.· 
4. A be- és ki-rakási időket f,e;tétlen tartsuk be. (V(é)-rseny

szerű legyen.) 
5. A megrakott kocsikat és rkirakott kocsikat azonnal jelent-

sük a vasúti közegeknek. · 
f .A rakodóeszközöket és kocsikat ,min t sajátunkat kezeljük. 
.7. Fe,ltétlienül i.smerni kell a G-11. Katonai díjszabást szái -

1:ításoknál, hogy helyesen j árjurnk el, 
,A vasúton történő ,szállítások, pénzügyi szempontokat ala

pul véve, lehetnek készpénzfizetés,es és hitelezett szá'.í :.tások, 
ami azt jelenti, hogy a vasút által teljesített szolgáltatásokért 
vagy a száfötás alkalmával, vagy pedig egy későbbi· időpont
ban, tehát utólag fizet a Honvédség. 

A menetdíjak általában véve a mindenkori po'gári menet
díj 50 % -át teszik ki. Ettől az elvtől a szabadságos igazo;vány
nyal utazó honvédeknél van - eltérés. További· er.térés még a 
menetdíjkiszámításnál az, hogy míg a polgári meneOdíjnál ~ 
Budap,est metszőpontnak számít, addig a katonai menetd,:jszámí
tásnál nem, tehá,t a Budapesten á~ történő utazásnál a kilométe
rek számát össze keJ.l adni és az összes kilométer u:án keJ a 
menetdíjat kiszámítani•., 

Fontos eltérés még a polgári u:azástól, hogy katonai uta
zásoknál a menetjegyet az utazá,s megkezdésétől számítva, 24 

· órával el,öbb meg lehet váltani és az utazási okmány érvény
tartamáig, de legfeljebb 14 napig érvényes. Ha az . utazási 

.okmány érvénytartama az utazás alatt jár le, a menetjegy a 
céláilomási·g útmegszakítás nélkül érvényes. 

Katonadíjszabás a.lapján lehet utazni, ha: 
a). érvényes katonai utazási okmánnyal rendelkezünk, 
b) érvényes katonai· utazási 01kmány á!apján menetjegyet 

váltottunk vagy a hite!ezettet érv'ényesítettük, 
e) az .utazási okmánynak megfelelő vonatot és osztá!yt vesz

~zük igénybe, 
· TJtazá,sí· okmányok: 
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Menetlevél, · 
Szállítmánylevél, 
'Katonai b'ehívójegy, 
Leszerelési jegy, 
Menetigazolvány, 
Szabadságolási igazolvány. 
A megnevezett utazási okmányokkal történő utazásnál az 



iegyenruhaviselés nem feltétel, de az utazási okmányra való 
jogosultságot a vasúti' közeg felszólítására igazolni k,el l. (Szolg . 
.Szab. II. rész 291. pontja.) 

Ha valaki katonai mivoltát igazolja és menetjegye nincs, 
az utazásból kizárni nem szabad, ellenben a vasút á:ta.I felvett 
jegyző.könyvet köte'.es aláírni. Katonai· díjszabás alapján lehet 
utazni sebes-, személy, vegyesvonatokon és ha az utazási okmá
nyok közül a menetlevél a gyorsvonatra is érvényesítve van, 
azon is. Az utazási okmány faj1:1 mindig meghatározza a vonat
nemek hasinálha:óságát i·s. A vonatnemek használata mellett 
iizen fontos a kocsio'>ztály is. A honvédség terhére ,történő uta
zásoknál az igénybevehető kocsiosztály a fiietési fokozatnak és 
utazási okmánynak függvénye. 

Az utazást a ki'indulási és célállomás közö:t bármely más 
állomásori meg lehet kezdeni. Meg lehet szaikítani a utazást 
többször is, de a vasútállomáson a megszakítá,st igazoltatni kell. 

Különkocsit vágy kocsiszakaszt is i'génybe lehet venni, de · 
azt az előző nap a felsz.állási állomáson írásban vagy távbeszé
lőn meg ke'..1 rendelni. Ebben az esetben a kocsiban, illetve a 
szakaszban levő ü lőhelyek után kell menetdíjat · fizetnr. Ha ennél 
több utas van, akkor az uta-,ok száma után kell fizetni. A be
vitt tárgyak fuvarozása díjmentes, ~ülönösen fontos ez utóbbi 
a futárszolgálatnál. 

Tömeges utazásoknál (szabadságolás) a parancsnokságok
nak kell gondoskodni a zavartalan utazásokról. Teendők: 

1. Az á'.lomásparancsnokságok legalább . két ·nappal ( eset
leg 1 nappal) közöljék a MAV-val az utazók számát, útirányon
ként csoportosítva, hogy a MAV a szerelvényeit meg tudja 
.erősíteni'. · 

2. A menetjegyet fél-egy nappal váltsák meg a vonat indu
lása előtt, a torlódá,s elkerü'.ése végett. 

3. Az utazás előtt fel kell hívni az · utazó honvéd egyének 
figyelmét az utazás alatt ikövete11d-5 eljárásra (különö-,en a 
vonatnem ·és kocsiosztály használatára és a készpénzfizetéses 
utazási okmányoknál a jegyvá1'tá'>ra). Nagyobb csoportoknál a 
rend fenntar:ásának biztosítá,sa érdekében célszerű egy rang
időst ki·jelö'.ni. Kézipoggyászt 20 kg súlyig személykocsiba min
denki vihet magával 70X70X70 cm nagyságig. Meg nem enge
dett anyagokat, mint pl. benzint, kőolajat, robbanóanyagot stb. a 
személykocsiba bevinnr nem szabad. 

Azokat a csomagokat, amelyek súly vagy térfogat tekinte
tében eltérnek a · kézipoggyásztól, de úti szükségletet képeznek, 
útipoggyászként fel kell adni. Fuvard.íja a polgári · fuvardíj 
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50%-a. Itt meg kell említeni· azt, hogy ha a menetlevélen úti
poggyász előírva nincs, a MÁV akkor is felveszi, de ilyenkor 
a vevényt az utazó honvéd egyénnek alá kell írnia. 

A vasút a honvédség tulajdonát · képező, vagy használatá
ban Levő árukat, amelyeket katonai fuvarokmányokkal adnak 
fel, a Katonadíjszabás alapján fuvarozza. A fuvarokmányon a 
feladó és címzett közül az egyiknek a honvédséghez tartozónak 
kell lennie. Ha a Kafonadíjszabás szerint esedékes fuvardíj 
drágább, mint a polgári fuvardíjszabás, illetve k:hirdetett d:j
kedvezmény határozván_yai és díjté:elei alapján adódó fuvardíj, 
akkor az alacsonyaö'b fuvardíjat kell számítani·. . 

Katonai küldeményekhez kísérőt is lehet adni, ezt a fuvar
okmányra f.el kell jegyezni és a haszn~lt vonatnemnek meg
felelően 3. oszt. kocsijegyet kel! váltani. . 

Áruküldeményt fel lehet adni darabáruként vagy koosirako
mányú áruként. Darabárunál a súlyhatár 5000 kg. Ezt a v~sút 
más áruval gyüjtőkocsfüan szállítja. 

A fuvardíjakat általában a küldemény súlya alapján keiJ 
számí:ani. Kivételek· az élő szállítmányok, melyeknél raikterület 
szolgál a;apul. . 

Lehet árut .feladni súlybevallással i-s, de ezt csak akkot 
tegyük meg, ha kéts,éget kizáróan tudjuk az áru súlyát. Egyéb
ként minden küldeményre kérjünk hivatalos súlymegá!lapítást. 

Ha katonai érdrk úgy kívánja, 5000 ,kg-nál ki·sebb súlyú 
küldeményt is fel lehet adni kocsirakományként. Ilyenkor a 
ténieges súlvért, de leQ"a'.ább 2000 kg-ért kel! a fuvardíjat 
számo'.ni. feltéve, hogy 5000 kg kocsirakományú díjtétel alapján 
nem olcsóbb. 

, : A fuvarozás módja lehet gyors- és teherháru, ami azt jelenti, 
hogy a gyorsárut a gyorstehervonatók, kivételes ,es'dben sz·e
mélyvonatok, teherárut pedig a tehervonatok továbbítják ... 

A fuvardíj-fizetés történhet a feladá,skor, ez a bérmentve 
. szállítás, történhet a kuídemény átvételekor, ez fuvard ' j-á:uta

lásos szál:ítás, utólagosan a H. M. által .fizetve, ez hitelezett 
szállFás. 

·ttite'.ezett szállítás osak H. M. rendelet alapján lehe,tséges. 
Általában véve, áru és élő állatok :vasúti szál'ítását szak

közeo-ek végezz~k, mert a szabálvok nem ismerete jelen' ős fuvar
díitöbblPtet eredményez. Különösen fennáll ez az é 1 ő áll1:1.tok és 
küFinböző járművek fuvarozásánál, ahol ig;en sokféle 1kedv·ez
ményt és feltételt szab meg- a Katonadíjszabás. · 

Ig-,en naQ"V tömegű száilításnál különvonatot is !Phet ig-énybe 
venni. Itt a fuvardíj tengely-kilométerenként 110 frllér, tekintet 
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nélkül a rakományokra, d~ legalább · 600 Ft fuvardíjat kell 
elérni. Legalább 40 tengelyből álló egy fuvarokmánnyal fel
adott katonai zárt szállítmányokért ugyancsak az előbbi fuvar
díjat kel] fizetni. 

Különös jelentőségűek a csapatszállítások. 
A második vi·lágháború bebizonyította, hogy a vasúti sSzál

lítások megszervezése és végrehajtása a hadműveletek sikerét 
igen lényegesen befolyásolja. . · 

A Szovjet Hadseregben a tüzérség és a páncélos alaku
latok nagy · teljesítményei azért voltak leh_etségesek, mert az 
utánpótlás mindig tudta követni az előretörő csapatot. 

A támadáshoz vagy elJentámadáshoz való előkészítés, to
vábbá a kiürítés csak úgy 1,ehetséges, ha a közlekedési·- szol
gálat tökéletesen működik. Ez csak részben nyugszik a katonai 
és polgári szerveken. A tökéletes végrehajtáshoz, a csapatokn ak 
a szállítás -helyes e:őkészí:ésével, a berakás és kirakás gyors 
é szervezett végrehajtásával, végül a szállítás alatti szabály
szerű magatartással kell hozzájárulni. Ezt pedi'g már békében, 
alapos kiképzéssel kell elsajátítani. 

A csapatszállítások terén is óriási fejlődés mutatkozik. az 
első világháború óta: Pl. míg az e'.ső vi'lágháborúban az Érsek
újvár--J\'lárchegy-vonal befutásához katonavonatókkal ( 108 km) 
12 óra volt szük,séges, addig a második világháborúban Dj
zso:na-Lipótvár (137 km) szakaszt 4 óra 30 perc alatt futotta 
meg. Ma már a szocia-Usta közlekedés következtében a Cegléd
Szeged-vonalon, 117.8 kilométeren a sztahánovi"sta vonat sze" 
mélyzete 2200 tonnát 2 óra 14 perc alatt továbbít, Tehát amint 
látjuk, a közlekedési szervek igen nagy teljesítményt mutat
nak fel 

A vasúti csapatszá llításoknál a teendőket 4 főcsoportra 
oszthatjuk: 

1. A szállítások előkészítése. 
2. A berakás. 
3. Szállítás alatti teendők és magatartás. 
4. ·Kirakás. 
A csapatszállítás szállítási parancs alapján történi·k, amely

nek tartalmaznia kell mindazokat a rende'.kezéseket, amelyek 
alapján az érdekelt csapat megtudja mit, mikor, hová kell szál
lí_tani, milyen fuva1rozási okmánnyal és me:y katonai közlekedési 
szerv (vasútvonal parancsnokság) útján bonyolódik le. Ezután 
kerül sor a csapat szállítási számvetésének elkészítésére azért, 
h0gy m~gfelelő gördülőanyagot tudjon biztosítani a vasút. A 
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.ka tónai szállítmányok nem annyira sú lyosak, mint nagy tér
fogatúak, tehát a rakterü let a dontő. 

Katonai· szállítás szempontjából mdyen va súti kocsi król 
heszélhetünk? 

1. Parancsnoki kocs i A, B, C szemé:ykocsik, illetve G. -leg. 
3-20 fő i g. 

2. G-Jeg. kocsi (fedett kocsi) 35-40 fő, 25 kerékp,\ros. 
3. G-ló (fedett) 6 nagy, vagy 8 ki.s ló számára . 
4. 'G-anyag kocsi· 10-15, esetleg 20 ton.nás (Gzk, Kz, 

stb .) kocsik. 
5. N kocsik (úgynevezett pőre, old alfalak és tető né'. küli 

kocsik.) 10- 50 tonnáig, esetleg 80 tonnáig. · Harckocsik, roham
lövegek, gépjárművek szállítására. 

6. I kocsik ki-emelh ető oídal- és végajtókkal, l..0 -'--20 tonna 
teherbírásig. Ojmű., gjmi.í., lövegek, tnkp., talig a, sfö. szállít á -
sára alka'.m as. , 

1 
7. S kocs ik lehajtható alacsony oldal- és végfallal , 10- 40 

tonna hordképességig, legkü lönbözőbb rakományokka l megr ak
ható, álta lában véve igen hosszú kocsik 

Az itt fels o'rolt kocsi·k közül kell összeá llít ani a sz2r Jvé11yt , 
figyelembevéve az e lszállítandó rak:erü '. etet és raksúlyt. 

Parancsnoki kocsiul jobb ha G--leg. kocsit haszr:álunk fel, 
m ert a többi kocsTktol nem ut el. 

Egy -szere1vényt úgy képezzünk ki , hogy 100 :engel vnél 
nagyobb ne legyen és úgy á llítsuk össze, hogy h a v c1sútrnüsrnk! 
szemponfüó l szükséges, bármikor kétfe:é lehessen oszlani. Azo
nos be-, illetve kirakó állomás · legyen az egé z S7 erelvény 
részére, egy szerelvényre l ehetőleg egy csapathoz ta rtozó egv sé
gek kerü]Jenek. Ha az egész csapat számára megvan a szállí
tási terv, akkor azon belü l az egyes szerelvények berakási te r
vét e l ke'. I készíteni. Ehhez szükséges a vasút á: lom ás szemre 
vételezése az odaveze t ő ut akkal, készenl éti hely ekk 2I. Kocs i·k 
rakodási sorrendjét, vonaton v a ló elheíyezését é.5 a rakodást 
végző r ako dó és tolató rész:egek munkáj át meg keil állapíhni . 

Berakásnál a főhangsúl y: a terv a 1apj á n a rakodó .tiszt 
fe l:ét!en irányítson és irányítás a foly amatos m unká t eredmé-
nyezzen. . ' . 
. Rakodárnál csak az éppen berakó alakulat , egység tartóz-
kodjon az állomáson . 

A fe lrakott anyagot, j árműveket töikéletesen rögzítsük; szá
m ítsunk arra, hogy a mostani vasúti teljesítmények arra rrá
nyulnak, hogy megállás nélkül, nagy távolságon át , nagy sebes-
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séggel továbbítsuk a vonatokat, ami igen sokszor mozgásbá 
hozza a kocsira rakott anyagot. 

Berakás után a rakodó tiszt, sZállitmá,nyparanicsnok é-s a 
szerelvény vom1tvez_etője· feltétlen szemlélje meg a vonatot. 

Ezután a fuvarakományokat (menetlevél) kiállítva, a szállít
mányt a szállítmányparancsnok a vasútpJnztárnál adja fel. 

Szállítás közbeni ki·szál_íásokat kerüljük. 5 percnél rövidebb 
tartózkodásnál nincs kiszállás, 5-10 .percig tartó megáLásnál 
e6etleg egyes emberek szállhatnak ki. Hosszabb időzés esetéd 
megh atározott területen tartózkodjon a leg~nység. Ebédre 60-
perc, reggelire, -vacsorára 30- 30 perc számftható. Az étkezési 
he:yeket a vonalparancsnokság jelöli· ki, ezért előre érdekl őd ni 
kell. · 

Mindenkinek tudnia kei l a szállítmánya számát. 
Szállítás közben feltétlen tartsuk ·be a vasút által kiadott 

közlekedési szabályzatokat, utasításokat, rendelkezéseket, --:-
önkényesen ne intézkedjünk 

A kirakó helyre történő megérkezéskor a ki'szállási parancs 
után a ra:kodó tiszt in tézkedései széri.n t történik a kirakás, 
l ehető'.eg úgy, hogy a kirakott rész azonnal vonuljon eí a 
kirakás helyéről egy gyül ekezőhelyre. 

· Berakásnál, szállítás közben, kirakásnál mindig tart~.uk 
szem előtt. hogv a vasúti berendezések, kocsik meg ne rongá
lódj anak, mer~ hiszen azok a nép vagyona , mindnyájunk 
tulajdona. 

· Igen fon tos még az, · hogy a legnagyobb . körülteki'ntéssel 
· járj unk el az éberség terén is. A kocsik oldalfalát ne engedjük 
felesleges feliratokkal ellátni. 

Az eddig leírtak csak rövid vázlntát adták a vasúton :ör
ténő szá llítás nak és azokat a helyeket ahol igen sokszor hibák 
merülnek fe ! szállítás közben. A vasúton történő szál:í1ásnál 
~li'ndig vegyü,k figyelemb e, hogy a szállítás alatt egy hat almas 
~ze1;1 dol.gozóival érint~ezünk, nki.knek munkája az egész ország 
eletere k1 hat. Ne akadályt gördítsünk munkájuk elé, hanem 
fegyelmezett magatartással , helyes eljárással, gyorsabbá biz-
tosabbá· tegvük saját magunk, de mások szállítását is. ' 
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SZERKESZTÖI OZENETEK 

f. N. szds.:· ,,A csekkforgalom gyakorlati fontossága" 
fogalmazása nem pü. szakemberek számára nem érthető. 
lévő csekkszámla megnevezéseket használni tilos. E szempontok 
vételével írjon folyólratunkba. 

e. cikkének 
f:rvényben 
figyelembe-

· Cs. S. alhdgy.: ,,H,mvédségünk ruházati anyagának eredete, raktározási 
és karbantartása" e. cikke jó elméleti tudásról tesz tanúságot, de nem elég 
gyakorlatias. lrjon ebben a tárgykörben, de támassza alá gyakorlati tapasz
talataival. 

V. L. fhdgy.: ,,A hitelkeret gazdálkodásról" c. cikkének megírása óta 
történt változások folytán . a cikk aktualitását elveszítette. 

0. J. örgy.: .,A legújabb élelmezési rendszerünk" c. cikke lendületes, 
jó munka, de az élelmező ' szolgá'atban várható változások <;ikkét időszerűt
lenné tették újabb szakmai' cikkét egyébként szívesen leközöljük. 

T. J. alez.: ,,Ezred segélyhely működése támadásban" e. cikke cél
kitűzésében nagyon helyes, azonban a felvetett gondolatokat hiányosan és 
nem szabatosan tárgyalja. Ha mondanivalóit jobban rendszerezi , ·cikkel! 
leközöljük. 

„ D. F. örgy.: .,Az új anyagnyilvántartási rendszerünkről" c. munkája 
folyóiratunk · célkitűzéseinek nem felel meg. 

B. L. alez.: ·,,5 év eredményei Néphadseregünk szemszögéből nézve" c. 
munkája jó, azonban folyóiratunk fő cé,lkitűzéseit nem követi. 

K. · 1. fhdgy.: ,,Miképpen tudja a hadtápparancsnok az any~gi fegyelmet 
megsz'lárdítani" c. cikkének alapgondolata igen helyes, azonban kiejtésén 
hiányzik az eredeti gondolat. örömmel vennénk, . ha cikkét felfrissítené és 
tapasztalataiból. vett példákkal átdolgozná és kiegészítené. 
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