
A ga�dás�ati tis�thelyettesi 
utánpódás kérdése 

A folyamatban lévő líadseregfejlesztés egyik nehéz fel: 
adata a szakszolgálatos tisztek �s tiszth_elyettesek biztosításánal?, 
kérdése. 

Nem közömbös sem a fejlesztés alatt, sem pedig_ annak 
�efejezése után·, hogy a különböző $zakbeosztásokban milyen, 
�rtékű szakszolgálatos személyek teljesítenek szolgálatot. 

A sz·akszolgálatos szükséglet biztosítása kétféle módorr 
történhet: 

1. a régi hadseregben szolgálatot teljesített szakszolgá ...
1_?-tos tisztek, tiszthelyettesek visszavétele és 

2. a szükségletek biztosítása céljából beállított tanfolya
mokon történő kiképzés útján. 

Miáthqg.y az l. alatti mód -, egyéb szempontok miatt -
cs,;1k korlátozott mértékben alkalma:z;ható, a szükséglet jelen
tékeny részét újonnan felállított tanfolyamokon kell kikép�znL 

Nam kívánok részletesen rámutatni arra, hogy. milyen 
hatalmas jelEmtősége van � mind békében, mind háborúban -
áz anyagi szolgálatnak Mindenki előtt világos, hogy a technikai 
e.szközök fejlődése f.okozott anyagfelhasználással jár, melynet
biztosítása fokozottabb követelményeket támaszt az a_nyagi
szolgálatban működő személyek.kel szemben.

Az anyagi szolgálaton belül a gazdászat-közigazgatasi. 
szolgáJat feladata mindazon szükségletek biztosítása, . melyek 
nélkül sem békében, sem háborúban a csapatok ütőképessége
nem tartható fenn. (Pénz, élelem, ruházat és személyi felszere
lés, termény- és anyagjárandóság, elhelyezés.) Ezen feladatok 
ellátás_ára a csapatoknál (i,ntézeteknél) a ,gazdasági hivata
lok Mviatottiak. A gazdasági hiva�al személyzete- gazdás-zaU 
tiszt- ( ek) -bol és gazdászati ( számviv-0) tiszthelyettesekből álL 

A gazdá�zati tiszthelyettes a gazdasági hivatal életében 
igen jelentős szerepet tölt be: a gazdasági hivatal főnökének irá
nyítása mellett a fentebb felsorolt ágazatok valarnelyikév�l kap
csolatos összes munkálatokat végzi. Felelőssége és munkaköre
a néphadseregben állandóan nő, melyet élénken bizonyítanak az 
új gazdászat-közigazgatási szabályzatok- · egyes határozványai. 
(Pl. pénzkezelés kiterjesztése a gazdászati tiszthelyettesekre.) 

. A gazdászati tiszthelyettesi szolgálat · feladatkörének, 
illetve fontosságának ismertetése nem képezheti tanulmányom 
tárgyát: ez pontosan körvonalazva van az egyes szabályzatok
ban és utasításokban. 
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A gazdászat-közigazgatás'i szolgá1at e-r-edményes ellátása 
- mely egyben a csapat kiváló anyagi ellátottságát is jelenti 7 

részben a gé\zdászati tiszthelyettesi kar vállain nyugszik. 
Különösen vonatkozik: ez azon gazdászati tiszthelyettesekre, akik 
'önáiló beosztásban működnek (gazdasági hivatal főnökök, ezeket 
lwlyettesí-tők, gazdászat-közigazgatásilag önálló, vagy kikülöní-
}dt alosztáfyokhoz beosztottak). . · . 

Ennek felismerése után önként adódik a kérdés, mi tehát 
a -~/váló g.azd'ászáti tiszthelyeftesi kar kiképzésének az alapja? 
A vála~z erre a kérdésre az alábl:Jiakban foglalható össze: 

L Helyes személyi kiválasztás. . 
2. Kiválóan vezetett és irámyított szaktanfolyam. 
A gazdászat-közigazgatási szolgálat lényegéből és fel

aóatk_öréből önként adódik, hogy a csapatszol,gálatot feljesítö 
Qajtársak a gazdasági hivatal működésére csak akkor figyelnek 
J~l, ha a szolgálat ellátásában bizonyos zökkenők mutatkoznak, 
.Azt,. hugy a gazdasági hivatal feladatát kifogástalant11 látja el , 
:egé-szen, természetesnek tartják. Követelményeket tehát támasz
tának, viszont - sajnos ezt itt nyomatékosan meg kell állapíta
:nom -- nem adják meg a gazdászat-\<.Özigazgatási szolgálatnak 
.azt a támogatást, atni annak eredményes .ellátását biztosítja. 
' A gazdászati tiszthelyettesi kiképzés· rendszere a multban 
a következő volt: Az újorickiképzés qef~jezése, illetőleg a tisztes 
'iskola elvé:gzése u.tán a ésapatok néhány fő csapatszolgálatr:a 
'kevésbbé. alkalmas hop.y_édet, illetve tisztest vezényeltek ·a gaz
dasági hivataföa (számvivö sarjadék), akik a. gazdasági hivatal~ 
han gazdászat-közigazgatási munkakörben dolgoztak és így 
:elsajátították a szolgálat alapismereteit. Meg kell áffapítaní, 
.nagy a személyi kiválasztásnak ez a rnódj a nem várt be: 

A tulajdcinképeni s~akkiképzés az I. fokú gazdászat-köz-
1gazgatási hatóságok székhelyein megtartott gazdászati tiszt
helyettesi . tanfolyamokon , tqrtént, melyeknek hallgatói a ·fentiek 
~ierint már bizonyos fokú szákképzettséggel rendelkező és a 
..gazdászati tisztheJyettesi karba valq átvétel céljából fovábbszol
gál,at9t váHaló tisztesekbőI álltak. 

Min,jhogy a gazdász~ti tiszthelyettesi utánpótlás biztosi· 
tásának a módja - minden valószínűség szerint - a jövőben ís 
€Z rnarfid, igen fontosnak tarioni a cs~pattiszt bajtársak figyel
mét . felh~v:ni arra, h_ogy saját _maguknak, .illetve közvetvé ai 
égész h_adsereg érdekeinek ártanak akkor, ha - amint az a 
mültb_an, s~jinos, . igen gyakran előford·u1t - erre a szolgálatr'a 
olyan honvéd, illetve ti.sz\es bajtársakat vezényelnek, akik ~ 
megítélésük szerint a csapatszolgálat más ágazataiban kevésbbé 
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felelnek meg," vagyí's más· szóval, akik másh611 nem hasznalhatók. 
vagy ezen szolgálat ellátására nem éreznek hivatást. 

Nem lehet keilőképen haingsúlyozni, hogy milyen bűnös 
·az ilyen eljárás_ mind . a ~sapaHa~, mind az egész honvédséggel-. 
sőt az egész dolgozó néppel szemben. 
„ Feltétlenül meg kell szűnnie annak a helytelen, káros, sőt 

· o.ünös felfogás;nak, mely a . Horthy-hadseregben annyira aláérté
keJte .az anyagi. é.s ezen belül a gazdászat-közigazgatási szolgá
latban működő személyeket. Igen fontos nemzetgazdasági érdek 
fűződik ahhoz, hogy hoiwéc(ségünk .,myagi szolgálatában olyan 
szakemberek _teljesítsenek szolgálatot, akik · rátermettsé,güknél, 
rnegbizbatóságul~ál é$ kiváló kiképzésüknél fogva lelkiismere
tesen kezelik és jól gondozzák a néphadsereg anyagát. 

Kérem a csapattiszt bajtársakat, hogy csak egyszer gon
dolják át ennek a kérdésnek óriási jelentőségét. Százezrek me
hetnek veszendőbe a:Zért, mert az anyagi szolgálatban működő 
személyek kiválasztása gondtalanul és helytelenül történik.- A 
hadsereg kiképzését, valamint célunk - a kiválóan kiképzett és 
jól felszerelt hadsereg ~ megvalósítását gátolhatja meg a hiva
tása magaslatán nem álló .anyagi szolgálat, 

Ennek a kérdésnek az ad időszerűséget, hogy épen nap
j aiinkban indult meg ·a néphadseregben az első nagyobb szabású 
gazdászati tiszthelyettesi kiképzés, melynek hall,gatói a néphad
sereg tiszteseiből és legénységéből kerültek kiválasztásra. A ·gaz
dászati tiszthelyettesi tanfolyam kiképzési rendszerének részletes 
ismertetése meghaladja1 e tanulmány kereteit, feltétlenül rá kell 
azonban mutatnom arra az alapvető különbségre, mely a jelen„ 
leg megiindult tanfolyamok és a régi hadsereg tanfolyamainak 
módszere között fennáll. 

A jelenleg folyó tanfqlyamok hivatása a szakmai kikép
zésen kívül magasfokú politikai képzettséget is nyujtani a nép
hadsereg leendő gazdászati tiszthelyetteseinek; tudatosítani a 
hallgatókban azt a már közmondásossá vált tételt, hogy kiváló 
szakember csak az lehet, aki politikai, ideológiai szempontból is 
kiváló. Csak az tudja -reá váró feladatokat maradéktalanul elvé
gezni, aki teljes egészében magáévá tette a szocializmus ·felé 
haladó népi demokráciának eszmei alapjait, aki a munkásosz
tály példamutatása alapján -a rpunkaversenyek, az áldozatválla
lás szellemében dolgozik. Erkölcsi_·· és politikai megbízhatóság, 
ideológiai felvértezettség és magasfokú szaktudás képesíti a 
leendő gazdászati tiszthelyetteseket a fejlődésben lévő néphad-.. 
seregünk által kitűzött feladatok megvalósítására. 
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Tanulmányom tulajdonképeni célj/ az, hogy rávilágítsak 
az anyagt szolgálatban mű,ködő személyek lelkiismeretes kivá
lasztásának fontosságára.' Meg kell értenie mindenkinek, hogy a 
gazdászat-közigazgatási szolgálat _nem öncél. hanem csak _esz
köz·. Eszköz arra, hogy a dolgozó nép által rendelkezésünkre 
bocsátott anyagi javakat legcélszerűbben és leggazdaságosab
ban használjuk fel, hogy ez·által is 'közelebb juthassunk vala
mennyiünk közös céljához: a szocializmus felé haladó népi 
demokráciánk külső és belső ellenség elleni megvédésére hiva
tott erős, jól felszerelt és kiválóan kiképzett néphadsereg fel
állításához. 

Németh László hbs. őrnagy. 

Stzerkestztiii Ützenetek 

A Honvédelmi· Minisztérium Anyagi Főcsoportfőnöksége 
az anyagi szolgálatban dolgozó bajtársak részére havi folyó-
iratot indított „Anyagi .értesítő" címmel. 

A folyóirat célja gyakorlati tanácsokkal el�segíteni a 
tervszerű, hasznos, takarékos anyaggazdálkodást és anyagkeze
lést. Célunk elérése érdekéberi felhívjuk a folyóiratunkat olvasó 
összes bajtársakat, hogy lapunk szerkesztésében tevékenyen 
vegyenek részt. Szakmai i'smereteiket és tapasztalataikat cikkek 
formájában bocsássák az „Anyagi értesítő" rendelkezésére. A 
cikkek rövidek, tömörek és könnyen érthetők legyenek. Főleg 
gyakor'.ati :kérdé.sekkel foglálkozzaruak. Kat�nai rövidítések 
használhatók. 

A kidolgozott munkákat írógéppel, a - lapnak csak egyik 
oldalára írják. Egy kézirat terjedelmének felső határa 3 gép írt 
oldal, irodai íven, 30 sorral és 3 cm lapszéllel. A közölt cikkek 
szerzőit gépírt oldalanként 10 Ft tiszteletdíjjal jutalmazzuk. 

Kívánatos a kézirathoz ábrák, fényképek, vázlatok, vagy 
rajzok mellékelése., Ezek oly kivitelben készítendők, hogy le
ny<?matot (klisét) lehessen róluk előállítani. Vázlatok fehér papí
ron vagy oleátán tussal rajzolandók meg. 

A szerkesztőség szívesen fogad mindennemű ·tanácsot, 
kívánságot, ötletet vagy javaslatot és ezeket a lehetőséghez ké-
pest figyelembe veszi, illetve t'elje_síti. 

�ndelkezésre állunk ezenkívül a honvédelmi szoigálattal 
kapcsolatos olyan szakmai kérdések megválaszolásával is, ame- . 
lyeknek elintézése nem a szolgálati út keretébe tartozik . 
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