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A.nyagi gondok .•. 

Elolvastam So~ogyi vezérőrnagy bajtárs „Honvéd"-beti 
megjelent cikkét és abban biwny sok megszívlelendő ' tanácsot 
találtam minden hon'véd egyén számára, legyen az honvéd, vagy 1 

rendfokozáttal bíró, beosztott vagy p!trancsrtok. 
Ezeket a tanáctokat oktatni is kellene és ~lsaj átításukat 

kötelezővé kellene tenni. Egyébként is ezeket a dolgokat parancs
nőknak, anyagkezelőnek, anyagi tisztnek tudnia is kell, mert 
tudásuk nélkül nem tudja · helyét megállni és nem tudia köteles-
ségét tetjesíteni. ' 

A honvédeskü tartalmazza: ,,Á honvédség ,anyagát és 'min
den népi vagyont megőrzöm és megőriztetem". Tehát igen je
lentős dolgot fogadunk meg, amit az_onban igen sokszor elfelej

. tünk és nem lebeg szemünk előtt mindig, amikor pedig emlé-
kezní kellene rá. · 

Mindannyian tudjuk, hogy honvédségünk anyaga nemzeti 
vagyonunk jelentős része, melyet dolgozó népünk verejtékes 
munkával teremt elő fs ad a honvédség vezetőinek, a horrvéö
ség tagjainak kezébe. Szabályzataink szigorúan előírják, hogy 
ezzel az anyaggal takarékosan kell gazdálkodni s azt rendelte-
tésszerűen kell · felhasználni. · · 
· Sok azonban még, a hiányosság, ami ezen 'cikkem meg-

. 'írására késztetett. 
Ezek köz(il az egyik, a még mindig igen sok helyen elő-

forduló felületes , hanyag · anyagkezelés. · · · · 
Azon a címer\, hogy mo~t más a honvédség· kiképzése, 

mint volt, azt gondolják: hogy könnyelmüen lehet az a~yagot 
elszámolni és ennek megfelelően, a · gyakorlaton veszendőbe 
ment felszerelési cikkek felkutatását felületesebben folytatják. 

. Közben a kiképzésre h_ivatkoznak. 
Az igaz, hogy az ·anyag nem lehet kerékkötője a. kiképzés 

l~tidiiletének, . de az a tény; hogy egy honvédegyén szuronyát 
v.agy gyalogság;i ásóját elhagyja, azt nem jelenti és így pa-

1• K. ~.a.. 
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rancsnoka idejében nem intézkedhetik a keresésére, - majdnem · 
kimeríti a „fegyvert elhány" kitételt. ~ 

.J Harcban a harcos életével fizethet-- azért mert nem nevel~ · 
tük rá a harci es·zköieinek gondosabb megőrzésére. 

A harcnak anyagi f e1tételei i~ vánna~, nem lehet tehát az 
anyaggal való, gazdálkodást lekicsinyelni, és nem lehet kisebb 
je'A~nrt:őségűn,ek beái1líúani, mint volt a multban. Sőt! Minden 
tisztnek, minden honvédnek érezni'e kell; hogy ezt az anyagot -
legyen , az fegyver, vagy r'uházat - fokowttabban keU őriznie, 
mert az anyag\ alapokat apáin¼, testvéreink, elvtársaink áldozat
kész munkája, verejtékes erőfeszítés.e teremtette meg. 

A másik dolog az, mit m,ég mindig régi gondolkozású 
anyagke~elők gyakorolnak előszeretettel: a túlzásba vitt taka
rékosság. TudniilHk: Nem adják ·ki az illetékes ruhadarabokat 
vagy felszere,Iési cikkeket, azon megokotá,ssal, hogy úgyis el~ 
veszti a honvéd az apróbb felszerelési tár.gyakat, példáµl: csajka

_ fedő, kúlacs~pohár, raj síp, stb. Pedig· az ig.azi ok iz, hogy lusta 
az anyagkezelő esetleg ellenőrizni· többizben az anyag meglétét 
a beosztott legénységnél és lusta • a legénységet. ráne,vel.hi · az 
{lnyagszeretetre, a fokozottabb megőrzésre. 

. Szérintern, ame~y cikkeket, - legyen az felszerelés, vagy 
1'i1házati cikk1 - akár a legénység, akár a tisztikar részére veze
tőségünk- rendszeresítette, 'feltétlenül · azért téfte, mert vagy a 
katonai szolgálat ellátásához, vagy, a külső katonai megjelenés
hez szükségesnek tartja. Túlzott tehát az a takarékossági hóbort. 
amely · megakadályozza, hogy a ren~szeresített cikkek ;;iz azt 
megill~tő személy használatába kerüljern~k, illetve a kiképzésnél 
azokat felhasználhassák · 

Előfordult, hogy egy raktárban egy . új football-labda 
vart.a,. hogy használ.atba vegyék, a raktárkezelő azonban azt 
mondtá, hogy ez nem adható ki; mert .~kk.or a rug~o'sástól 
tönkremegy. Tudomásom szerint a footbaltt azért készítették és 
-olyan J;átékszaibálya is varn, hogy rúgják. Tehárt akkor van ren
d€ltetéssz~rűen felhasználva, ha rúgják. Egy másik raktárkezelő 
rnániákusari gyűjtötte a karbantartó· olajokat, zsírt, rongyot és 
kól.,(.>t. Ha ki kellett adni, mintha a fogát húzták. volna, nP. ha 
egy feljebbvalóf a ágyat vagy ágynemüt ,kért szabályellenesen, 
azt ellenvetés nélmil kiadta. 

Ma má~ ne~ fordulhat elő olyan helyzet, - ami a ·régi 
reakciós tisztikar· nagyrészét jellemezte __,_,-hogy. bár 9 a maga 
rb::,:zére. nem kívánlfa 1a „kinc6'tári" ágyat, de, ,a · háztartási alkial~ 
rnazottjának felvételeztetett egyet ágyneművel együtt és kötele:.-
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.ségévé tette él- • szolgálatvezetőhek, hogy lepedőcseJ'e esetén okvet- · 
Jen gondoskodjék a „cseléd" lepedőjének <;seréjéf.ől is. 

Demokratikus honvédség~nk vezetői és swrvezői úgy ál~ 
lapították meg, a tiszt és tiszthelyettes bajtársak ellátását, hogy 
senkinek nem lehet oka panaszra, .,_ ,különösen a legutóbbi 
anyagí vonatkozású intézkedés, a fizetésrendezés után. Demo
kratikus .Hszt és tiszthelyettes· gondolkodásmódjával pedig nem 
tartom összeegyeztethetőnek azt, hogy az illetményein felül 
azzal, hogy honvédségi anyagot saját céljaira felhasznál, magá
nak anyagi hasznot biztosítson. Mert az iga·z, qogy egy lepedő', 
amit a parancsnok használ szabályellenesen a lakásán, még nem 
ingatja meg az· anyagi alapokat, de eltekin}ve attól, hogy az 
tilos, hogyan tudja ellené1rfizni alárendeltjei±, hogyan tud erélye
sen fellépni azzal a raktárkezelővel szemben, aki hónapról
hónapra új ruhában . iár, ha ő maga kezdi a szabálytalanságot. 

Nem áshatja álá egy pk. és egy tiszt sem tekintélyét azzal, 
hogy magának szabályellenesen ruházati cikkeket követel, és 
-amikor meg~él'dezik tőle, mikor kapott ruhát, kiderül, hogy még 
csak fél éve; Viszont a viselési időtartam 2 év. 

Mikor volt egy tiszt és tiszthelyettes a multban a horthy
hadseregben úgy ellátva ruhával, tnint a demokratikus honvéd
ségünk tisztjei és tiszthelyettesei? Sohasem! Legyen tehát min, 
denki megelégedve azzal, amit kap- és ne követelődzék jogtalanul 
és nyomást gyakorolva az esetleg neki- alárendelt anyagkezelőre. 
Mindenki'.ben l~yen f elelőssiégérz,et és inkább támogas.sa az 
anyagkezelőt, ha az rászorult, nem pedig megfordítva. 

Az · az anyagi tiszt, az az anyagkezelő, aki nem jelenti a · 
sok egyéb dolga miatt esetleg az anyagi ellátásban tájékozatlan 
parancsnokának a legújabb rendeleteket, hanem viszi hízelgés
képpen a nem illetményes ruhadarábokat, félrevezeti előljáróját, 
szolgalelkű és felelősségérzet,· nélküli ember. , 

Mi anyagi tisztek ..,_ s4erintem '- nem azért vagyunk, 
hogy megalkudjunk és hozzájáruljunk ahhoz, hogy népünk va
gyona, a honvédség felszerelése ne rendeltetés~zerűen legyen 
felhasználva. N~ legyen népszerű egy anyagkezelő sem azok 

· tlótt; akik magilknak akarnak anyagi hasznot, hanem legyen 
, mindenkor megbízójának, dolgozó népünknek hűséges sáfárja. 

Haragüdjék#minden olyan ember az · anya,gkezelőre, aki jogtala
nul akarj a felhasználni a közös · vagyont a saját cfljaira, ' -
majd népünk felmenti és igazolja. De nem· eshetünk a másik 
végletbe sem, hogy· a kiképzéshez ·szükséges anyagot letagadjuk 

. és a raktárban- rejtegessük csak azért, hogy szép új anyagokkal 
telt raktárral tudjunk {eljebbvalóink előtt - jó színben feltünni. 
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Erre nemcsak nincsen sz;ükség; han~rp. ez ./elítélendő és káros. 
Nem · áll. hivatása magaslatá.n az az · an:xagkezelő; az az anyagi 
tíszt, aki az ,inxaggal való takarékosságot a kiképzés rov..ására 
túlzásba viszi. · · . 

· Mindent igényelni és biztosítani, ami a kiképzéshez szük
séges! De mindent megtagadni, ami jogtalan követelés vagy 
kívánság s megakadályozni, hogy dolgozó népünk verejtékes 
munkájának gyümölcse szabad préda legyen! Nem azért vannak 
a rendeletek," és pa~ancsok, hogy azokat lehetőleg kijátsszuk, 
hanem azért vagyunk mi anyagkezelők, hogy a rendeleteket' be
tartsuk és azoknak érvényt szerezzünk. 

· Mindenki, a'}d any.agot ke.zel, :érezze át azt, hogy dolgozó 
népünk elért eredményeinek megvédése nem utolsó sorban fü'gg 
·anyagi felkészültségünktől is. Minden ésiszerü megtakarítás egy 
lövedék vagy harcigép elkészítését segíti elő, amivel diadal
maskodni tudunk a profit-hajhászó imperialistákon s meg tudjuk 
védeni hazánkat, szabadságunkat, népünk függetlenségét és 
·biztosítani tudjuk hazánk további szocialista· fejlődését: · 

Nógrády altábornagy ba:jtárs azt mondotta:. Nincs különb~ 
ség régi tiszt és új tiszt kpzött. Ez igaz; de régi szellem és az. 
új szellem között f elmérheteflen a különbség és ennek meg kell 
nyilvánulnia az anyagi gazdálkodás terén is. Minden bajtárs 
vésse jól· emlékezetébe ezt a két mondatot: 

„Anyagi .tiszt miF1dent, minden módon bi-ztosífs, a19i 
jogos." . · . 

,,Bajtárs, semmit ne kérj, ami jogtalan." 
Gacsal János; hadnagy. 

As anyagnyilvántartiís és gasdálkodás 
hibáiról 

Minden, a Néphadsereg tulajdonát- ·Mpező honvédségi 
anyagot, akár természetben került kiadásra, akár az alakulat 
szerezte be azokat (felsőbb engedély alapján), . akár hitelkeret 
terhére történt is a beszerzés, úgy az anyagszámadótesthél, mint 
a gazdálkodási alegységnél nyilván kell tartani.· · 

Az anyagszámadótest anyagát az anyagnemnek meg
felelő „Anyagleltár"-ban, .a gazdálkodási alegység készleté.t ·;á 
nála levő „E'.lennyugtakönyv''-ben és . ~z ianyagszárp.adó ált~l 
őrzött .,;Nyugtakönyv"-ben tartjuk n)'ilván. ' · · · · ' ,. 
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A hitelkeretből beszerzett anyagokat külön előjegyzé$ben 
kell nyilvántartani. 

. Olyan anyag _teh~t egy alakulatnál sem.lehet, amely :vala-
hol. ny.ilvántai:tásban nem áll. ' 

, .. A fenti nyilvántartásokra a G:-:54. Ut. 22. §. 1. és 2. 
· pontja, il'.1etye ,a 17. §. ·.4', é.s 5. pontja tartalmaz, utasításokat. 

Nemcsak az anyag kezelése, gondozása, · megviz~gálása 
€S - ellenőrzése, hanem az anyagok nyilvántartása . terén is igen 
gyakoriak a tendell~n.essegek. A tapasztalat szerint ezek _együt
tesen · fordulnak ,elő, mert ia pontat:an felületes anyagnyilvántar
tásnak rendszerint a rossz anyagkezelés és gond.ozás velejárója~ 

;Ezek a rerid~llenességek mindíg a siabályok bé nem tar" 
tásából· adódnak. Erre mentséget nem lehet elfogadni, akár a 
szabályzat nem ismerése, akár felületes, hanyag eljárás. is idézi 
e'.ő azokat Egyik sem, mentesít .a felelősségrevonás, vagy ·0 kár
térítés alól' s min.dkettő bűn dolgozó népünkkel szemben. · 

, V:ilágítsuk:ezt meg héhány megtörtént pé1dávat , 
A példákat vegyük a .honvédség legfontosabb anyagánál, 

a f egyyerzetnél és a l6s_?:ernél. . · ' 

A) Első példa .. 

Egy alosztály kihelyezésen yan., A helységben ·egy ffnne
pély keszül, melyre a rendező~ég a honvédséget meghívja. 
A parancsnokság eg:y--dísz-századüa1 kíván résztvenni .az űnne-

- pélyerr. Az alakulat túlnyomórészt · nehézfegyverekkel van 
ellátva, eiért kie,gészítésül a H. M.-től puskát és géppisztolyokat 
igényel. ~ Az ünnepélyig már csak 6-8 nap van hátra, emiatt 
a pk. egy: tisztjét elküldi · a szükséges fegyverekért. 

· A kireníl.elt bajtárs a H. M. illetékes osztályán, megjele
nik, ,ahol az igénylést tőle íráBban és iktatószámmal ellátva 
kérik. Ezt átadja. A kiutalást soronkívül megkapja, de csak az 
ünnepség idejére.' . ; 

· A szertárban azonban az anyag felvételezése alkalmával 
nehézségek adódfak, mert ai anyag-felvételező közeg nem ren
delkezett az előírt okmányokkal. Ennek rríegszerzése az anyag 
átvételénél és elszállításánál késést okozott. 

A felvételezés vég~tt kirende-Jt Bajtárs feladatát csak 
nagy fáradsággal oldhatta meg 'és így is csak éppen, hogy s-ike~ 
rült neki kellő időben biztosítani az igényelt anyagot. 

.Mi ennek az óka? · ·' 
Nézzük télíá_t-: az _ügyet anyagi szemmel, mindjárt kiüt-, 

· köznek a sorozatos· hibák 
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l. Az. a~osztály pk-ruak igényével először az anyagszám
adótesthez kellett volna fordulnia, s -ha az nem tudta volna 
kielégíteni, akkor a szükségletet az anyagszámadótestnek kellett 
volna igényelnie, mert aµyagot, csak anyagszámaqótest igényel
het. Ha valamely alakulat utalt ala!tuld,t (G.~54. Ut. 3. §: 3. p.) 
akkor igénylését az auyagszámadótesten. keresztül terjeszti fel. 
- Ebben az esetben a sürgősség és · a távolság sem lehet 
akadály. · · 

2. Ezt a .hiányosságot pótolta ia), hogy á H. M. Wleitékes. 
rnsztálya a ,anyagkiutalásról az anyagszámadótestet értesítette, 
azonban a hiba az igénylő alaku~at részétől fennáll. (0·-.:_,_54_ 
Ut. 14. §. _9. P·) . 

3. Az· anyágot átadó anyagszer.tár ·helyesen járt el, ami
kor a kiutalt anyag kiadását a G._-54. Ut. 14. § ·3_ p. és a 
G.-c-54. Ut. I. Függelék 5. §. 24. pont alapján .- minden egyéb 
körülményre yaló tekintet nélkül ~ megtagadta, (éberség a 
szertár részéről) és csak az anyag:számadótestparancsnokság
qi.eghatalmazása alapján volt hajlandó azt a felvételező köze~ 
nek kiadni. 

Sidnrl:én helyes volrt á szertáir részéről, hogy a· G,-54. Ut~ 
14. §. alápján az anyag kiadásának megtörténtéről, a~ anyag
számadótestet mindjárt értesítette is. Ez azonban az igénylő· 
alosztály hibáját nem teszi meg nem történtté. 

4-. Hibla volt az áloisztály pk, részéről, hogy fentieket · az 
anyagsz.ámadótestnek nem jelentette, az . átvett anyagok leltári 
okmányait nem terjesztette fel s 'így a·zt az anyagszámadótesi. 
csak .az e_lőbbi 2. és .3. pontban leírtak-szerint hozzá megküldött 
értesítések alapján - megkésve - kezelhette léltárilag és tart 
ha:bta nyilván 1a nyugita és ellennnyugtakönyvekben. (G.-54. UL 
14. §. 9. p,) . . . 

5. Hibázott az artyagot átvevő közeg fs., hogy nern gyö- . 
ződött meg a 4. pont alattiak végrehajtásáról és megelégedett. 
azzal, hogy az anyagot az alosztálynál átadta; - Az anyagban 
esiet'.leg beá\tó károk, yagy vesztesegek esetén ő lelt vo1ina felelős. 
és térítésköteles. - (G . ...:......54. · Ut: 7 . §. 2 .. pontja.) 

A hibák következményei: 

a) Az anyagszámadótest · az alosztály ·bevonulása előtti 
napokb.tn szerkesztette anyagi · helyzetjelentését, ~ melyben a 

· fel.sorolt hibák folytán - az alosztály által - felvételezett anyag 
még nem ey:zerepelt. Amikor a~ anyagkiutalásról (az előbbi 2-. 

-és 3. ~ntban leírtak alapj~n) tudomást szerzett, a helyzetjelert-
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tés,t újból szerkesztefte és p.ótlólag terjesztett.e Jel; Kérve, hogy 
előbbi - helytelen - jeléntését tekintsék tárgytalannak 

b) Az artyagszámadótest .:első jelentésének adatai a köz-· 
.ponti nyilvántartással nem egyeztek, s az apyagszámadótest 
más.o.ditk jied.e!rutiooe a,'.Japjáin kellett, av01kat helyieishíten4 és újból 
átdolgozni. • . 

e) Kivil6gálás és irnatváltások -válfoik -szükségoos:é, mely 
több személynek felesleges munkát, időveszte.séget s a honvéd
ségnek felesleges kiadást okozott. 

Mindez miért? Mert az előírásokat nem tartották be.· 
'll Képzeljük., el, · ha ez az alosztály egy több alakÜlatt~l 

(tehát több anyag.számadótesttől) vezényeltekből álló alosztály, 
,undort a m'á6odik pe1d1a sZierinrti I és.etoon, aki.k bevonuláisukkor a 
fogyvereket magukkal ' viszik. Mennyi idő, munka és kár ( eset
leg kártérítési eljárás) származhatik akkor a sz.abáiyok be nem 
-tartása miatt. · · 

B) Második -példa. 

Egy több alakulattól vézényelt oktatókból és hatlgátókból 
Nlló ta.nfo:1yam-alo.s:z1táiy éleislövészethei.Z lőszert igé<niYel. • -
A kiutalás ·megtörténik, ,a lősz,ert felyéiteleziJk, a lqvéis.zetet végre
hajták. ~ - A ilanfo]yam v1ég,eztével az otkta,rt:ók és hallgatók ala-

'kulataikhoz bevonulnak. ' . 
Mint ilyienkor ,szot<ás, a szolgá)atvie1ze'1:fü s néhány honvé

det- e~y napra visszahagynak, hogy a. körletet, berendezést, s az 
anyagort a Qatktany,9' pság-nak adják áit · 

Ez rendben meg is történik, _hiány nincs, sőt kevés lőszer 
és néhány .láda lőszerhulladékkal még több anyag is keri,i.lt 
átadásra, melyet a j_egyzőkönyvbe szintén felvesznek. 

'Ezek után a visszamaradt átadó r.észleg bevonul, a szol
·gálatvezető a jegyzőkönyvet Nrancs·ookának átadj_a s ezen 
utolsó ténykedéssel a tanfolyam be van fejezve. 

Mi kicsfoyeskedö anyagi emberek ·azonban látjuk a hibá
·kat, mert vannak. 

Mik a hibák? 

Az első példánál említett 1---5. porit . alattiak erre az: 
esetre i,s vonatkoznak 

Azonkívül: 
a) A kiképzé!>i lőszert az éilll'lyags.zámadótest az anyag

foltárbian, a „Lősver elosztó"-ibiain ,ésJ az alo61Z1tá'y 1i!. ,,Lőszer
Jl);apJé"-ban csak megkésve tarthatta nyilván. (G.,54. Ut · 111. 
1Fiigge:1ék.) 

b) Nem volt mindjárt, csak utólag ellenőrizhető, hogy a 

2 Anyagi értesítő. 490'31. (12) 9 



lőszerhulladékot .az előírt 0/ii-ban beszolgáltatta-e az alosztály . . 
(G.·-54. Ut. III. Függdék) 

e) Ezt ai anyagszámadótest utólag megkésye, a központi 
szervek értesítése alapján pótolhatta csak, mert addig nem tudta 
a lösz,e.r eredetét. (Központi kiutalásból származik-e vagy a 
vezényelt , hallgatók alakulatai adták-e át a tanfolyamnák.) 

' d) Emiatt -a- lőszerhulladék egyideig nyilvántartatlanul 
kallódik. · · · 

· e{ Mindezekért ki á felelős? Ki nem tartotta b.e a szabá
lyokat? . A tanfolyam parancsnoka, mert mellőzte a. G.-54. ut. 
7. §. 1- és 2. pontjában ,,Az egyes anyagok felett ideiglenesen 
rendelkezők"-re előírtakat. ' 

Sorolhatnék még több megtörtént példát is fel, de tanul-
;3ágkent e kettő is aég. . 

Ez,ekbó"l is l•áthatjtrk, hogy a hibák az uúaeítások mellőzé-· 
séből származnak. · . · 

Azzal sefiki ne védekezzék, hogy a, szabályokat nem 
ismeri, ei nem mentség, csak súlyosbíto ok lehet a felelősségre- . 
voqásnál és kártérítésnél. 

C) Gyakori rendellenességek. 

Néhány gyakori rendellJlenességet' lázonbarn még s!ziiillsé
gesnek tart?k felemlíteni. 

1. Az anyagszámadótestek az ariyag átvétele után nem 
küldik vissza az átadónak az átvételi · okmányokat. - (G.~S4, 
Ut. 14. §. 17. p.) .· .. . 

2. Az. aitvéri:eli okmániyokat a~ átvevő he1yesbi±i. (G.-54, 
Ut. 14. §. 17. p. és 22. §. 24. p.) . 

. 3. Sok a káreis,et is. Ezek 1eg~nkabb 1()1:yan cikkeknél fors 
dulnak elő, amelyeket a .polgári életben is használhatnak (fehér
nemű, lábbeli). A ikáir kiviz15gáJáis,án,ál az o.kokiat 1ebből a szem-
pontból is m~g kéll vizsgáhii. . . 

Ha a felsoroltak és hasonló j.eleriségek élszaporodnak, 
akkor anyaggazdálkodásunk ~ amely a Nép anyagából való 

, gazdálkod_ás -:-, a Horthy-hadsereg könnyelmű, pazarló s elha
. nyagolt „kincstári" anyagga'.i'ldálkodásának színvonalára süllyed. 

Ennek a szégyenteljes állapotnak nem szabad megtörténnie, ezt 
most kezdetben meg kell akadályoznunk, erre minden megen-

,, g1eidet1: ,eszközt fel ke] halSiználinunk. · 
Anya1gi von.alon legyünk kicsinyesek, a legapróbb részle

tekig mind:ent pontosan hajtsunk végre, követeljünk meg ·s ha 
kell . a mulasztást példásan toroljuk meg. Eltnézö, ·,,Jó embert" 
játszó közegek nem valók az afiyagi szolgálat ellátására sem. · 
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Elsősorban a végrehajtó szolgálatban kell változásnak 
beállania. Az anyagi tisl:ti beosztások ne Jegyének mások által 
irigyelt, kényelmes beosztások, mert a szabályzatokat ismerő -
vagy gyakorlati tapasztalatlansá:gát és hiányos. tudását a sza
bályzatok olvasásával pótló - 111.yitoH szemmel járó, öntevékeny 
anyagi tiszt találhat magának · elfoglaltságot. 

_Az ellenőrzésre és szemlékre hivatott parancsnoko].rnt és 
közegeket ne tévessze meg a külső rend · és csín. Ellenőrzéseknél 
á részletekig - leltár, nyugtakönyv, felszerelési jegyzék, anyag• 
javítások könyve, anyagfelhasználási napló ·és készletek elle.nör
zé~e - le kell menni, mert a hibák ekkor ütköznek ki. Ha vala· 
ho.l, úgy az anya:gellenőrzéseknel nagy jelentősége van az apró-
murikána'k. · ~ 

• 

D) Befejezésül. 

Tudjuk. hogy a laktanyákban, vagy bl'trmilyen, tömeg elhe
lyezésben a belrend fokmérője, hogy milyen tiszta a WC. 

· Az an,yagi szolgálat ellátásában is van ilyen fokmérő. Van 
három olyan cikk, amelyik közül egy valószínííleg ni1ncs rendben. 

Ezek: · 
a') A lőszer (és a lőszerhulladék), 
b) a gépj ármű üzemanyag ( a %-os kenőanyaggal) és 
e) a z,sákkészflet. 
fia \1életlenül ezek mindegyike rendben van és a készletek 

a nyilvántartással pontosan eigyeznek is, akkor már feltételez• 
hetö, hogy az alakulatnál az anyaggazdálkodás rendben folyik. 

Ci~kem elolvasása után győződjenek meg a Bajtársak, 
igazam volt-e? 

A túloldalon áttekintést adok az„ anyagnyilvántartássaf 
kapcsolatos elője'gyzésekröl. 

Budapest, 1949. évi július 15-én. 
Sári András szds . 

• 
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Melléklet az „Anyagnyilvántartás ~s gazdálkodás" című cikkhez. 

Áttekintés az an-yagnyilvántartással kapcsolatos előjeg7zésekről: 

Fo!yó-~ Előj~gyzések J 'utasítás ,. 
Ki vezeti 

1 
Megjegyzés 

szam megnevezé,se pontja 

l Anyagleltár 
G.-54. Ut. • Anyagszámadó 15. (17) mell . 
22. és 23. § 

A G-54. U t. 8. 
mell. A nyugta-

Nyugtakönyv (ellen- G.-54. Ut. 
könyv az aayag-

2 AnyagsZámadó száih-adónál, az 
nyugtaköoyv) 17. § 5. p. ell. nyugta· 

könyv az ag. 
kezelőnél · van 

3 F elszerelfai ·jegyzék 
G.-54. Ut. Az anyaggazdál- G.-54. Ut. 
18, § 2. p. kodási alegység 9. niell. 

Anyagjavítások kön,yve 
G.- 54. Ut, A műhelypa· 
15. § 2, P• rancsnoki teen- G.-54. Ut. 4 a háziműhely szá, és ,8, § 1.D. dőket végző 6. meU. 

i mára p. e/ alp, anyagkezelő 

Anyagjavitások könyve 
., 

5 az anyaggazdálko- G.-54, Ut. Anyaggazdálko· G. - 54. üt. 6/a. 
dási alegység szá. 16. § 2. p. · dási alegység mell. 
mára 

6 Raktárműveleti napló 
G.-54. Ut. 

Az anyagkezelő G.-54. Ut. 5. 
15. ~ 13. p. . mell . 

Ahyagfelhasznúlási G.--;54. Ut. Müh.pkci teen· G.-54. Ut. ;z 
nwpló 24:, 1i- dőket végző 16. niell. 

anyagkezelő 

8 Munkanapló 
G.~54. Ut. G.-,-55. Ut. 
16. § 3. P· " 7. mell. 

-
9 Nyilvántartás a hulla- G.-54. Ut. 

Anyagszámadó 
G.-:54. Ut. 

dékanyagról '20. § 10. p. Í4. mell. 
·--·-----

Nyilvántartás az anyag• G.-54. Ut. 
\ . 

10 · számadókról és 4. § 3. p. és ,, ( 

anyagkezelőkről 22, § 19. p .. 1 

-
Nyilvántartás a felszá· 

mítási fedezetek G.-54. Ut. 
11 vagy folyósitott elő- 25. § 3. p. " legekb5l beszerzett - cikkekr5I. · 

Összesítés az elszige- G.~54. Ut. 
12 telt tiszteknek ki• 17. § 8. p. " adott anyagokról I 

, 
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" ' 

Folyó-, E l ő j e g y z- é s e k l Utasítás 

1 
Ki vezeti 

1 
~egjegyzés szám m e g n e v e z é s e ·pontja 

Műhely és munka• G.-54. Ut. Míihelyparancs• 

13 rend szerkesztése 8. §°1/ D. p. noki teendőket 
(Minden műhely- a) alpont végző anyag· 
ben kifüggesztendő kezelő. 

-

Előjegyzés a hitelke- G-54. Ut Az 14 rethől beszerzett 

1 
22. §: 3. P· · anyagszámadó '('nyagokról 

1 

A felsorolt előjegyzéseket általában minden any11gnemmel kapcso• 
latban v1izetni kell. A G- 54. Ut. egyes Függelékei az iUető anyagnemre 
nézve ezek vezetését módosíthatják, vagy más előjegyzések ·és nyilván• 
tartások vezetését 'is előírhatjá~. 

A :fegyverzet és lőszeranyaggal kapcsolatban -ég az 

" alábbiakat kell v~zetni: 

1 F - 20. uta• Az alosztály, 1 1 Fegyveranyakönyv 
sít.ás illetve fegyver-

m ester 

Lőszerelosztó ki-
c.:...'.54, Ut. c--.:54_ Ut. III. 

2 a III. Függ. Anyagszámadó Függ. 3. mel-képzési lőszerről 4. §. léklete 
' --

Lőszernapló az eitü- G-54. Ut. 6 - 54. Ut. IIJ. 
3 zelt kiképzési lő• III. Függ. Az alosztály Fijgg, 4, mel. 

szerről 4. §. léklete 
! 

Ga~dasági hivatalok kapcsolata a~ OTI-val 

A gazdászat-közigazgatási szemlék alk~lmával, valamint 
az OTI-tól beérkezett jelentésekből megállapítást nyert, hogy az 
egyes ?'azdasági hivatalok, a kollektív · szerződés hatálya alá tar
tozó munkavállalók társada],ombiztosítással kapcsolatos ü;gyeit 
nem helyesen kezelik. Az" ~bbiakban egy rövid tájékoztatást 
óhajtok adni, a kollektív szerződés hatálya alá _tartozó polgári 
munkavállalókkal kapcsolatos OTI teendő*ről kezdve a mun
kábalépésüktől, a munkahelyükről való eltávozásig. 

13 
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1. Havi bejelentési jegyzék. 

Van 5 személyes és 13 személyes nagyságban. · 
Budapesten I-XIV. ker.-ben, tekilfltet nélkül a mimkavál

lal?k számára: a munkábalépést, a munkaviszony megszűnését, 
a, J,ava1~1m,~zast,, az abban beál.!o~.t változásokat, vagy a bizto
sttast ermto egyeb fontosabb korulménveket HAVI BEJELEN
TESI JEGYZEK-en kell bejelenteni. Tehát Budapesten a munka
adó akkor is ,,HAVI BEJELENTÉSI JEGYZEK"-kel tartozik a 
beje'.enté:st eszközölni, hogyha pl. csak egy alkalmazottja van. 
A H_AVI B~J~LE~TESI · JEGYZEK-et egy-egy naptári hónapban 
befer.ez01t berflzietesi (111taptári) het,ekre, ia havi javadalmazású 

·munkavállalóknál .pedig naptári hónapokra ikell kiálllítani és az 
OTI-hez legkésőibb 1a következő hónap 15-ig kell benyuftanL 

A bejelentési idősziakokat é:s a be.nyujtási határldőkeit az 
OTI a munkaadókkial Tájékl()ztatóval közli. 

A HAVI BEJELENTESI JEGYZEK-ben fel kiell tüntetni 
a vál!a1!iatnál (hivata.lnál) az illető bejelentési időszak alatt bármely 
időtartairnon át f,og1a'.koztatoitt rrnJnden egyes biztosításria kötelezett . 
nevét, személyi adatait, alkalma:ztatásának minőségét, azoknak 

- a napoknak a számát, amelyben a biztosításra kötelezettnek 
munkaviszonya egy-egy bérfizetési héten belül fennállott, vala" 
milflt a biztosításra kötelezettnek a bérfizetési héten megkeresett 
javadalmazását. 

Oj alkalmazottak belépését a munkábalépés napjának . 
megjelölésével kell feltüntetni: . 

A munkavállaló munkaviszonyának a bejelentési időszak-
ban való megszűnését a HAVI BEJELENTESI JEGYZÉK-pen 
fel lrell tüntetni, minden ese.tben. · 

A HAVI BEJELENTBSI JEGYZEK-et két pél_dárnybian kell 
kiál'lítani é.s az OTI-nek bényujtiani. A bejelentést tintával, tinb
ironnal, vagy géppel kell írni és megfelelő bélyegzővel ellátni. 

Havijegyzékkel jelentő munkáltatók a hónap közben tör
tént be-, vagy kilépéseket csak a havijegyzéken jelentjk, tehát 
külön- egyéni be- vagy kijelentést tenni nem kell. 

2. összesítés. 
A havi bejelentésben feltüntetett biztosítottak után a 

munl,rnvállaló köteles a bejelentési idősza~onkérlt fizetendő járu
lékokat az OSSZES1TÉS e. üdapon összesíteni és megfelelően 
aláírni. 

Az OSSZESl'fEST a HAVI B.EJELENTESI JEGYZEK-kel 
egyide fűlieg ke]J, beküld,eni. · 
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· ' öSSZESíTES-t osak a 13 ,személyes ·havi beje·lerntési jegy
zékhez /kell mellékelni. E'.l is ,elmelwőzhető, ha a 1'11avijegyzékerr az, 
összesítés felje~yzéséte üres sor még rendelkezésre áll. 

. ~ 

3. Bejelentést, kilépést jelentő lap; 

A munkaadó köteles minden biztosításra kötelezettet, akit. · 
vállalatában, hivatalában foglalkoztat, a munka megkezdésének 
időpontjától számított nyolc nap alatt az erre vonatkozó jogsza
bályok szerint az OTI illetékes keruleti . pénztáránál bejelenteni. 

} Egyénenként azok a munkavállalók kötelesek a munkavál-
lalókat be- és kijeléi:tteni, akik 10-nél kevesebb alkalmazottat fog
lalkoztatnak; s nem Budapest területéni van az állomáshelyük. · 

A be-. és kijelent~ űrlap kitöltésére vc:matkozó általános 
rendelkezéseket az űrlappkon a Figyelmeztftési rovatban lehet 
megtalálni. . 

4. Belépést és kilépést együttesen jelentő lap. 

Ba a munkavállaló munkaviszonya előreláthatólag 8 nap
nál tovább nem tart, akkor a munkába lépést és a munkaviszony 
megszűnését egyesített BELEPEST ÉS KJLÉPÉST EGYOTTE- . 
SEN JELENTŐ LAP feihasználásával jelenti. 

A hivatalos űrlapon lév<5 Figyelmeitetés rovat teljes tájé~ 
· koztatást nyújt a nyomtatvány helyes kitöH:ésére. ., .. 

5. Változást jelentő lap. 

. . A munkaadó köteles a biztosításra kötelezett személyi a.da. 
taiban beálló, valamint az alkalmazás minőségében és a ja.vadal
mazás mértékében bekövetkezett minden változást is; · amely a 
betegbiztosítást érinti, a változástól számított nyolc nap alatt az 
OTI-nek bejelentenL 

A VALTOZAST JELENTő LAP helyes és pontos kitölté
sére az íírlapon lévő Figyelmeztetés ad támpóntokat, illetve útba
igazítást. 

6. Általában. 

Budapest területén kívüli helységekben lévő munRaadó, 
aki hivatalában, stb. tíznél több, de ötvennél kevesebb munka
vállalót foglalkoztat, a' bi~tosításra kötelézeh mµrikaváUalói be
jelentést jogosult, illetőleg a.z OTI felhívására köteles.. két pél
dányban kiállított HAVI BEJELENTESI JEGYZEK-en· ooje.1en
teni. Ha időközben a munkavállalók létszáma 10 alá csökken, 
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akkor az OTI állapítja meg, hogy a munkaadó a bejelentést egyé-
ni.leg, vagy_ össz~tetten végezze. 1 . 

A HAVF'BEJELENTESI JEGYZBK-ét egy-egy ruáptárii hó~ 
napban beJej,ewtt bérfiz,etés:i naptári hetekre, .a havi javadalm;:,r
zá,súakiat Redig naptári hónapna kell kiál'.ítarti és az OTI-nek meg
küldeni. Egyebekben lásd r. pont alattiakat. 

7. Bejelentést jelentő ív. 

· Az a munkaadó, ~ki váJ1;1fatában,- hivatalában rehdszerint 
50-nél több biztosításra kötelezett munkavállalót foglakoztat és 
a jelentéseknek a kövefkezökben ismertetett módon való telJesí~ 
tésére az OTI-val megegyezést létesített, a bérfizetési héten elő
fordulq munkábalépést, a biztosításra kötelezett személyi adatai
ban, valamint az alkalmaztatási minőségében bekövetkezett vál· 
tozást a BEJELENTÉST JELENTö íV-en köteles az OTI-nek be· 
jelenteni. Változás esetében: a Mef{jegyzés rovatban változcis szót 
kell beírni. . . ' · 

. · 8.' Kilépést jelentő ív. · 

itz a munkaadó, aki a vállalatábtm; hivatalában rendsze
rint 5Ö-nél több biztosításra kötelezett munkavállalót foglakoz

·.tat , a bérfizetési héten előforduló minden kilépést KILEPEST 
.JELENTŐ íV-en köteles az OTJ-IJ.ek jelenteni; 

9. Altalában . • 
úgy a BEJELENTBSI JELENTŐ 1V0en, imint ·a KI.JELEN- · 

TEST JELENTŐ 1V-en a f,eltüntetett biztos.ft,ottaJ<klal kapcs,alatci- -
s1an a munkaadó köteLes az áOtala vezetett nyilvántartás oldal- és 
fo1y6száílíl.ára hiv1atkozni, •ahová ,az illieitő adatait!: feljegyezte. • 

A jelentéseket a bérfizetési hét utolso napját követő 15 na
pon belül köteles megtenni. 

.A jelenté~eket más9lópapírral két-két példányban kell ki
állítani és azoknak az eredeti példányát kell az OTI-nek be
nyujtani. 

10. Betűsoros munkaadói 11yilvántartási könyv. 

Az a munkaadó, aki vállalatában, ·hivatalában rendszerint 
50 főnél több biztosításra kötelezett múnkavállalót foglalkoztat, 
a munkaadó biztosításra kötelezett mun'kavállalóinak munkába
lépését, munkábol való kilépését/ személyi adataiban történő vál-

. tozást, alkalmazásában bekövetkezett változást a BETOSOROS 
MUNKAADOI NYILVÁNTARTÁSI KöNYV~be köteles bevezetrtL 
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11. Igénybejelentés. 

A családi pótlékra való igényt az igényj-ogosult munka
vállaló a munkaadónak köteles bejelenteni. 

A bejelentéssel egyidejűleg a munkavállalónak át kell ad
nia a saját\ illetőleg ha az igénylő férjezett nő, a férjének, to
vábbá a 'családi pótlékra bejelentett . gyerrnel<.eknek a születési 
anyakönyvi k}vonatát (értesítését). A munkáltató az IG:ÉNY
BEJELENTES nyomtatvány hátlapján részletes tájékoztatást kap 
az eljárásról. A tájékoztatásban foglaltaknak megf.elelően, a.hiva
talos űrla-pot ki kell tölteni, s1 azt az igényjogosult munkavállaló-
val alá kell íratni. · 

:z.olni. 
A munkaadó a munkaviszeny id(Startamát is köteles iga

• 
12. Igénylejárás. 

Ha az OTI által igényjogosultnak elismert munkavállaló 
munkaviszonya bármefy okból megszűnt, a munkáltató köteles a 
munkavállaló munkaviszonyának megszűnését az IGENYLEJA
RAS c. űrlapon az OTI-nek bejelenteni. Az űrlap adatai tájékoz
.tatást ·nyújtanak az űrlap helyes kitöltéséte. 

13, Igényfeléledés. 

Ha a családi pótlékban már részesült munkavállaló munka
viszonya a megszűnése után akár ugyanazzal, akár más :rp.~n
káltatóvat újra munkaviszonypa lép. és vele egy naptári hónap
ban legalább 15 napig munkaviszonyban áll, a családi pótlékra 
irányuló újabb igényét a mu,n,káltató útfán kö,teles bejelenteiü. 
Az újabb igényre v~natkozó bejelentést az IGENYFELELEDBS 
e. űrlapon kell megümni. 

Ai űrlap részletes kitöltésére a Tudniva lók e. fejezet ad 
támpontot. · 

r4. lgénybővillés-igényszükölés. 

A munkavállal6 köteles legkésőbb 8 napqn belül m~nkál-
ia.tój ának: · 

a) családi pótlékra újabb gyermek utáni jogosultságát; 
· b) a családi pótlékra jogosultság megszűnését (hal'ál, el-
tartás megszüót); · ' · 

e) háiastársávar való ,~yütté1és inegszííriését; 
d) újabb házass~g kötését jelenteni. . . : ' ., ' 
A munkáltató az IG.ÉNYB0VüLES~IGENYSZtJK0J~ES 

,C. nyoinbatv!áinyon a beje1en·t.ést 'az O"Tl-riek m!€1gteszii. 
, 

3 Anyagi értesítő. 490'31. (12) 17 



A nyomtatványon a kitöltésre vonatkozó szabályok fel van
nak ·tüntetve. 

I , 
15. Lakás- é51 névváltozás. 

· 'A rri~nkav~Llaió köteles jog,001u:1tságának tártama ala.tt 
legMsőbb 8 napon belül a munkáltatójának bejelenteni, ha he,ré
ben, vagy lakáscímében változás á!lott be. 

A .munkáltató a bejelntést LAKAS- ÉS NEVVJ,\.LTOZAS 
-e. hivatalos űr::ap(?n .. teszi meg, az űrlapon lévő rovatok ponfos 
kitöltésével, illetve elküldésével. 

16. Jegyzék. . 

Az összes jelentéseket (igénybejelentés, igényléjárás, 
igényfeléledés; · igénybővü'.és~ · igényszűkülés) JEGYZÉK feliratú 
űrlap kí.séretébert kell a? OTl-ne~ megküldeni. . 

· A munkavál1lalókat 1az ailábbi sorrendben kell a JEGYZEK-en 
felsorolni: 

·1. akik elsőízben ·igényelnek családi pótlékot (igénybeje-
lentés), 

2. akikre igénybőv'ülés vagy igényszűkülés állott be, 
3. akikre az igény lejárt, · 
4. akikre ig~nyfelé'.edést kell bejelenteni. 
Az 1_:_4_ csoporfon belül abc sorrendben ke!U a munkavál

falókat felsorolni. 
, A JEGYZEK~et két egye~ő példá~yban .ikiell kiá'.Htiani, s 

míndkettőt alá ke'.Urni..E jegyzék kíséretében kell az igénybejelen
téseket, az okiratokkal együtt az OTI-nek megküldeni. Az OTI a 
JEGYZÉK szerint, annak egyik példányán a bejeleir:utés átvételét 1 

elismert, s azt az iratokkal együtt a munkáltatónak felhasználás 
után visszaküldeni. · 

A munkálltató· a JEGYZÉK me11é megfelelő nagys-igú, meg
címzett és bélyeggel ·ellátott borítékot is köteles a bejelentéssel 
együtt megküldeni. Az OTI álta'. vissz1aküldött JEGYZEK-et 5 évig 
kell megőrizni, míg ·az okmányokat a munkavá!lalónak ki ke!T 
adl'li. · 

17. űrlapok kitöltési módja, nyomtatvá~ybeszerzés. 

A nyomtatványokat á munkavállaló r6.5zin,t okiratok, részint 
az Intézet álta' kiadott. TAGSAGI IGAZOL VANY ialapján, részint 
pedig ,á crnunkavállaló által heunondottak al1apján állítja ki (olkirat, 
igiazowány sm>.) A MUNKALTATO TöRZS-SZAMA felíra1ú ro-
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vatba az i.gényjogo~ulli munkavállialó tánsadaloinbfatooítását ellátó 
intézet nevét 'és székhelyét, valamint a munkáltarl:ó intézeti törzs
számá1t is be kell írrü.-

A kitöltött nyomtatványokat a niunkavállialóval is alá kell 
íratni a mun1kaadó aláír~sán ikívűl. 

A nyomtatványok 'az e.1őállításf költségek megtérítése elle- . 
Illébe11.1 az egyes pootahivataloknál, Budapesten 1az OTI központjá
ban szerezhetőik be. 

18. Tájékoztatás. 

A ·munkáltató köteles minden munkavállaló által könnyen 
látható helyen .állandó hirdetményt közzétenni, hogy mily feltéte- . 
lek me2~ett, mely időre. jár a családi pótlék„ hogyan kell azt kérni, 
r,nílyen okmány,okat kell csatolni a kérelemhez. Azonkívül milyen 
bejelentési kötelezettségek terhelik a munkavállalókat (név- és lak-
helyváltozás, igényszűkülés stb.). •. 

19'. Családi pótlékban ré~zesiilők nyilvántartása. 
, 

. . A munkáltató köteles a: családi pó1lékóian részesü1ő munka-
vállalókról NYILVANTARTAS:-t vezetni; amelyből az· OTI az 
igényjogosu1t munkavállalók ri1W1kaviszonyánák időtartamát bár
m~kor ellenőrizQeti. 

20. Tag~ági igazolvány. 

A csí;tládi pótlék megállapítása és folyósítása az 'OTI hatás
köre. Az OTl a munkáltató által megküldött igénybejelentés és 
az ahhoz csatolt okiratok alapján az igényjogosultságot elbírálja. 
A szabálytalanul kiállított, illetve okmányokkal kellőképen fel 
nem szerelt bejelentéseket kiegészítésre1 illetve pótíasra vissza
küldi. 

Az igényjogosultság elismerése esetében az OTI a munka
vállaló részére )'AGSAGI IGAZOLVA.NY-t állít ki es azt meg~ 
küldi a beküldött ·okmányokkal (szül. anyakönyvi , kivonat) ~ 
munkaadónak. A munkaaadó az okmányokat a munkavállalónak 
iazonnal köte'.i0s kiadni., míg ia T AGSAGI· KöNYV-et csak a mu 1tka
viszony me,gszüntetésekor adhatja kL 

~ A T AG~AGI IGAZOL V ANY-t meg kell őrizni, mert .enélkül a 
munkavállaló nem· részesülhet családi pótlékl:ian. · Ha a munka
viszony · nne,gszűriik, a T AGSAGI IGAZOLVANY-t a mitnkaviilla
ffónak ki kell adni. 
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2l. Általános munkáltatói · igazolvány. 

A munkaadó köteles betegség esetére bíztosított munka -
váJl1a1ój,a résztre, va]ahány~zor ez 1a betegségi ~élyezé&t ilgéf\Ybe 
venni akarja, a se,,gélyezéshez szülfaéges ALTALANOS MUN
KALTATOI IGAZOLVANY-t kiadni. 

A munkaadó köteles ezt az igazolványt akkor is kiadni, 
ha az al~almazásból való kiléÍ)és és az igazolvány kiállítása 
között 3 hétnél hosszabb idö-nem telt el: 

Az űrlap kitöltéséhez szükséges tájékoztatás az űrlapop, 
levő magyarázatból meríthető, különös fÍgyelemmel a 9. sz. rovat 
teljes és részletes kitöltésére. 

· A munkaadó minden rovatot_ pontosan, a legjobb tudo
mása szerint köteles kitölteni, a munkavállaló lakására; születési 
helyére, · évére, anyj.a szül. nevére vonatkozó rovatokat okmányok 
alapján kell kitölteni. Ha okm_ányok ,nem állanak a munkavál
laló birtokában, akkor zárójelben „ál-lítólag"_ megjelölést kell 
alkalmazni. 

22. Munkáltatói igazolvány családtagok részér~. 

A munkaadó köteles betegség esetére biztosított munka
vállalója részére, valahányszor az igényjogosult 'családtagja 
részére a bet~gségi segélyeZiést igénybe kívái;ija venini, a MUN" 
KALTATOI IGAZOLVANY CSALADTAGOK RESZERE e: hiva, 
talos űrlapot kitölteni és a munkavállalónak átadni. 

1 Az igényjogosult cis,aládtagütk megállapítá,sát a törvény 
ré8zle1'esen szabályozza. A betegBégi segéLyiek csak a biztosítot
takiait és azok igérnyjogosult családtagjait füietiik meg. . 

23. Kérdőív. 

A mllnkaadó nevében, elhelyezésében, vagy a munkaadó 
személyében beálló változást a változásfól számított nyolc napon 
bel:i,il be kell jelenteni az OTI-nek. 

Ezt a. KERDöíV-et kdl kitöl~eni abban az ,esetben, ha a 
munkaadló ,eilőször alkialmaz rriunkav.álba'lók:a,t. Ezen KERDöíV 
alapj,án ikiap_ a munkaadó az OTI-tól TöRZS-,$ZAM-ot, 1amely szá
mot minden ílJe,jEilientésén fel kell tünte:tni,e. 

, 24. Baleset bejelentő lap. 

A munkáltató a munkavállalóját ért, llleki vagy megbizott
jának . tudomásár"a jutott- üzeml balesetről jelentést t-artG1zik 
küldeni. 
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Ha a baleset halált okozott, akkor a baleset tudomására 
jutásától számított 24 óra alatt, ha pedig előreláthatóan 3 napot 
meghaladó· keresőképtelenséget okoz, a baleset tudomására ,jutá-
sától számított 3 nap alatt köteles jelentést tenni. · 

A jelentés első példányát az OTI-nek, az üzem h~lyére 
· illetékes kerület pénztárahál, a masodpéldányát az elsőfokú 
rendőrhatóságnál, a hármadpéldányt ·pedig az illetékes baleset• 
elhárítási felügyelőségnél kell benyujtani. 

A munkáltató köteles a tudomására •jutott minden baleset, 
hez azoonal or_vost hívni, aki jelentésében arról is nyilatkozik, 
hogy a sérülés előreláthatólag halálos-e, vagy pedig ha ·nem, 
mily ideig tartó gyógykezelést, keresetképtelenséget, \rajgy kere
setképességcsökkenést okozott. 

A tmrunkáltató kötefes NYIL V ANT ARTAS-t .vezieli:ni és albbia 
· minden előfordult balesetet, tekintet nélkül arra, hogy azt be 

ke1l-e jelenteni, av·agy sem ~ be kell jegyemie. Ez:t a N,YJLVAN, 
TART AS-t meg kell őriroi. 

üzemen kívüUörtént balesetet az els,ő segélyt nyujtó orvos 
köteles bejelenteni. J 

Lengyel Béla hbs. őrnagy. 

Raktári elos!Ztó 

A honvédségi anyagokat artyagnemenként külön-külön 
anyagleltárban tartjuk nyilván. Az anyaglel):árban nyilvántar1 
tott anyagokat pl. egy zlj .-on belül több alosztálynak és egyes 
személyeknek adjuk ki használatra és természetesen marad ra½
tári készl~t is. 

Az anyagleltárban n~hlvántartott mennyiség így az alaku
laton belül többfelé elosztva található fel. Ezért szükséges egy 
olyan segédlet vezetése, melyből mindenkor pontos képet kapunk 
az anyagleltárban feltüntetett pL 1.367 ~:lrb. zubbony pontos hol-· 
létéről. 

Ezt a· segédletet nevezzük „RAKTARI ELOSZTó"-niaik. A 
gyakorhatban jól beváM - de sok any,agkieze1ő által nem haswált · 
~ RAKTARI ELOSZTó-t nz alábbi minta 1Slzer.int célszerű viéz.etni: 
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Raktári elosztó 

a cikk rovatszáma 

NE Y EZETESEN 

Leltári készlet : 

kiadva: 
Nyugtakönyv szerint 1. szd. 

2. szd. 

-'-··· 

l 2 3 --- --'---
Oi) 

"" >, ... 
· i:i "" 0 .. .. ..q = ..i<I ..q :,: p.. .. ::s 

~ ., " 
1957 19131919 1 

350 350 350 

280 280 280 

4 - -

~ .. 
= .. 
p.. 

1 

-------1-··-·---------

Nyugtára összesítés szerint 
- -·- -·----------1--

5 6 1 7 

>, 

= <3) 
p.. 
:o 
..i<I 

1 1 

1 

t 1 

stb. 

stb. l , 
:~_R-_=ak=t=á_r-b=a_n ___ l=~---1-0_-_é-_rt_. ____ -_,_2_8_3 194 ; ; -==~ -i----~ 

" 8/10 ért. 24 73 79 
--~------ ---- - ·--· - ---- - --

Selejtítésre előkészítve 20 15 22 

Összesen : j 951 j 912 l 919 I 
1 1 1 1 

Mutatkozik: 
-f< 1- 1 - -1 -f 1 1 1 1 ~ l- l 1* 1- 1 1 1 1 1 

-

* 1 drb. zubbony hiányról a Veszteségi kimntat:is 783/gt. -1949. 
sz. alatt felterjesztve V/31-én. 

Ruházat és felszerelés. 
A raktári elosztó- vezetése igen fontos az anyagot kezelő 

tiszthelyettes részére, mert: · 
a) megnyugtató tudat, ha a reábízott anyag hollétérő l 

pillanatok alatt meggyőződést szerezhet, 
b) a rendszerint váratlanul megtartott gh. . főnöki és 

számadótest pk-i rovancsolás, valamint gazd. ·közig. szemle 
alkalmával az . anyagkezelő_ azonnali pontos elszámolást tud 
adni a reá bízott n~gy értéket képviselő anyagci-kkek , hollétéről. 
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Célszerű a raktári elosztót jobbminőségű keményebb Kar· 
tonon, vagy rajzla,pon megszerkeszteni-. 

A nem változó beírásokat (fejrovatokat) írógéppel, az 
esetenként változó számszerű adatokat pedig grafititónnal írjuk, 
hogy a változásokat könnyen helyesbíthessük. 

. · Más módon, házilag is előállítható tartós raktári elosztó: 
iskolai táblához hason~óan, fából készített feketére festett táMa, 
fejrovatok piros festékkel megírva, melyre a változó számadató
kat krétával jegyezzük Jel. A válto,zások így könnyen átvezet-
hclők. •. 

Az így elkészített táblát . ! raktárban világos, helyen ki~ 
függesztjük. 

-Felhívom az anyagkezelő bajtársak figyelmét, µogy az 
esetenként előforduló változásokat a változás ,megtörténte után 
azonnal helyesbítsék az elosztón; ne halasszák holnapra, mert. 
feledésbe megy és ez könnyen zavart okozhat. 
• .Ez a látszólag többletmunkát j~lentő segédl'et vezet~sc 
az anyagkezelő bajtársak munkáját jelentékenyeµ megkö~nyíti, 
tehát ne vonakodjanak ennek alkalmazásától. 

Virág!i Lajos, psz. g. főtörzsőrmester. 

Legfontosabb táplálékunk 

A legfontosabb emberi táplálékok közül a kenyér, illetve 
gaborraféleségek tápérték ~zemp·ontjából a második csoportban 
vannak, azonban elmondhatjuk, högy táplálkozásunk szempont
jából a kenyeret .mégis első helyre soroljuk, mert mit ér a magas 
kalóriájú zsír, vaj; sajt, hús stb., ha nincs hozzá kenyér. Az élel
miszerek csoportosításában első helyen állókkal szemben a ke
nyeret különösen hadviselés alkalmával első · helyre sorolj a az 
a tény is, hogy a friss kenyér egymagáti'an is élvezhető és ha 
elegendő' kenyerünk és vizünk van, ezzel az eµiber napokig meg 
tud élni és a szervezet ellennálló erejét fenn tudja tartani. Tehát 
akalmas szervezetünk alkotórészeinek hathat.ós pótlására. 
Kise~b-nagyobb mértékben a legfontosabb tápanyagokat meg
találjuk benne és fogyasztása a ióllakottság érzését kölcsönzi. 

Az elmúlt világháborúban is döntő befolyással volt acsa
pat hangulatára a jó kenyér-ellátás. Emlékszem a Don-i vissza
vonulás során, . Budjeni-néL a hátraözönlőkböl '::i.kartak gátat 
emelni a sio~jet támadásnak. Az első vonalba kirendelteknek 
még a visszamaradt készletekből kevés vajat es sajtot ki tudtak 
osztani, de kenyér már nem volt. A f átádt, elcsigázott katonák 



1e'npészieri:es.en zűgolódtak emiatt és oom tudtál<:, kenyér niélküf 
mit csináljanak, a vajat kenjék-e a sajtra, vagy a- sajtot a w1.jra. 
Későbbiek során is, amikor már egyes felv:ételezőhelyek műkö
d.ésbe léptek, a legfontosabb kérdés volt, hogy mennyi a keriyér
adag. A többi é'lelm.iszer - ha egyáltalán- volt - a keny~r mel
lett csak másodrangú szerepet játszott. 

Mit kell tudni a kenyérről és annak kiszolgálási rendjéről? 
A jó kenyeret a következő tulajdonságairól ismerjük fel : 
a) Külső megtekintésre: a kenyér héja kívülről sárgás-

barna sz~ű, síma, dudor- és repedés-, továibbá enőiszakos nyomás:
tól mentes iegyen, héja ne,I,egyen égett, penésznyomok ne Játsza-
nak rajta. · 

1 bj Felmetszés után belsőleg: felmetszésnél a bél ne tapad-
jon a késhez (itt tudni kell azt, hogy meleg kenyeret csak igen 
jó, lehetőleg kenyétinetsző, ~les és vékony késsel, lehetőleg a 
kést rézsútosan tartva és a késsel fűrészelő mozdulatokat vé
gezve, tudjuk az összenyomás veszélye nélkül felmetszeni) , a 
héj egyenletes. vastagságú legyen és összefüggőfn menj,en át a 
bélbe, vagyis a kenyérbélnek a héjtól sehol sem szabad elsza
kadva ,lenni és a bélnek egyforma apró lyukacsokkal kell bírnia. 
Ha friss, kihűlt kenyer.et, de még1 a .. me1eget is mérsékelten össze-" 
nyomjuk, annak rugalmasnak - elasztikusnak - 1$:ell lennie és 
a nyomás alkalmazás~nak meiszünése után eredeti térfogatát 
kell visszanyernie. 

D) Izleléskor: a kenyérnek igen kellemes, gyengén sós és. 
különö.sen a nyári időszakban igen gyengén savanykásnak keli 
lennie. · A téli hideg időjárás alkalmával, amikor a kenyér a ma
gasabb hő kikapcsolásával . nincs ·a további erjedés veszé'lyének 
kitéve, a savanykásság nem szükseges. 

· d) Szagláskor a honvédségi kenyérnek ·a kellemes és. 
élvezetre ingerlő jó kenyér (sült tészta) illatával kell bírnia. 

Ezeknek ismerete minden honvéd részére kívánatos, mert 
amennyiben az átvételnél az a- d-ben felsoroltak valamel,Yiké
riél az ellenkezőjét tapasztalfák, éspedig: 

a-nál: Túl barna, vagy túl világos,_ dudorokkal és repedések
kel tűzdelt ·a .•kenyér: túlhevített, vagy túlhideg volt a kemence-. 
A repedések. és dudorok attól keletkeznek, hogy a kenyér t ész
·t.áj a keletlen, vagy túl elkelt, szaknyelven kifejezve igen friss, 
vagy öteg a tészta. 

b-nél: Felmetszéskor a kenyérbél ragad a késhez: a ke
nyértészta nem volt jól ·kidolgozva, vagy nincs megsütvé, vagy 
keletlen volt. A kenyér atsó fele szalonnás: túl elkelt a kenyér 
bevetés előtt és visszatsett, vagy a kemence volt hideg. A kenyér 
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.héja a béltől (felső) el van válva: á ~enyér bevetés előtt kelet
len volt és a M~nyos kidolgozás is befályásolja .' 

c-nél: A kenyér íze édeskés: ez arra. enged következtetni , 
hogy túlsok élesztőt alkalmazott .a sütő és ezáltal meleg idő
járásban az ilyen kenyér megnyúlósodik és 24 óra mulva már 
kellemetlen szaga van. Savanyú íznél, túlsokáig erjedt a kovász, 
vagy túlnagy kovászt alkalmaztak. . 

d-nél: Kellemetlen, nehéz,' vagy dohos szag;Qál, vagy már 
a liszt volt dohos, penészes, vagy a kenyér, mint kel'etlen kemény 
massza · sínylődött hevítetleri, hideg kemencében, vagy kisülés 
ut-án , volt társzerütleniil kezelve és ezáltal penészesedésnek 
indult. 

Mindezeken kívül a felvételezők és kenyérvizsgáló bizott
ságba kirendeltek tészére szüksé~s "'meg tudni a következőket is: 

l. 24 óránál frissebb és , öt naposnál régebbi kenyér 
lehetőleg ne kerüljön kiszolgálásra. Törekedni kell arra, hogy 
békeszolgálat idején 10-12 napnál idősebb kenyeret ne szolgál
tassunk ki. --Háború, vagy harcá.szati gyakorlat . alkalmával, ha 
a kenyér romlatlan és egészséges, még 15-'-20 napos kenyér 
átvételét sem lehet megtagadni. 

2. A sütés napja a kenyéren rajta legyen! 
3. A kenyér súlyának ellenőrzése · úgy tarténik, hogy tize

des mérlegen egyidejűleg 50 drb kenyércipót mérünk le és így 
a cipók · átlagsúlyát megállapítjuk. · . 

így természetesen a beszáradás, illetve a kenyér vízvesz
teség folytán előállott súlycsökkenést is tekintetbe kell vennünk. 

{ 
A jelenlegi keverési arányban előállított búza-· és rozs

lisz bő! sütött katonakenyérnél: 
az I. nap után 2.25%, 
a 2. nap után 3.50 % , 
a 3. nap után 3.85 % , 
a 4. nap után 4.50 % , míg 

az 5." nap, ut~n 5.00%, beszáradás 
(súlycsökkenés) fog~dható el. 

· Tekintettel arra-, hog1y a kenyéf!liszt ikevierés:i 1aránya elég· 
gyakran változik, szükségesnek tartom a rozs"' és búzakenyé: 
heszáradási adatait is közölni . Ezek pedig a követk.ezó1c 

R.oz.s1keinyér BúzaJkeny.ér: 

Vízvesztesége 
Vízvesztesége 
Vízvesztesége 
Víz vesztesége 

% % 
1 napi eltartás után 0.02 7.71 
3 riapi eltartás után 0-30 8.86 
7 napi eltartás után 2.10 14.05 

15 napi eltartás után. 5:5s_ 17.84 
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·A búzakenyér tehát- jóva) gyorsabban szárad, mint a rozs-
kenyér ·és nagyon indokolt a rozsliszttei .való keverés. · 

A jelenlegi keverési · arány: .kenyérsütésnél 60 % rozs. 
és 40 % búzaliszt. Az erre V()tratkozó súlyveszteség, megállapí
tására gyakorlati mértékül szolgáljon, hogy egy 2. kg-os kenyér~ 
cipó 5 napos súlyvesztesége 100 grammnál· nagyobb nem leheÍ. 

A kenyérhez - amennyiben · az gyors fogyasztásra 
kerül - ízesítés és olcsóbb ár elérése céljából főtt burgonyát, 
burgonyalisztet, vagy burgonyapelyhet is szoktak keverni. A hon
védségi kenyérnél ez nincs megengedve.' 

Szójaliszt hozzákeverésével a ~enyér föle~ tökéletes 
fehérjével gazdagszik s így táplálkozás-élettani szempontból 
értékesebbé válik. 

A kenyér . kiszolgáltatásánál a leggyakoribb hiba abból 
ered, hogy a kenyér frjssen, az első kisütési napon kerül kiszol
gáltatásra,· amikÓr ís a felvételező közegek a szállító járműve~ 
keti ·azt egymásra dobálják, nem pedig előírásszerűen élére 
állítgatva, rakják egymás fölé. így a réánehezedő súlytól a 
kenyér összenyomódik és ragacsossá válik. Ez főleg · olyankor 
fordul elő, lia az alakulatok kellő időben nem értesítik előre ::i 

f elvételezésről a sütő üzemet, vagy a felvételezést rendszertelen 
időközökben eszközlik, s a frissen kisült kenyeret is elviszik. 

Ennek kiküszöbölésére legcélszerűbb megoldás, ha az 
élelmező raktár (fiókraktár) maga .veszi át a sütőüzemtől a 
kész kenyeret és az alakulatoktól előre bekért igénylés alapján 
irányítja alsütőüzemet és adja ki a kész ken..yeret a csapatoknak. 

Az élelmező raktárral (fiókraktárral) nem rendelkező 
helyőrségekben ez nerri oldható meg, s így ez a feladat fokozato
·san hárul a kenyérsütés ellenőrzésére hivatott gh. főnökére, 
vagy élelmezötisztjére. , 

· A kenyérek átlagos összetételét a következő táblázat 
szemlélteti: · . 
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Keményítő 
Víz 
Nitrogén tart. 
Cukor · 

,Zsír 
Hamú 
Nyersrost 

Búza1ken.yéir: Roz<l!kenyér 
% . % . 

55.79 47.93 
33.66 39,70 

6.81 6.43 
2.01 2.51 
0.54 1.14 
0.88 . L49 
0.31 0.80 

100.00 100.00 

100 g kenyér Jalóriaértéke (kb.) 250 kal. 220 kal. 
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·A friss kenyérben még 0_.05-0.15 % alkohol is van, amely 
azonban legn~gyobb részt eltávozik. 

Meg kell még jegyeznem, hogy a kenyér minél sötétebb, 
ill. minél több korpát tartalmaz, táp'- és vitaminanyagokban, kü
lönösen fehérjében és szénhidrátban annál dúsabb. Vitaminok
ban azonban a kenyér elég szegénynek mondható, mivel kis 
mennyiségben tartalmaz A- és B,vitamint, s így az életfenntar
táshoz szükséges fehérje, zsír és vitaminok biztosítása céljából 
a ·kenyéren kívül állati ereé!etű tápanyagok hús, tej, tojás, 
továbbá főzelékfélék fogyasztása is szükséges, . melyek mind
egyij(éihez feltétlen szükJS.égies és ~gen fontoo · ~lelem a mindennapi 
kenyér. . ' 

A kenyér átlag 70-75 % bélből fs 25-30°/o héjból áll. . 
A friss kenyér már egy nap alatt lényegesen megváltozik. Bel.e 
kevésbbé ruganyos, keményebb, morzsalékony és héja szívósabb . 
lesz. Veszít keménységéből és ridegségéből is. Ennek oka nem
csak a lényegtelen vízveszteség, mert hisz ha melegítjük megint 
a friss kenyér jellegét mutatja, hanem ezt főleg a keményítő , 
esetleg sikér kolloidváltozásai okozzák, vagyis a keményítő 
duzzadóképessége csökken. 

Béry I stváh őrriagy. 

Konyliatisztaság 

Az „Anyiagi Értesiftő" május havi számáltan megjelent cik
ikek kooül több,is· érinti a koriyha.tis:ztántartás, valamint enniek ellen-
őirzésének kérdét,ét. · 

Ezt a kérdépt 5zieretném kíbőviteni! és egyben néhány gya
korlati tanácsot adni azok részére, akikre ily kötelmek ellátása 
·hárul. 

A szakácsok tjsztálkodásán, a konyha tisztaságán, túlme-. 
nőleg fontos a konyhaedények, evő- és főzőeszközök tisztántar
tása is. Gondo:junk arra, hogy az e:készített étel, amit elfogyasz 0 

· tunk, közvetlenül érintkezé.sbe kerül mindezekkel. Azontúl, hogy 
a tisztátalan edénybf'il a legízletesebben elkészített ételt is gusz
tustalan fogyasztani; még egészségtelen is lehet. 

Ojonnan berendezett, modern kónyháinkban, falraépített 
. nagy, zománcozott, kettős mo~ogatókeinence van, melyek közül 
az ég:S,iket a· mosogatásra, a másikat az öblítésre használjuk. Ilyen 
berendezésből célszerű kettőnek, egy kisebbnek és egy nagyobb
nak a beállítása. Ezekhez rendszerint egy vízmelegítő berendezés 
is tartozik. A nagyobbikban moshatjuk az evőeszközöket, tányé~ 
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rokat és tálakat, a. kisebbikb'en pedig az 1iiveg ivópohatakat. Mert. 
e kétfajta eszközt nem szabad ugyanabban a medencébelll és fő
ként nem ugyanabban a lfben.mosogatni. 

Ezekután felsorolok! néhány - különböző anyagból készült 
- konyhaedényt annak fe!említésével, hogy h~gyan lehet ezeket -
a legjobban használni, tisztán, illetve karban, tartani: 

1. Alumíniumedények: Az aluminíum a jövő fémje, de már 
ma is sok alumínium'ból készmt edényt találunk a honvédségi 
konyhákon. 

· Jó hővezető, éppen ezért vigyázni kell vele, mert henye az 
étel hamar cidakpzmásodik, amit azután nehéz Letisztítani. 

Erős ecetsavas (ecetes) ~s lúgos aByagok kivételével bár-
. milyen étel főzhető. berine. 
. Az alumíÓJiumedényt túgos kémhatású any.aggat., például 
szódával, fahamus vízzel mosni, fa:hamuv.al síkálni nem szabad, 
mert ezek az anyagok az alumíniumot megtámadják. Ez azonban 
csökkenthető azáltal, ha ia 1sz'ódához, lúghoz, kevés vízüveget 
adunk. Ilyen. készítmények „Alumínium-paszta" rtéveri készen is 
kaphatók .,,Vim" is használható, bár hatása ezideig nincs ponto
san kiértékelve. 

MieJlőtt előbb említett tisztítószerekkel való tisztításukhoz 
hozzálátnánk, természetesen melegvízzet és kőporral súrolhatók. 

Ameooyiben huzamosabb ideig tartó használat után szép 
·fényét elvesztené, kevés szeletelt gyömölcsöt, héjat, magot kell 
beinne főZfilJÍ és így fényét újra visszanyeri. 

2. Vasedény. K~t kivitelben található forgalomban. Van 
. zománcozott és zománcozatlan,. Honvédségi konyhákon zománco

zott vasedénnyel ritkán itallátkozunk. A vasedény szintén jó hő
vezető. Zománcozott edénynél vigyázói ke:11 a zománc ép~égére. 
A csupasz vassal érintkező, ételben lévő savak a vasat oldják és 
az étel kellemetlen íz(í lesz. 

Mázas vasedényt legaliább hayonkint szódás vízzel ki kell 
főzni. 1t,endszeres mosása meleg vízzel. Rászáradt ételt :Vim-mel 
tisztíthat julk le. A vízköviet úgy oldhai Jiuk Je, hogy az edényben vizet 
forralunk és a forró vízbe kevé~ sósavat;cseppentünk. 

A Z\1l11áncozatlan edények közül · honvédségi konyhán 
pecsenyesiltőt és tepsit ta1'álhatunk. Tisztításuknál ügyelni kell 
arra; hogy cs.ak kívülről tisztíthatók fémtisztítószerekkel, a belső 
felüket hamuval, esetleg szappanos v,ízzel pucolhatjuk. Elm~ásuk 
után a forró tűzhélyen teljesen kiszárítandóK, különben megrozs
dásodnak. Ha csak ritkán kerülnek használatra, zsíros í:uhávai 
finoman utántörlendők. · Rozsdafoltot · hamuval lehet ledörzsö1ni. 
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3. Roz(>damentes ,ev{vszközök (kés, .villa, kanál stb.}. 'Ezek 
acélból készült ·tárgyak, krómmal vagy rtikkellel gyengé.n1 befut~ 
iatva: Ezeket dörzspapfrra] tisztítani nem szabad. Ha rozsdafolt 
került rájuk1 a következőkép~'n kel.! eljárni: a foJ1tot bekenjük zsír
ral és pár napi állás után szalmiákszeszbe mártott ruháyal. 

Acélpengéről rozsdafoltot · szeszbe és finom csiszolóporba 
mártott dugóval vehetünk le. 

4. Fa főzi5eszközök (kavarókanáI, 4úsvágódeszka stb.) ,•Hi
bájuk, hogy az ételben lévő illóolajok szagát ,könnyen magukba 
veszik, ami csak hosszas fáradozás, hosszas mosás után távplít
ható el. 

A fafőzőedények tisztítása forró szódás vízzel, esetleg szap-' 
pannal végezhető a legjobban, Minden . alkalommal lesúrolandók, 
hogy a rossz szagot meg ne kapják. Tökéletes törlés és szárítás 
után tehetők csal;( a konyhaszekrény'be. i 

.·, Húsvágódeszkákról vagy tönkökről a visszamaradt bús
és csontszilánkokat drótkefével' távolíthatjuk el. A riljtamaradt 
hús hamar bomlásnak indul és kellemetlen · szagot áraszt. 
A konyharend ellenőrzésekor soha ne mulasszuk el a húsvágó· 

. .deszka (tönk) megszagolását. . 
5. üvegedényt sohase mossuk d zsíros edénnyel együtt. 

Mosása. kézálló melegvízben. 
Altalános elvüL szolgáljon, hogy a napi lemosás során, 

.amennyiben az edény különleges tisztítást nem igényel,· mindent 
több vízben kell lemosni. Ezután a vizet h;igyjuk lecsepegni, majd 
töröljük szárazra. A lemo6ás befejezte után a mooogatóruha és 
kefe gondosan kimosandó és megszárítandó. 

Az' edények lemos.ására nagy gondot kell fordítani, mert 
minden az edényen maradt ételmaradék és piszok, .valamint a 
piszkos mosogatóruha, törlőruha és kefe a bacillusok kedvelt 
tenyésztelepe és sokfajta betegség okozója lehet. 

· Néhány szót a konyhar_endről. 
Minden cikknek meg legyen a meghatározott helye. Hulla

·dékianyagot lehetőleg ne ilartsunk a konyhában, v,ag1y osaik ,röv,id 
ideig, akkö,r is állandóan letakarva, zárt edényben. A legye~et 
'nem szabad megtűrni. Egyrészt gusztustalan, másrészt a bacillu
sok milliój <3t ül a lábán. Mindent megrnászkál, megtapogat, mikőz- · 
'ben fedőz .. Egyáltalán semriliféle ételt ne ,tartsunk lefakaratlanul. 

Csak egy napi tüzelőáQyagszükségletet tartsunk a k0ny- · 
hán, hogy elhasználása. után: ennek a helye is f.elmosható !'egyen, 
mert ha huzamosabb ideig marad a tüzel'ő a ,konyhán, odaszokik 
.a konyharovar. 
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Mosatlan edényt ne hevertessünk óraszámra, mert beszo
kik a légy és ezenkívül kellemetlen ételszagot áraszt 

Piszkos szakácsruha mosását, szárítását, fésülködfst, n1ha
kefélést, cipőpurolást, favágást, nem a konyhára való mürikát, he 
tűrjünk meg a konyhán. A konyha nem i~yesmfrt:! való; · 

Néphadseregünkben a katona egészségére II\Índeimél job
ban kell vigyázni, mert nálunk legfőbb érték az ember. Ezért for. 
dítunk nagy gondof a konyhatisz.taságra. 

, Dóra László, g. alhadnagy. 

Egés~ségügyi megelő~ő s~olgálat 

Háborúban csak az a harcos tud helytállni, 'aki a politikai 
öntuda~ me11ett1 a . testi fáradali:nakaii: ls jól bírja: Ez pedig a har-

' cos edzésé~ől és kiképzésétől függ. Edzéssel tesszük magunkat 
képessé a fáradalmak és nélkülözések , elviselésére, de ez teszi 
képessé az egyént a wórokozók eilleni védekezésre, ia betegségek, 
főleg a fertőző betegségek é's járványok 'megelőzésére is. · 

Ezt úgy ér)ük el, ha a ·S,?;ervezetet célszerű tápiálkozással 
megerősítjük és célszerű életmóddal jó erőben is tartjuk. }\ táp
lálkozás mértékét ma már nemcsak kalóriákban'- állápítjuk meg, 
hanem a szervezet mirigyeinek termékeire: a hormonokra és az 
azokat egyensúlyban tartó vitaminokra és ásványi sókra építjük 
fel · a célszerű táplálkozás alaptörvényeit és követelményeit. 
Minden katona kap naponta 3500-4000 kalóriát kitevő táplálé
kot éspedig olyan alakban, hogy abbab a szervezet számára 
szükséges vitaminok és védőtápanyagok is meglegyenek. 

A célszerű életmódot úgy érjük él, hogy a f áradalmakhoz 
megfelelő sportolással katonáinkat hozza.szoktatjuk, hogy első~ 
sorban a s.zívet, azután a tüdőt és izomzatot gyakoroltatjuk 
rendszeresen, hogy a . katona a légnaj;Yobb, fáradalmakat is köny
nyen és tartósan élviselhesse. Másreszt azonban a meglévő erö
ket célszerűen kímeljük, hogy azok teljes mértékben érvényesül: 
hessenek ott és akkor, ahol és amikor azokra szükség van. Az ídö 
viszontagságaJtól védjük katon~inkat megfelelő ruházattal. Min
denki ismeri a honvédség új ingét és zsávolyruháját, , ámelyberi 
· a riyári hőséget könnyen ~iseli . el. Télen meleg alsóruha és me
leg kesztyű védi a hideg ellen. A gyákori fürdés, úszógyakorla~ 
tok, szabad levegőn való gyakorlatozás megedzi a testet és 
ellenállóvá teszi az idő viszontagságaival szemben;' 
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. A fertőző betegségek és járványok megelőzésének másik 
toptos köv:telménye a fertőzés . továbbvitelének megakadályo
~asa. Itt celom mmdazon elvek felsorolása és· csoportosítása 
mely~k szerint a honvédorvosnak el kell járni, ha eredményese~ 
akarja a harcot felvenni minden hadsereg réme a fertőző meg
betegedések és járványok ellen. A totális ártalm'at ókozó fertőző 
megbetegedések és járv.ányok ellert tot~lis eszközöket kell fel
használni, mert a küzdelem 'csak . így lesz számunkra érednié
nyes. Vagyis mindazokat az elveket, amelyeket a korszerű orvos
tudomány a fertőző megbetegedések és járványok megelőzésére 
és leküzdésére megállapított, az adott helyzetben 100 %-ig alkal
mazni kell. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezen 'kis tanulmány
ban csupán elvekről van szó, melyek egy hadsereg életében elő
for:duló helyzetre vonatkoznak. Ezek az elvek ér.vériyesek tehát 
á honvédség békében és. háborúban folytatott életmódjara 
egyaránt. Csupán az elvek érvényesítésének módja fog változni 
az egyes helyzeteknek megfelelően. Más lesz a kivitelezése 
békében, . más háborúban. Minden egyes helyzetre érvényes rész
letutasítást adni különben is lehetetlen. A korszerű orvostudo
mány ~lveit helyesen alkalmazni a honvédségnél a fertőző meg
betegedések megelőzése terén a katonaorvos feladata, aki kato
nai és orvosi tudása, tapasztalatai alapján meg kell hogy találja 
.minden helyzetben az alkalmas megolöást. 

Az első megvalósítandó elv a fertőző megbetegedések és 
járványok elhárításában ·a kömyezethygiene fenntartása . . Emlé
kezetébe' óhajtom vésrii mindenkin~k azt a szinte axioma-szerü 
tételt, hogy a fertőző in~gbetegedések száma fordítva arányos a 
környezethygienevel. Vagyis minél nagyobb a környezet
hygiene, annál ki'sebb a fertőző megbetegedés~k száma és ter
mészetesen megf9ri:lítva. Ez a tétel az összes fertőző megbete
gedésekre vonatkozik; de különösen 'áll ez az úgynevezett gyo
·~o~bélrendszeri (gasfröi_nte~tinalis) ~ton ter~edő Jyph~s, pa~a
typhus csoport, dysentena es tholeras megbetegedesekre. A kor
nyezet hygiene megteremtése, fenntartása és ellen.őrzése tehát 
elsqrarigú feladatit a honvédorvosnak. Itt rengeteg tepnivalój a 
akad, mert a környezethygiene fogalmába tartozik az elhelye
-zési körzete, konyhák, árnyékszékek:, istállók, szemétdombok, 
pöcegödrök; tidvarok stb., az emberi test és ruházat, az ·él!:!lem 
és nem utolsó sorban az ivóvizet szolgáltató helyek tisztántar
tása, megfelelő mennyiségű és hygiénikus szempontból kif'0gás
ta,lan minőségű ivóvíz biztosítása: A szakácsok és a polgári 
lakosság egészségi állapotának ellenőrzése; mely utóbbit a pol-, 
gári hatósági orvosokkal, tiszti, községi orvosokkal való együtt-
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működés Rapcsán valósíthatJ~k , meg. A kötnye~ethygiene 
fogalma alá Jartozik bizonyos mértékben a féregtelenítés is, 
melynek különösen a tetvekre kell kiterjednie, minthogy ez._ek a 
kiütéses typhus terjesztői. Egyszóval egészséges környezetiet kell 
teremtrni, vagy, ha az megvan, fenntartani. Amint látjuk, ezen 
a téren igen $Ok tennivalója van a honvédorvosnak, aki . azon
ban egyedül a részleteket nem képes áttekinteni. Nagy segítsé
gére van ezen a téren a jól kiképzett egészségügyi s~gédsze~ 
mélyzet, főleg az egészségügyi tiszthelyettesek, továbbá az eü.-
.bizottság felvilágosító munkája. · · 

A második fontos elv a fertő~ő megbetegedések és járvá
nyok elhárításában az eleinte csak elszórtan, jelentkező egyes 
esetek korai diagriostikálása. A fertőző megbetegedések 
diagnostizálása, különösen azok kezdeti stádiumában, sokszor 
nem könnyű dolog. Nagy a nehézség a nem típusos alakban 
jelentkező, könnyűnek ígérkező,- úgyne;.rezett abortív esetekben, 
m~rt az ,eXJalkt dtagnóztst bizitosító bakteriológiai viz6gáilati 
lelet bevárása veszedelmeket rejthet magában úgy a betegre, 
mint a környezetre nézve. Leghelyesebb, ha a legkisebo klinikai 
gyanú alapján a beteget úgy tekintjük, mint fertőzőbeteget és 
megkezdjük mindazon ·elvek érvényesítését, melyek ily esetben 
szükségesek. Amint latjúk, a honvédorvosnak nag-y klinikai tu,.. 
<lással, tapasztalattal is kell rendelkeznie, hogy · eredményesen 
közreműködhessék a fertőzőbetegségek és járványok megelőzé
sében. Mondhatni, ni~cs az orvosi tudománynak még egy olyan 
szakmája, mely annyí rátermettséget és sokoldalúságot kívánna 
művelőjétől, mint amennyivel a honvédorvosnak kell rendel
_keznie, hógy a helyét •-1111inden köruln:iérny,eik között lfnieg tuqja 
állni. A könnyű, a Hpusos alakban jelentkező, úgynevezett 
abortív alakjai a heveny fertőző megbetegedéseknek a járványok 
keletkezése szempontjából ugyanolyan fontosságuk van, mint a 
súlyos eseteknek, . mert ugyanaz a kórokozó, mely az egyik 
egyénben könnyű m~gbetegedést idéz elő, más szervezetbe 
kerülve, azt, vagy azokat súlyosan megbetegíthetik. 

A helyes és kórat dtagnózts1 teszi lehetővé a harmadik fon" 
tos elv érvényesítését, a heveny fertőző beteg vagy arra :gyanús 
egyéin kiemelését környezetéből, vagyis az elkülönítést. Az· elkülö
'nítés igen riagyfontosságú'. és minél · előbb kell m.egtörténnie; mert 
a fertőzés végső forrása végeredményben mindig a beteg ember, 
aki a fertőzőbetegség természetének megfelelően különböző vála- . 
·dékaival nagy mennyiségben juttatja ki magából a fertőzőcsírá~ 
kat a külvilágba. Ezért az elkülönítesnek minél' gyorsabban kell 
megtöt:ténnie: Az elkülönítés ·_míndig úgy történik, hqgy a bete.g~t 

'32 



mindig valamelyik legköze'.ebb fekvő honvéd egészségügyi intézet · 
fertőzőosztályártak vagy háború esetén a külön erre a célra szol· 
gá:ó tábori járványkórháznak adjuk át. Honvéd egészségügyi ·in
tézet hiányában a legközelebbi, fertőzőosztállyal rendelkező poi
gári egészségügyi ~ntézetnek ~dható át a beteg. Az elkülönítésnek 
a diagnózis vagy gyanú felállításakor már a ~sapatnál meg kell 
kézdődnie, az erre a éélra szo~gáló elkülönítő helyiségben, ahol a 
beteg mindaddig tartózkodik, míg elsz.ál'.ítása meg nem történhe
tik. Az elszállításnak csak fertőző beteg szállítására szolgáló jár -
mün szabad történnie, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a szál
lítást végzéijárművet utána gondosan fertőt'.eníteni kell. Az elszál~ 
lított fertőző beteg természetesen ,egy általa rriegfertőzött környe
zetet hagy vissza, melyet a kórokozóktól mentesíteni kell. Fontos 
megtudni, hogy a fertőző beteggel együttélők közül.kik fertőződ
tek meg ·a betegtől. 

I(övetkezik tehát, a negyedik elv érvényesítése, vagyis a 
fertőző beteg környezetében élők vesztegzárba való helyezése. 
A vesztegzárral• óhajtjuk biztositan:i, hogy azok az _ygyének, akik 
a betegtől fertőződtek tneg ésJjele0leg az ú. n. lappangási idő
szakban vannak, szét ne széledjenek és ne fertőzzenek tovább, 
hanem a legelső betegségi tiinet jelenfkezésekór- azonnal elkü-

, löníthetők legyenek. A vesztegzár ad felvilágosítást egyben arról 
is, hogy ilyen fappangási időszakBan lévők léteznek-e. 

A v~sztegzár. teszi. lehetővé az ötödik elv_ ér'"ényesítését, a 
bacillusgazda-kutatást. Ezt a vesztegzárban lévőkön a veszteg1 
zár ideje .alatt ke'.l elvégezni, melyet természetesen a szóbanforgó 
megbetegedés·nek megfelelően kelf megejteni és cs.ak azon fertőző 
megbetegedéseknél eszközölhető, melyek kórokoiója ismeretes. 
A vesztegzár alatt ki kell emelni az esetleg újabban megbetege
detteket és az eseteges . bacillusgazdákat. Ezek az utóbbiak hygie
nikus szempontból ugyanolyan - sőt mivel baci-llusgazda mivol
tukban teljesen egészségesek, minden gyanútól mentesek, - sok
szor 1nagyobb ve~zélyt jelentenek, mint a tényleges betegek. Eze. 
ket is mindig egészségügyi intézetbe k~Il szállítani. A veszteg
zárat három fontos -tényező határozza meg, éspedi.g hogy meny
nyi időre; tiket, hogyan helyezünk vesztegzárba? A vesztegzár 
időtartamát illetőleg a szabá:y az, hQgy addig tartson, mint a leg
utolsó megbetegedéstől számított, · a szóbanforgó betegségnek 
megfele"lő maximális. lappangási idő .. Ezt az időpontot mag~tól 
értetődően a vesztegzárban esetleg újból jelentkező megbetege- · 
dések időpöntj ától újra számítjuk. Pl.: ha egy csoportot ,cholera 
asiatica miatt vesztegzárba helyezünk és a vesztegzár harmadik 
napján egy újabb cholera asiatica eset fordul elő, a vesztegzárat 
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~jabb 5 rrappa} még fqgjuk hosszabbítani és feltéve, hogy tqbb eset 
nem fordul elő, a vesztegzár ezen második eset miatt nem öt na-

'. pig, hanem 5+3', azaz nyolc napig fog tartani. Hogy kiket helyez 
adott esetben: a honvédorvos vesztegzárba, az ·mindig az orvos 
megítélésétől fog függni. A szóbanforgó betegség természetét és 
a fertőzés t~)Vaterj~désének módját szeme:őtt tartva, azok feltet
lenül vesztegzárba ·he'.yezendők, akikről csak a legkisebb mérték
ben feltételezhető,- hogy fertőződtek, így a szobatársak, közös fog. 
lalkozá6ban résztvevők, stb.- Ez tehát a vesz1egzár kérdéé:éne,k 
legk~nyesebb része·, ezt a honvédorvosnak alapos megfontolás tár
gyává kell tenni, nehogy mulasztást kövessen el, i'.letve túlzásba 
ne essék. ·Arra a kérdésre vonatkozó:ag, hogy a vesztegzár milyen 
legyen, azzal lehet válaszolni, hogy az adott helyzetben mindent 
el kell követHi arra vonatkozólag, hogy a vesztegzárba he'.yezet· 
teknek mind.ent megadjunk, ami lelki és testi szempontból a vesz- ~ 
tegzárat elviselhetővé teszi. Fontos a vesZitegzát'ba he:yezetteket a 
vesztegzár szükséges és hasznos voltáról meggyőzni, amit véle
ményem sze.rint legalkalmasa,bb módon úgy érhetünk el, ha a 
vesztegzárbá helyezettek műveltségi fokához mérten rövid elő
adást tartunk ezeknek fontos voltáról. Szükséges továbbá, hogy 
a vesztegzára:t"javaslátba hozó orvos a vesztegzárban levőket 
gyakran ellenőriz~é", nem csupán orvosi szempontból, . hanem a 
vesztegzár szigorú betartása szempontjából is. 

A vesztegz~r idejét használhatjuk. fel legcészerűbben -
amennyiben előb15 . nem végezhettük el - a fertőző forrásnak 
kikutatásara. Ez:. egyszersmind a hatodik ,elv, amit érvényesíteni 
kell a fertőzé5_":,i)iegbetegedések és a járványok elhárításában. 
A fertőzés forrMa különböző lehet. Leggyakrabban a baci11us
gazda, ivóvíz; . különböző élelmiszerek, ezek közt .sokszor a tej 
és a vágott húsféleségek lehetnek a fertőzés forrásai. A fertőzés 
forrását kikapcsblni csakis _akkor lehet, ha felismertük, mert 
enélkül .a fertőzés tovat'érjedését meggátolni csak nehezen tud
juk. Sajnos, a .fertőző-góc kikutatása néha csak nagy nehézség · 

· árán, vagy . kivételes esetekben egyáltalán. nem sikerül. Minden
esetre a honvédorvosnak minden igyekezetével oda kell hatnia, 
hogy a , fertőzés forrását kikutassa. · 

A hetedik fontos elv, amit a fertőző megbetegedések és 
járványok megelőzése szempontjából a honvédorvosnak alkal
maznia kell .a fer_t,őtlenítés. · A fertőző beteg környezetében nem
csak a szervezetek fertőződhetnek meg kórokozó csíráktól, 
hanem talán méginkabb a lakószoba berendezési tárgyak, 
ruhák, fehérnemű stb. Egyik els.ő és legfontosabb · teendőnk 
legyen ·tehát, a fertőző beteg elkülönítése, ill. elszállítása után 
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a beteg által visszahagyott környezet f~rtőtl,enítése, amit s.zak
szerűen és a lagalaposabban kell elvégezni. A fertőtlenítés mód
ját mindig . az orvos határozza meg.és annak végrehajtását szi
gorúan ellenőrzi, mert csak a szakszerűen és lelkiismeretesen 
végrehajtott fertőtlenítéstől várhatjuk a kórokozó csírák teljes 
és tökéletes megsemmisítését. 

Nefn utolsó sorban fontos a nyolcadik elv, a védőoltások 
útján való védekezés alkalnía,zása. Itt' óhajtok rámutatni azon 
körülményre, hogy a védőoltások, ,- amennyiben előzőleg 
nem lettek alkalmazva, ~ kitűnő eszköz, kezünkben a. fertőző 
megbetegedések tovaterjedésének megakadályoz;ására. Kétségte
lynül bizonyítják ezt az elmúlt háború járványmentes hadműve
letei. A védőoltásokat lehetőleg széles körben kell alkalmazni, 
Jrányia::ióul csak annyit }egyezzünk meg, hogy sokikaf szélesebb 
körben, mint a vesztegzárat. Hogy egyáltalá,ban és hogy aktíve 
vagy passive oltunk-e és azonkívül, hogy a szóbanforgó beteg
ségnél létezik-e egyáltalán védőoltás, attól is 'fog függni, hogy 
a megelőzés munkáját végző orvos melyik eljárást tartja szü~
ségésnek. Itt óhajtom megjegyewi,. hogy azoknál a fertőző meg
b.etegedéSeknél, amelyeknél jelenleg még nem létezik fajlagos 
immunizálási" eljárás, érd~mes · valamelyik nem_ fajlagos immu· 
nizálási eljárással , a szervezet 1mmt.ff1-bioló.giai reakció-készségét 
felfokozni. Ilyen eljárás volna egész kismennyiségü tejnek, 
polysannak, omnadinnak, stb. alkalmazása. E.zek alkalmazásá-

. val, ha ríem is bírjuk a szervezetet fajlagos -e'I1enanyagok terme
lésére, annyit minden esetre elérünk, hogy az· ellenanyagot ter-

. melő központok&t (reticuloendotheliá11s appaiJtust) ezen nem faj
l1agolos ingieirekkiel mindig készenié~be helyefz'ü.k, hog1y fertőződés 
esetén annál gyorsabban és nagyobb mennyiségben termelje a 
fajlagos ellenanyagot. Ezzel a némfajlagos· immunizálási eljá
rással elérhetjü.R még az esetlege·sen előrement latens infekciók 
következtében keletkezett, ú. n. anemnestikl.l§ ellenanyagok moz
gósítását. 

Végül nem szabad megfeledkezni a kilencedik és egyben 
utolsó elv érvényesítéséről, a fertőző megbetegedések bejelen· 
téséről .sem. A fertőző megbetegedések és járványok eredményes 
központi megelőzése csakis akkor lehetséges, ha a központi 
egészségügyi vezetőnek rnindelíl egyes fertőző megbetegedés,ről 

• pontos tudomása van. Egyebek közt igen fontos az egyes meg-· 
betegedések időpontjának pontos bejdentése, enélkül ugyanis 
lehetetlen "az egyes megbetegedése~ között az összefüggést ki
deríteni. Feltétlenül jelenteni kell, hogy hányadik esetről van 
szó és hogy a legutolsó eset mikor fordult elő. Jelenteni. kell 
még- alapos orvos.i kutatómunka alapján ·azt is, hogy mi a fer- . 
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tőző betegségek forrása és hogy milyen megelőző intézkedéseket 
foganatosítottunk. 

összefoglalva ezek volnának azok az elvek. melyeket 
szem előtt· tartva és végrehajtva eredményesen szembeszállha- _ 
tunk honvédségünk átütőerejét nagymértékben károsan bé_foly:1-
soló és az egész nép erőfeszítését megbénító fertőző megbe.tege
désekkel és járványokkaL Ha valal:101, úgy ezen a· téren kell a 
honvédorvosna~ a legna~bb mértékben · öntevékenyen elj-ámia -
és ne.m szabad megfeledkfznie arról,- hogy a honvédorvos 
fnkább megelőző, mint gyógyító orvos. 

· Dr. Sükösd Mi!;á!Jj o: ezredes. 

Takarékosság afrJ egés=iségügyi 
anyagsfrJolgáltatásban · 

Az Eü. osztálynak az anyaggal való takarékoskodást biz
tosító intézkedései nem a szo1gáltatást fogjákcsökkenten1, hanem 
még foko:z;ottabb .mértékben nyujtják a honvédszemélyeknek s azok 
hozzátartoz9inak a szükségesnek tartott gyógyszere~et, kötszere
ket és egyéb eü. cikkeket. 
. Ezzel a céf1a•1 ,ellentmondóna.It lábszik a:z anyaggal való ta~ 
'.kiarékos.ság e::véne:k hang·súUyozása. . 

A valóságban ez- könnyen megoldható, de ezen megoldás
nak kelléke az eü. szolgá'.at i;ninden tagj"ának megértő és segítő 
készsége. 

Az . eü. szolgálat ( s~~rvek) anyaggazdálkodásának hibái a 
k. u. k. itlőben _kez;4ődtek. Ennek oka: 

. a) A csapatok, intézetek anyagigénylése mindig -túlmére
tezett volt. A valóságos s-zükség'.ietet meghaladó mennyiséget igé. 
nyeltek, tudva, hogy felettes hatóságaik az igényléseket ügybuz
galoml;löl, vagy csak elvből, . megszokásból csökkE_mteni fogják. 

b) Tévesen értelmezetJ felelősségből - a felelősségre vo
nástó} való [élel,émből =-- tartottak kellálladékban o:yan cikkeket, 
melyekből éveken keresztül nem került felhasználásra semmi. Az 
anyag a hosszú raktárolástól elporladt, megromlott. _A romlékol'ly
ságn,ak gyakori oka a tároló helyiség túlhideg, esetleg nedves 
vo1ta, a nem tökéletes csomagolás, amelynek grammos vagy centi
grammos méretei miatt az ell(;nőrzés keresztülvihetetlen. A ,gyógy
szerek egy része bizonyos idő mulva hatástalanná ;válik Enn~k • 
se:ejtezését a kezelő közeg nem viszi keresztül, mert fél a jogos 
felelősségrevonástól, hogy miért igényelt túlzott mennyiséget. 

Ezek vo!tak a· mult .an[Yagigénylésének lényeges hibái és 
ezek ma is. 
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. A H-20-ban felvett és gyakorlatilag fel nem h,asinált cik
keknek olyan hosszú sora van, hogy ezeknek felsoro!ása túl
haladná e közlemény eng.edélyezett keretét. Az esetlegesen feltett 
ellentmondásra, hogy az 1eü'. szo'.'.gála;í,nak mindeT)l eshetőségre fel 
kell készülnie, természetes válasz, hogy az anyagszo'.gáltatás 

• szakemberek kezében van, akik tudják, hogy az· orvost munká
jában befolyásolni, gyógyszerelésébe.n korlátozni - felelőssége 
csökkentésének kockáztatása néikiil nem lehet, de az esetleg 
évekig nem szükségelt gyógyszerből készletet tartaqi felesleges, 
meri\ az egészen ritkán előforduló ,esetben a beszerzés ,lehetősége 
fennáU. · 

Természetesen nem vonatkozik ezen megállapítás aiokra 
a s~erekre, amelyeknél a késliekedésben a veszély lehetősége áll 
fenn. Nincs szándékunkbaIJ pé'.dáklrnl. alátámas~tami a fentieket, 
de a közelmultban olyan tipikus igénylést tapasztaltunk, hogy 
okulásul és ezen' cikk .közlésének egyik iridol<ául eföadjuk. 

A Dithescop nevű thebaint és scopolamint tartalmazó 
gyógyszert, inelyét kifejezetten elmebetegek erős idegrohamainál 
(paralysis, delirium eseteinél) használtak, s amely mellékhatá
saiban légzési zavart, szapora pulzust, collapsust okoz, igényelt 
egyi}< intézményünk. A csapat gyakodatr.a r'rJent, az igényelt 
menniyiség 20 ,ampull.a volt. ' · · 

· Kérdés.iiITTkre, hogy miért igénylik ezt a dii~öngő elme
betegekre sem teljesen veszélytelenül · csillapító gyógyszert, azt 
a választ kaptuk, hogy .erre a közelmultban egy karambolnál 
idegrohamot kapott honvédnek szüksége lett volna. Természete, 
sen ezen nem oki, hanem tüneti gyógy~zer helyett más csillapító
szer teljesen elegendő volt, de az irn;l.ikáció ·'helyességét is elis
merve, felesleges egy {kihelyezésre akkora készletet igényelni, 
amely;. évekig nem ·kerül felhaszná~ásra. (Egyébként a több mil
lió beteget kitűnően és minden szolgáltatással ellátó új Orszá
gos Társadalombiztosító Iµtézet, melynek számOs idego,sztálya 
van, a Dithescopot nem sorolja hivatalos ·gyógyszerei közé. 

Más kirívó példa a H-20-ban felvett és a honvédségnél 
mindenfajta fájdalom ellen használt gyógyszert a Dolor. Ezt a 
szert jóformán cs ak a honvédség részére gyártják, mert a po"!
gári gyakorlatban csak egész komoly . mérlegelés után nyujtj ák 
aethylmorphin tartalma miatt,· s akkor is a jóval olcsóbb, de ha
tásában te:jeser-i azonos magis.tráhs formában~ A szer állandó 
héiiszri.álata egyébként megszokással jár és hatását elveszíti. 
A Dolot, Dithescop és még hosszan fe'.sorolhat6 szerek .azok, 
amelyekkel csökkenthető az eü. osztály· költségvetése, illetve ame-
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lyek 'megtakarításában felemelhető azon. korszerű gyógyszerek 
mennyisége, amelyekkel jelenleg szűken bánunk. 

Döntő takarékossági tényező azonban nem a gyógyszerek 
fajtái, hanem e közlemény elején hangsú:yozott mennyiségek. 

Ezen a téren kell az igénylő orvosoknak azt a tényt szem 
előtt tartani, amire az Anyagi E:rtesítő bevezetésében figyelmez- • 
tet, hogy a ;,kincstári anyagra nem kell vigyázni, az állam ki-
bfrj a" vílág elmult. Az á:lam tu!ajdc~ma a mi személyi tulajdo-
nunk és az eü. anyaggal való takarékoskodás önmagunkkal 
szemben is fennálló kötele&ség. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a jelénlegi gyakorlatot 
helyes irányba terelni kötrende:ettel, köz:eményekkel nem lehet. 

Az anyag esetleges késedelmes kiutalását az igénylések
nél a jövőben nem kell számításba venni, mert az eü. osztály az 
igénylő ügydarábot gyógyszertkérő élő személynek tekinti és a 
kiadványozást sürgősen intézi el. · 

Az eü. osztá:y .Illunkáj ában érvényesülni fog az a lenini 
gondolat, mely a Központi Bizottságot szervezeti munkájában 
irányította, hogy a legfőbb dolog az emberek kiválasztása és a 
'végrehájtás ellenőrzése. 

Legjobb tudomásunk szerint az eü. osztálynak ezen a vo
nalon újszerfí te'fVei vannfl,k, melyek biztósítják a katonai egész
ségügy racionalizálását, egybevetve a ho•iwédségnél elsősorban 
kötelező szocialista céllhtcízéssel, hogy a legfőbb érték az ember. 

Dr. Wollák András, o. alezredes. 

Rejtett tartalék 

Nemzetgazdasági érdek fűződik ama igyekvéshez, mely a 
motorok szerelésével járó költség mérséklésére meg az anyag 
élettartamának növelésére irányul. A dugattyúk újragyűrűzése. 
bár teljesen műszakiatlan eljárils, mindazonáltal gyakrain kike
rülhetetlen módszer, mert gyors és egyszerfí szereléssel úHtható 
meg általa a motor legérzékenyebb, leg·drágább része. Különös
képpen a táborszerű viszonyok között elfogadott ez a szükség
szer.ű, de műszakiatlan eljárás, ahol . a gépjárművek sürgetett, 
hajszolt körülményej uralgó jelleget · öltenek. Honvédségünk 
motoros műszaki közegei tehát eleven éberséggel fi,gye1ik azt az 
új ipart erőieszítést, mely oda irányul, 'hogy ezt a táborszeríi, 
gyors, Katonás eljárást:. a gyűrűzést, föltétlen elfogadható, mű
szakilag 'elismert műveletté fejlessze. 
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M~gkíséreljük néhány műszaki ·adat fel~ázolásával arra az 
ipari területre rávilágítarti, mely a javító iparág szerelői felad.at
körének mértékadó határesete s amelynek inté.zményes fel tárása 
nemcsak a szerelői szakma kív~natos megemelkedéséhez V'e?,et, 
hanem főképpen az anyaggazdálkodás ·számár.a biztosíthat ,gaz
dag sikereket. 
' Ismeretes tapasztalati szab~ly, hogy hengertúrást 70 mm. 
0 furatig akkor kell végezni, ha a kopás 0.2 mm értékű, 70 mm 
0 . fölött · pedig, ha a kopás 0.3 mm . .eme értékek túllépé~e után 
rohamosan felszökik a motorok olajfogy?sztása. A sírna p.1űkö
dés zajossá válik, átfújás, gyűrűförés, hőnfuti1s. é3 egyéb kenési 
rendellenesség lép fel, így · jelentősen csökken a gép teljesít- . 
ménye. Ha az@nban vállképződés mé,g nincsen, .i'.letve a .kopás 
mértéke fúrást még nem tesz szükségessé, akkor kerül az fü.em
irá,nyító szakközeg olyan helyzetbe, hogy döntenie kell a javítás 
módja felett. 

Ilyen esetben három megoldás lehetséges: a) új, eredeti 
gyűrűket szerelinek al dugattyúkra; b) a kopott pályát köszörülés; 
vagy ifinom fúrás révén , szabályos hengerré ala/dtják és abba ~j 
dugattyút helyeznek, eredeti gyűrűkkel; e) a. duga.ttyúkra olyan 
különleges 1gyűrűket szerelnek, melyek a furatlan, kopott henge
rek alakjához· alkalmazkodni képesek. ~~z első. -.eljárás teljese:i 
műszakiatlan, bár roppant elterjedt. A rriásodtk költs_éges és vég
ielenül lassú eljárás. A harmadik gyors, új és eg~szen korsze,,·ű, 
de még · szokatlan és idegen. 

Kiváló rúgóanyag kikísérletezése álíal. a svájci NOVIX 
(Junke~ & Ferber Nova-Werke Zürich Switzerland)-, majd pedig 
a magyar Brohsitt gyűrűk képesekké váltak a ldrtői eltérő ko-
pott hengeröblök megfelelő tömítésére. . 

Említésreméltó az a hazai erőfeszHé~,, 'melyet a ,gyártó . 
cég, kopott henger s így túlságos · mérvú olajfogyasztás miatt 
javításba vont különböző öblű jármű motorokon máris ,számot
tevő sikerrel alkalmazott. Ojragyűrűzé:s révén olajf':Jgyasztásuk 
a szokásos mértékre csökkent. Teljesítmé11yül?- elérte az általános 
javítás 'állapotában ,levő motorok kedvezií üzemi értékét.' Brnnsiti 

· gyűrűk alkalmazásával' városi forgalomban átlag .15.000 kilomé· 
kit te-ijesítettek a kísérleti, kocsik. Az új ragyűrűzés költsége az 
áli.nlános javítással szemben: lény~ges-:>rt kisebb. 

Van azonban a világpiacnak1 az tmlttdt ,gyűrűknél szem
br-szökőbb sikerű gyűrű-gyártmánya · is. 

Cords 1929-beti olyan motort szerke~ ldt, mel:Yben öntött 
dugattyúgyűrűk helyett acélszalagokat alkalmazott. Tökéletesí
tések során, a lemezgyűrűs kivitel a mai alakjához érkezett. . . 
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Kísérletek hosszú láncolata sírna, tányéralakú fs keuvező 
súrlódási tulajdonságú ( 1. ábra) fém~zalagokat hozott létre. E 
lem~zek külső pereme alkalmazkodni képes a kopott hengerek 
változott al-akJ. ához. Megfelelő üzemi sűrítést létesít s tnivel \ . . 

1. ábra. 

anyaga lágy összetételű, a heng·er kopása is sokkal métsékel
tebb. Alka.lmazása a hengercsiszolást meg áz azzal járó nehéz
kes javítási mu:nkák szükségességét '10-15.000 kilométer:r~l el
odázza. Tehát ·nagymérvű anyag~ihasz.nálást tesz lehetővé. 

2. ábra. 

Páronként összehajlóan szerelik a dugattyú hornyokba. 
Működés .közben az összeh.ajló lemezek (2. ábra) kötfüt olaj 
S70rul meg. Helyes szereléssel képzett olajkamrák állandó4n 
tárolják a kenőanyagot s az olajkamrákból történik a h.enger 
közvetlen kenése. Hideg indításkor innen már az első löketben 
is ·kap olajat a henger. 

Kopott hengerek fec·sérlő olajfogyasztása ilyen férnszala
gok alkalmazása rtvén 85 % 0 kal csökken, a tökéletesebb folya• 
déksurlódást azonban mégis biztosítja, mert a hóniyo.kba sze~lt 
lemezgyűrűk rúgóz·ó (3. ábra) mozgást végeznek s ezáital ecset; 
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szerűen 'kenegetik a heng~r falát. A forgattyútér olajmeny~ 
nyisége alig fogy s csa» esetenkénti olajcsere, illetve olajvártás 
szükséges. Szemben a szokásos, öntött gyürfikkel, a lemezgyü~ 

' rfík mindegyike független egymástól s így külön-külön is illesz,-

' 

3. ábra. 

• kednek a henger falához. Tány'érszerü kiképzésük, működés köz
ben oldalrúgózást eredményez. A. lemezek tehát teljes-. lökethos~
sz.on . és keresztmetszetbefl (4. ábra) állandóan érintik a hengert. 
Jól illeszkedő tömítésük megakadályozza azt, hogy olaj jusson 

4. ábra. 

a roboanö térbe, vagy, hogy égési termék hatoljon a ·forgattyú
térbe. Nem keletkezhet tehát olajhtgulás. és nein válfiatnák lucs
kossá a gyertyák._ Következésképpen a robbanó térben sem kép
ződhet olajszén,. amitől a kenőolaj elszénnyeződik és csökken a 
kénőképessége. -

Rugalmas, tartós és törésmentes (5. ábra) · a COR.bS
gyiirű. -Anyaga · 22 féle fém ötvözete és 20 %-kal lágyabb a 'hen-
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gerf al anyagánál. Sugárirányú. fes~ítése a kamrában megszo
rult olaj nyol.Jlása miatt kellő mérvű/ de l~mezeltsége folytán 
mind·eneset,re ·csekélyebb, mtr:it .az öntött, · vastagtestű gyűrqké 
és ·mivel egyenletes szemcsézete finomabb, lágyabb is ' a henge
rériél, így nem keletkezhet ártalmas surlódási hő. A hengerkopás 
tehát jelentős ·mértékben, mintegy 60-80 % •kal csökken. Feszítő 
rúgókkal szei,;elt dugattyúgyűrűk rohamosabb kopást okoznak. 

Szerelési és illesztési szabályai a megújító üzemek Ken
delkezésére állanak. Helyszűke miatt el kell tekintenünk részle-
tes ismertetéstől- . · . 

A megújító műhely munkálatok gyakor1 . esete, · hogy a 
- szerelő lzakközeg tétován áll a munka módjának megválasztá-

l. 

e ·· 

5. ábr". 

sával szemben. A szerel6t feladatok ama határ esetei ezek, ahol 
.a természettudományilag tájékozott vezető szakközeg közremű
ködése nélkülözhetetlen. · A szerelő szakma fejlődését a módsze
res kísérletekkel ~ikutatott és elméletileg is alátámasztott illesz
tés tudomáf},yának a közkirtccsé válása biztosítja . 

. Általában szabály az, hogy_ az alkatrészeket, gépelemeket 
úgy kell szerelni, hogy azok · mértékadó üzemviszonyaik között 
legyenek .majd helyes mű-köp.ésCTek. 

Latj-uk, van e szakrrí,ának olyan területe, ·ahol a rejtett 
tartp,lék meg föltárásra vai:; 'ariya.'ggazdálkodásban és szakokta
tásban egyaránt. A 6. ábra · oly korsierű · dugattyúgyűrűt mutat 
be, mely · magába foglalj a ·a· sűrítő- , · a lehúzó-· és az áteresztő 
gyűrűk J(épességeit. , .. , 

· Szakközegképzés· szádiá:ra ;;d szerkezettan . tanításain túl-
menően üzemtanilag szül<séges· :ismertetni a gépet; mert a gép 
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több, ·mint részeinek -;:1z össz-ege. Alkatrészein, szerkezetein, 
készülékein és berendezésein fölül sokféle üzemanyag (víz, olaj, 
levegő, áram .és áramlé, tüielőszer, fékanyag és kenőcs) tartozik 

. á ·géphez; főképpen_: ·pedig üiemi tulajdonsága, viselkedése és 
működési körülményei jellemzik a gépet. lsmereJes, }:logy hatá. 
rozott üzemi körülmények szükséges~k a gép kifogástalan műkö
déséhez.: Akár üzemi hőmérséklete, akár a tüzelőszer vagy ~enő 
anyaga nerp! felel meg,. üzemi rendellenesség lép :föl. 

Szükséges · a működő gép igényei-ne~ a felismerése és e 
felismert igényeknek már a szereléskor való szakszerű ki-
dégí tése. · . · · . 
. Dolgoiahmk ·bepillantá~t vetett ab.ha az egyre terebélye~ 
sedő ipar,ágba,, amely_ mennyiségre és minőségre · nézve márís 
számottevő műszaki erőket foglalkozlat Képzésére, iniézmén.yes 

6. ábra. ;\ 

fejlesztésére azonban éppen mértékadó fokon · hiányz:ik tanácsadó 
szerv és irodalom. Hisszük, ·hogy az egyre sürgetőbb takarékos
sági kényszer és az úttörő munkában rejlő . szépség ·hatására 
mérnökségünk figyelme fokozottabb érdeklődéssel ford1,1l a 
magyar műszaki működés eme mostohán támogatott területe felé. 

Leszűrhető javaslattal is szolgál üzemtani fejtegetésffnk. 
Rámutattunk ama mértékadó különbségre, mely 'a polgári, meg 
a honvédségi gépjármű-üzemelés között fennáll. Táborszerű vi
szonyok között_ az ismertetett CORDS-gyűrűk gyors, hálás és 
föltétlenül műszaki értékű megújítást ~redményeznek., Szükséges 
tehát a piacon még szokatlan és idegen Cor.ds-gyűrűknek a qon
védségi javító műhélyek felé való terelése, Hlj3tv~ azoknak bizto
sítása a táborszerű megúj_ítások távolibb . céljai számára. 

Szt{vay Ó'éza mérp:ök · őrnagy,. 



..4. .lóval v_aló bánásmód menetek alatt és 
bes~állásoláskor 

Lovaink menetek végrehajtása közben és gyakorlatok 
idején varrnak a legjobban igénybevéve_ Éppen ezért minden pa 0 

rancsnoknak, lovasnak, hajtónak és m'álhásállat vef)etőnek ilyen- . 
kör_még fokozottabb mértékben kötelessége a lovak telj,es munka
képességét megőrizni és fokozásáról gondoskodni. A1ape1viil s~oI,: 
gáljon, hogy lovain\tól ~sak apnyit követeljünk, amennyH azok 
teljesíteni is ·tudnak. Ezt sokan hajlamosak figyelmen kívül 
hagyni és a lóval versenyre akarnak kelni gyorsaság és teher
bírás tekintetében a gépjárművekkel. :rermészetes, hogy ennek 
köveitk~ménye a löállo;nány oknélküli és időelőtti hiasznavehete:t„ 
lenrté válasa. Lövainktól az( alábbi menetteljesítményeket köve-
fülhetjük rheg: .. 

a) s"zakaszerejű járőrnél nagyobb lovasegységek részére 
· lépésben óránkint 4, 

ügetésben óránkint 8; · 
. naponta 30_'.50 km-es telj~sítményt szabad és kell 

követelni. Járőrök ennél sokka] 1J1agyobb napi telje~ítményre kés· 
pesek, de ézt nem a lé.pés és ügetés ütemén.ék fokozásával, hanem 
a,zzal érj'ék el._ hogy v~gtázzanak, · ahol csak lehet, mert ez a lo-
vakat is tldÍH. · · 

· b) 'Kocsioszlop- erejű fogatolt egységek menetteljesítménye: 
óránkint üresen lépésben:, 6 km, 
óránkirit üresen lépés és ügetésben'. 8 km, 
óránként megq1.kva: 4~5. km, . 
naponta üresen lépés és ügeté~l:ien: 40 km, 
nriportta (megrakva) 25- 30 km. · 

elv: Megrakva csak lépésben. menetelj,en , tehát ügetés-
ben nem! · 

Egyes q1egrakott járművek ennél nagyobb napi teljesít~ 
ményrn is képeM!)j:, de ezt lehetőleg ne üget~sier érjék el, han~ 
a ,menetidő me1;hosszabbításával. 

Málhásállátoszlop erejű rnáihásállat ,egységtek menettel-
je_sHmériye: · 

ótártkint (megrakva) 4 km, 
hápot\ta (megrakva) 20~25. km. . 

Elv: Menetteljesítménye ú_gy oszlopban, mint egyébként 
is µgyanannyt n11µt a gyalogosé. Csak l~pésben mep.eteljen; 
tehát ügetésben nem! . .. 
. Nagyop~ egységekt.ől nem szabad fentieknél többet köve-
telni. Ez a legV;i.bb, a,rtilt rátermett pk. kezében és tö~életes me-
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nettechnikával, valamint menetfegyelemmel elérhetnek anélkül', 
hogy lóanyaguk tönkremenne. Ezt a te:jesítmépyt is 3-4 hétig 
leh.et követelni egyfolytában, 1-2 napos pihenők m.e:lett. Ezek a 
pihenők csak a lovaknak jelentenek pihenést, az embereknek ápo
lási és, anyagkarbantartási tevékenységet jelentenek. 

Természetesen szükség esetét:1 ennél. nagvrobb menettelje
sítmények is elérhető'k (pl. fogatolt kocsio·szlopnál megrakva 
napi teljesítményként 40 km), µe ilyen követelményt csak kivé
teles esetekben támasszunk. Az országos járművek átlagos teher-
bírása 5 q. . . 

. A meneteket úgy kell megtervezni, hogy az űj ~zálláskör, 
letbe ne sötétboo érkezzünk, inkább az indulás .időpontját tegyük 
a sötétség idejére. Ilyen: korai ·jndulás, vagy éjjeli. menetek előtt 
gondoskodjunk lovaínk pihenéséró1. Min.dig adjunk kellő időt -.: 

-1ovak reggeli etetésére. és itatására. Indulás előtt a párancsnok 
közegeivel ellenőriztesse a nyergelést, szerszámozást és málhá
zást, ezenfelül a patkolást is. Az és7,:lelt hibákat azonnal ki kell 
küszöbölni. 

A túlságosan korai gyülekezést és várakcnást, valamint 
hosszadalmas vizsgálgatfrs_t azonban kerüljük, mert ez felesleges 
fárasztása embernek es lónak egyarant. 

Elinduláskor .--, és idönkint menetközben is - minden 
lovas a nyeregkápa alá nyúlva e1l~őrizze, ~ogy testsúlya a1.att 
a nyereg nem került-e túl köiel a marhoz,' ami martörést okozna 
A legkisebb bajt is átnyergeléssel kell, megszünteh1i. 

Lovasegységek ·frelye? . menetelésének titka · a helyes .me
nettechnika és a tökéMes menetfegyelem. Szakaszonkint 100 m, 
századonkint 2- 500 m távkőzt tartsunk, s ha lehet, a rajok kö
zöt is engedélyezzünk 50 rrJ. távközf Csapattesteket minél tás 
gabb távközre zárkoztassunk. Lovasok az út két oldalán, a pad
kán meneteljeriek. 'Az így tagozott egyes csoportok ki tudják 
egyenlíteni a menetütembeli eltéréseket és pl. .egy lyukas hídon 
,egymásután tudnak lépésbe esm és utátmá azonnal ismét ügetnt, 
míg felzárkózott egységekben· ilyesmi torlódást idéz elő, ami a 
lovascsapato,t jobban kifárasztja, mint a hosszú menet. Az egy
ségek menetütembeli eltérésein'ek ügyes kiegyenlítésére azonban 
-csak rátermett pk. }{emény kézben levő; gondosan kiképzett egy
sége képes. 

Fogatolt járművek 'egyenletes, folyamatos ütemben tnene
teljéneoo. Megrakott ország,os Járművek csak ilépésbein, üresen, 
.azonban jó utakon. kivételesen ügetésben is mozoghatnak. · . 

·Lovasok, lovasalakulatok, üres fogatolt ószlopok,.felvá1tva 
lépésben és ügetésben rr:ieneteljene~. Az út-, idő- és terhelési _vi-
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szonyokhoz mérte111 3---:-5 km, ügetés után ¼b: t km lépésbeni me
netet iktassunk_ be. Hosszabb menetek .e~etén lépé~ he'.yett a lova
sa}{ szálljanak lóról, az ilyen gyaloglások a lovast és , lovat 
egyaránt felfrissítik. Sebes · ügetést sohase használjunk, helyette 
inkább rövid távolságqkon vá~ában haladjunk. Kemény, vagy 
vizenyős ta!ajon, szá1,1tásban vágtázni tilos. · 

A szálláskörlet elhagyása után körülbelül 30 perc. m4lva 
tartsunk 10 _perces rövid pihenőt; a.melyet á nyergelés, szerszá
mozás és málházás megigazítasara kell felhasználni. Hossz;abb 
meneteknél, ezenkívül nagy melegben l _;_2 óránként, éjjeli me· 
neteknél még ennél gyakrabban is tartsunk 5-10 perces rövid 
pihenőket, amikor a lovasok és hajtók a szerszámzatbani és 
patkolásban előforduló i;'endellenességet szüntessék meg. 

Atnyergelések előtt száron vezetve, lóról ,szállva menetel
tessünk 10-20 percet. A lovak izzadt háta szel19zik, .mert lóról- . 
ugrás után azonnal, menetközben megeresztettük a hevedereket, 
- az emberek elzsibbadt lába pedig friss vérke~ingést kap, . 
felüdül. . 

Ha a menettávols'ág 40 km.-nél, vagy menetidőben szá
mítva 8 óránál több, a menet nagyobbik felének megtétele /után 
hosszú pihenőt tartunk. Időtartama: 2 óra. Célja: pihentetés és 
ellátás. Kisebb meneteknél is, há az· étkezés, ·etetés, itatás úgy 
kívánja, tarthatunk hosszú pihenőt; melynek időtartama 1- 2 
óra. A hosszú pihenőt mindig használjuk fel itatásra, átnyer
gelésre, a szersz.ámzat, patkolás ellenőrzésére és megigazításár~. 
A hevedert. ilyenkor. mindig eresszük meg, esetleg nyergeljünk 
le és fogjunk ki. ." 

. Nehéz terepen valamennyi lovas,' haj,tó szálljon lóról 
vagy járműről és nehéz útrészeken, -például meredek heJyeken, 
emberi erővel is· segítsék a járműveket. Ha ez sem segítene, 
a kettes fogatú járművek előfogatolása lesz célravezető. Lejtőn 
lefelé haladva á járműveket fékezzük be . annyira, hogy a lovak 
azért húzáiSban maradjarnak. Fékberendezés híján szükiS,ég-fékeket 

' (kerékkötő, .fánc, kötél, dorong) alkalmazzunk. 
Lefelé, valamint erős emelkedó1mél mindig gyalogmenet-

ben vezettessük a lovakat. · 
Menetközben megbetegedett,. sérült és men~tképtelenné 

vált lovainkat a legközelebbi községi előlfáróságnak, - ahol 
honvéd állomáspar;mcsnokság van, - ott erínek kell _ókrnány
váltással átadni további gyógykezelésre. Az így 'leadott lovak 
9evét, a · leadás helyét és okát be kell jelenteni az illetékes ma
gasabb .parancsnokságnak, hogy az a ló további ellátásán:>! gon
dosko'dhaisék. · 
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Sohasem feledkezzünk meg arrol, hogy menetközben is 
kell időt szakítani az etetésre és itatásra, - lehetőleg a · hosszú 
pihenő al?tt. 

Ilyenkor .a szemes takarmányt zacskóból, esetleg ponyvá
ról etessük. Fogatolt járműveknél c-éls-zerű fából készített etető
vályúból etetni, am.it saját műhelyben elő lehet állítani. A földre, 
pokrócra szórt zab csak elpócsékolódik, a pokróc tönkre megx. 
A szálastakarmányt -a földről etessük. Nyáron, nagy· melegben. 
minden alkalmat ragadjunk meg. az itatásra, de· a fertőző b~teg
ségek elleni védekezés szempontjából mindig kerüljük az útmenti 
itató yályukból való itatást, lehetőleg saját itatóvedreinket 
használjuk. · · . 

. Melegben itassunk ahányszor csak lehet. Túlhí,deg vízbe 
dobjunk pár szál füvet, szénát, Vagy hagyjuk a zablákat a szá
jakban, - mindenképpen azonban azonnal folytassuk a mene
tet itatás után. 

Nagyobb menetek után adjunk időt és alkalmat lovaink
nak a kellő pihenésre és bőséges táplálkozásra; mert csak így ~ 
tudjuk fenntartani nagy me"netteljesítmények esetén is j_ó erő-
állapotulfat . 

· Az új szálláshelyre való beérkezés után gondoskodjunk 
lovaink elhelyezéséről. A lovasok, hajtók, lóápolók éppúgy, mint 
a parancsnokok, áUalorvosok és patkolószaki tiszthelyettesek 

. addig nern ·pihenhetnek le; míg · lovaikat el nem helyezték és át 
nem vizsgálták. · . · 

Kedvező időjárás esetén, - tél kivételével ~, lovainkat 
ne istállóban szállásoljuk el, hanem csak arra törekedjünk, hogy 
·az eső elleni védelemre fedél legyen fölöttük. Csűrök, pajták, 
kocsiszínek, ponyvatető, szükség esetéri lombsátor is alkalmasak 
erre a célra. Szabadban táborozáskor, ha a fák kárösodása 
nét'kül lehetséges, - erdőben helye~ük el lovainkat. A tábor 
helyét mindig víz közelében válasszuk .ki: Igen fontos, hogy a 
Lovak száraz talajon álljanak, ezért a vizenyős, mély terii'leteket, 
völgyek,et kerüljük és mindig · gondoskodjunk megfelelő aljazat0 

róJ. ~ehetöleg szalmát- hasmáljunk, de e helyett száraz ga:z, fa
leyél . ." . fE!bha, vékonygallyak, nád is megfelel, mert a ló le ~ud 
f~kj.i'dni , e~. pipenni. Aljazat nélküli: helyen, ~árban álló ló soha
s'étn pihén, , emellett lábmegbetegajések (csüd?ömör) is kelet
keznek. · 

Több napon át tartó táborozásnál ne kössük lovainkat 
kocsikhoz, hanem az összetartozó részlegek számára egy cso
portban készítsünk nyersrudakból lóállásokat. Ez az ápolás, ete
tés, itatás végrehajtását és ellenőrzését megkönnyíti, ezenfelül 
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a könnyebb biztosítást és a menetkészültség gyors ~érését is 
-elősegíti. 

A parancsnokok, állatorvosok _és· patkolószaki t iszthelyet
tesek táborozáskor különösen nagy gtmdot fordítsanak a- minél 
gyakoribb ellenőrzésre. A heti lóvizsgát .minden. körühnények 
között me'g kell . tartani és azon legalább két hetenként állat
orvos is legyen jelen. Csak állandó. gondoskodással és ellenőr
zéssel ·tudJuk lóáfforhányunk erőállapotát és ,egészségét fenntar
tani. Tábofozáskor is naponta , végre kell hajtani a rendszeres 
lóápolást, a lótiszHtószerekef (kefe, vakaró, fakés, patazsír), 

· tehát gyakorlatokra is vigyük magunkkal; 
.Nyári . melegben fürösszük meg gyakran lovainkat, cié 

1egal~bb vízbe állítáJsaJ ázt~ssuk lábukat. Száraz, m:leg- időbep 
a patat 2-3 naponkeqt csapJt1k be nedves anyaggal, 1gy gondo~
kodjunk puhítµsáról ; viszont JJedves időben a szárazrél'" törült 
patát hetenként 2-:-3-szor zsíroz,zuk be: Erre a célra csak pata
zsírt has.ználjunk. Gépolaj, petröelum, nyersvazelin használata 
káros . . A .patkolást minél gyakrabban ellenőrizzük, idejekorán 
újítsuk meg, a hiányokat (pl. patkősarok) ·azonnal pótoljuk. , 
· Táborozáskor a fertőzőbeteg .lovak r~szére mindíg jelöl
jünk ki a . táborozá.si helytől távolabb eső, lehetőleg zárt 
helyiséget. . _, 
. . · Beteg; sérült lovak gyógykezelé~r61 azonnal go;ndos.~ 
kodjunk. · 

Mivel fokozottabb igénybevételkor ·a lovak ~rőállapota 
mindíg változik, a menet megkezdése előtt, valamint a. rövid és 
hosszú pihenoknél a lovasok és hajtók győződjenek meg a lóföl
szerelés és szerszá'mzat helyes félíllesztéséről, a parancsnokok 

.. pedig ezt minél gyakrabbam ellenőrizzék, mert .csák ·így kerülhet.., 
jük el a nyomásokat és egyéb sJrüléseket. · 

Ha: lovainktól csak ~nnyit követelünk, amennyit azok tel
jesíteni tudnak, ha etetésükről, - itatásukról,. elhelyezésükről és 
·ápolásnkról mindenkor lelkiismeretesen gondoskodunk, akkor 
erejüket és m.u,nkaké~zségüket fenntartjuk, egészségüket és ép
ségüket megőrizzük így ,a csapat menetké,pességét is bizfosítjuk. 
Lovaink épségben tartása nemcsak katonai érdek, hanem köte
lességünk népiiJnkkel szemben is, . árpely a ' sokmilliós értékű ló· 
állomány megőrzését és ép áUapotban való megtartását ránk 
bízta. · - · 1 ·, • . 
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Éleline::ési ro'Vat ve:.etőjének kö='lései: 

A H. M. kiadta a „Gazdászat. közigazgatási ·segédlet II. Rész"-t, mely 
többek között a G-'-2. és G~-7. m.:okat is tart.almazza. Az esetleges észre
vételeket és korszerűsítési javas.Jatokat_ a Honvédség Hadbiztosi Akadémia pk. 
címére kérem belctildeni (Budapest, 62. Postafiók 447.). 

,Jlavi étrend" címén új fogalmat vezettünk be a közétkezési gaz
dálkodásba (Gkig: Segédlet Ir. R. 20. old.). lgy neve_ztük el azt az általános 
éle'.mezési tervet, amelyef a kéb. a legénység kívánalmainak lehető figye'ernbe
vételével, az orvos szakvéleményének meghallgatásával havonta, mint köpe-

. telményt állít össze. Ez tehát felsorolja azokat az éte'.eket, amelyeket a kér
déses hónapban az élelmezési idény (zöldfőzelék, gyümölcs sfü) figyelembe
vételével adni tervezünk és esetleg azt is, hogy hetenként hánysior, mely 
étkezéshez (reggelire, uzsonnára, ebédre, vagy vacsorára) tervezzük kiadni. 
A „Havi étrend" adta keretekben az élelmezötiszt a jó, bő és tápláló élelmes 
zés éi;dekében a mindenkori tény',eges piaci helyzethez és körülményekhez 
ruga'.másan, alkalmazkodva állítja össze a heti étlapot. · 

Bodrossy Erik hbs. ezds. 

s~erkeaztői ü:.enetek 

A Honvéde[tni · Miniszfér!um Anyagi Föcs19portfönöksége az anyagi 
szolgálatban dDlgozó bajtársak részé, e havi folyóiratot indított „Anyagi érte
sl tő" címmel. 

A fo'yóirat célja gyakorlati tanácsokkal elő.segíteni a tervszerű, basz
nos, takarékos anyaggazdá'.kodást és anyagkezelést. Célunk elérése érdekében 
felhívjuk a folyóiratunkat olvasó összes bajtársakat, hogy lapunk szerkesz, 
tésében tevékenyen vegyenek részt. Szakmai ismereteiket és tapasztalataikat 
cikkek formájában bocsássák az „Anyagi értesítő" rende1kezésére. A cikkek 
rövidek, tömörek és könnyen érthetők legyenek. Főleg gyakorlati · kérdések
kel foglalkozzanak. Katonai rövidítések használhatók. 

A kidolgozott munkákat írógéppel, a lapnak csak egyik oldalára ídák. 
Egy kézirat terjede'.rnének felső határa 3 gépirt oldal, irodai íven, 30 sorral 
és 3 cm lapszéllel. A közö1t cikkek szerzőit gépírt oldalarr.ként 10 Ft tiszte
letdíjjal jutalmazzuk. 

Kívánatos a kézirathoz ábrák, fényképek, vázlatok, vagy rajzok mellé
kelése . . Ezek oly kivitelben készítendők, hogy lenyomatqt (klisét) ·lehessen 
róluk elöá!!itarti. Vázlatok fehér papíron vagy oleátán tussal njzolandók meg. 

A szerkesztőség szívesen fogad mindennemű ta;ácsot, kívánságot, 
ötletet vagy javaslatot és ezeket a lehetőséghez képest figyelembe veszi, 
illetve te! jesíti. 

· Rende'.keiésre állunk ezenkívül a honvédelmi szolgálattal k/lpcsolatos 
olyan szakmai kérdések megválaszolásával is, amelyeknek elintézése nem a 
szolgálati út keretébe tartozik. 
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