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 szükséges! 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' betartsuk 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 diadalmaskodni 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 felmérheteflen 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 megfelelő „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.
' ··
··
' ,.

6~

A hitelkeretből beszerzett anyagokat külön előjegyzé$ben
kell nyilvántartani.
. Olyan anyag _teh~t egy alakulatnál sem.lehet, amely :valahol. 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 tendell~n.essegek. A tapasztalat szerint ezek _együttesen · fordulnak ,elő, mert ia pontat:an felületes anyagnyilvántartásnak 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 kártérítés alól' s min.dkettő bűn dolgozó népünkkel szemben. ·
, V:ilágítsuk:ezt meg héhány megtörtént pé1dávat
,
A példákat vegyük a .honvédség legfontosabb anyagánál,
a fegyyerzetnél és a l6s_?:ernél.
.
· '

a

A)

Első

példa ..

Egy alosztály kihelyezésen yan., A helységben ·egy ffnnepély 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, megjelenik, ,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 rendelkezett 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

7

l. Az. a~osztály pk-ruak igényével először az anyagszámadótesthez kellett volna fordulnia, s -ha az nem tudta volna
kielégíteni, akkor a szükségletet az anyagszámadótestnek kellett
volna igényelnie, mert aµyagot, csak anyagszámaqótest igényelhet. 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, amikor 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:számadótestparancsnokságqi.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~ anyagszámadótestet 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.á madótestnek nem jelentette, az . átvett anyagok leltári
okmányait nem terjesztette fel s 'így a·zt az anyagszámadótesi.
csak .a z 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.s orolt hibák folytán alosztály által - felvételezett anyag
még nem ey:zerepelt. Amikor a~ anyagkiutalásról (az előbbi 2-.
-és 3. ~ntban leírtak alapj~n) tudomást szerzett, a helyzetjelert-

az
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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 honvédségnek felesleges kiadást okozott.
Mindez miért? Mert az előírásokat nem tartották be.·
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 (esetleg 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.z etet végrehajták. ~ - 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 honvédet- 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 anyagfoltárbian, 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)
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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 szabályokat? . 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!ziiillségesnek 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 (fehérnemű, lábbeli). A ikáir kiviz15gáJáis,án,ál az o.kokiat 1ebből a szempontból 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 megeng1eidet1: ,eszközt fel ke] halSiználinunk.
·
Anya1gi von.alon legyünk kicsinyesek, a legapróbb részletekig 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. ·

:10

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 szabályzatok 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.n örzé~e - le kell menni, mert a hibák ekkor ütköznek ki. Ha vala·
ho.l, úgy az anya:gellenőrzéseknel nagy jelentősége van az aprómurikána'k.
·
~

D) Befejezésül.

Tudjuk. hogy a laktanyákban, vagy bl'trmilyen, tömeg elhelyezésben 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-~
szam

Előj~gyzések J
megnevezé,se

,.

Megjegyzés

Ki vezeti

1

G.-54. Ut.
• Anyagszámadó
22. és 23. §

Anyagleltár

l

'utasítás
pontja

15. (17) mell .

2

Nyugtakönyv (ellennyugtaköoyv)

G.-54. Ut.
17. § 5. p.

AnyagsZámadó

A G-54. U t. 8.
mell. A nyugtakönyv az aayagszáih-adónál, az
ell. nyugta·
könyv az ag.
kezelőnél · van

3

F elszerelfai ·jegyzék

G.-54. Ut.
18, § 2. p.

Az anyaggazdálkodási alegység

G.-54. Ut.
9. niell.

G.- 54. Ut,

4

Anyagjavítások kön,yve
a háziműhely szá,

A műhelypa·
rancsnoki teen-

G.-54. Ut.

i

mára

15. § 2, P•
és ,8, § 1.D.

6. meU.

p. e/ alp,

dőket
végző
anyagkezelő
.,

G. - 54. üt. 6/a.

5

Anyagjavitások könyve
az anyaggazdálkodási alegység szá.
mára

G.-54, Ut.
16. § 2. p.

Anyaggazdálko·
· dási alegység

6

Raktárműveleti

G.-54. Ut.
15. ~ 13. p.

Az

;z

Ahyagfelhasznúlási
nwpló

G.--;54. Ut.
24:, 1i-

Munkanapló

G.~54. Ut.
16. § 3. P·

8

napló

Nyilvántartás a hulladékanyagról

G.-54. Ut.
'20. § 10. p.

Nyilvántartás az anyag•
számadókról és

G.-54. Ut.
4. § 3. p. és
22, § 19. p ..

.

G.-54. Ut. 5.
mell .

anyagkezelő

Müh.pkci teen·

G.-54. Ut.
16. niell.

dőket végző

anyagkezelő

G.-,-55. Ut.

9

mell.

7. mell.

"

G.-:54. Ut.
Í4. mell.

Anyagszámadó
·--·-----

10 ·

anyagkezelőkről

\

.

,,

1

11

Nyilvántartás a felszá·
mítási
fedezetek
vagy folyósitott előlegekb5l beszerzett
cikkekr5I. ·

G.-54. Ut.
25. § 3. p.

"

12

Összesítés az elszigetelt tiszteknek ki•
adott anyagokról

G.~54. Ut.
17. § 8. p.

"

,
12

(

I

-

Folyó-, E l ő j e g y z- é s e k
szám
m e gn e ve z ése

l

Műhely

13

és munka•
rend
szerkesztése
(Minden műhelyben kifüggesztendő

Utasítás
·pontja

Ki vezeti

1

G.-54. Ut.
8. §°1/ D. p.
a) alpont

Míihelyparancs•
noki teendőket
végző anyag·

G-54. Ut
22. §: 3. P· ·

Az
anyagszámadó

1

~egjegyzés

kezelő.

-

14

"

'

Előjegyzés
rethől

a hitelkebeszerzett
'('nyagokról

1

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

Fegyveranyakönyv

2

Lőszerelosztó a
kiképzési lőszerről

1 F - 20.

uta•

sít.ás

Az alosztály,
illetve fegyverm ester

c.:...'.54, Ut.
III. Függ.
4. §.

c--.:54_ Ut. III.
Anyagszámadó

-3

Lőszernapló az eitüzelt kiképzési lő•
szerről

G-54. Ut.
III. Függ.
4. §.

1

Függ. 3. melléklete
'

6 - 54. Ut. IIJ.
Az alosztály

Fijgg, 4, mel.
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 tartozó 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 munkábalépésüktől, a munkahelyükről való eltávozásig.
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