
Ho%í%íÚS%íÓlás Marosi g. ale%íredes bajtárs 
cikhéhe%í 

Szeretnék én is . hozzászólni Marosi László g. alezredes 
bajtárs „Anyagi Értesítő"-ben írott cikkéhez, amelyben foglalko
zik a helyes ügykör elosztásával a gazdasági hivatalokban. Hét 
éven keresztül gazdasági hivatalba voltam beosztva, mint gazdá
szati thts., és végeztem ht. g, thts-i tanfolyamot Természetesen 
nekem is szemembe tűnt Marosi. g. -alezredes bajtárs cikke, 
mellyel a szakmához tartozó helyes ügykör elos:dásával fogfal
kozik. Az a helyes ügykör elosztás, melyet az alezredes bajtárs 
cikkében felsorolt, kevés gazdasági hivatalban volt észldhető, 
ami bizony nagyon hátráltatta a gh. ügymenetét. Több gh-ban 
előfordult, hogy amíg az egyik beo:3ztott túlzsúfolt tnun~át vég
zett, addig a másik beosztott batjárs mellette nagyon könnyedén 
végezte a reá bízott feladatot. 

Én a · cik"i<:ben felsorolt helyes ügykör-elosztást azzal szere.t
ném még kibővíteni, hogy a felsorolt munka-ágazatokat féléven
ként, vagy legfeljebb évenként automatikusan fel kellene cserélni. 
Pl. az a bajtárs, aki az élelmezés és állományke-zelés és elszámolás 
munkqágazatában dolgozik, -azt következőleg az anyagkezelés 
és elszámolás munkaágazátában kellene beosztani. !gy lehetővé 
válik az, hogy a beosztott bajtársak részleteiben is ·elsajátítsák 

, a gazdasági hivatali szolgálat minden ágazatát. . Hogy miért 
fontos ez, egy-két példával szeretném megvilágítani. ' 

Megtörtént már több gh-bari, hogy az eg·yik munkaágazat
hoz beosztott g. thts. baJtárs beteg lett, vagy hosszabb időre sza
badságra ment s ügykörét nem adhatta · át a másik beosztásban 
rr;űködő bajtársnak, mert az nem volt i.ájékozott abban az ügy
körben, amelyben ő dolgozott. Mi történt ilyenkor? Az ügykör 
szünetelt a zárt fiókban mindaddig, amíg a megbetegedett, vagy 
szabadságra ment bajtárs be nem vonult. Vagy pedig, ha át is. 
adta a tájékozatlan bajtársnak, hogy vezesse addig ügykörét; 
míg be nem vonul, mi történt. Pl. olyanoknál, akik az élelmezést 
és az állománykezelés vezetését adták ·át, · a tájékozatlan bajtárs 
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a létszámot úgy összekeverte, hogy mikor az ügykört állandóan 
kezelő bajtárs bevonult, több napot vett igénybe, míg teljesen 
helyre tudta hozni az időközben elkövetett hibákat. El tudjuk 
képzelni, hogy mit · jelent az, amikor a gh-ban a létszám hibásan 
és rendszertelenül van vezetve. A pontos létszámtól függ a pénz, 
anyag és élelem tökéletes elszámolása. Nem elég az, hogy csak 
a gh. főnök legyen elég tájékozott, vagy azonkívül egy jól kép
zett gazdászati tiszthelyettes, hanem minden munkaágazatban 
beosztott bajtárs legyen azon, hogy tökéletesen sajátítsa el a gh. 
minden egyes munkaágazatát. Nagyon jól tudom, hogy elsajátí-

, tani egy gh. teljes ügykörét nem könnyű és nem is napok kér
dése, de lassan el lehet sajátítani, mert .mindenre van idő,, h'.1 
valaki tanulni és dolgozni akar. · 

Legyen meg minden gh-han a bajtársiasság. Ha valamit 
nem értünk meg egyszer, kérdezzük meg többször, s ne szégyel
jük megkérdezni azoktól, akik már jobban ismerik a gh. ügy
rrienet helyes ellátását. Ne szégyeljük bajtársak azt sem, ha eset
leg egy alacsonyabb · rendfokozattal bíró - szakmailag . jobban 
képzett, vagy egy bizonyos kérdésben jobban jártas bajtárs lesz 
az, aki részünkre - helyes útmutatással szolgál. A tudományt 
nem a rendfokozattal lehet elnyerni, hanem tanulással és ered
ményes gyakorlati munkával. 

Mindezeken felül szeretnék még egy gyakorlati példát fel
hozni, amit szerintem helyes volna a gazdasági hivatalokban 
megszívlelni. Ha valamelyik bajtárs előtt egy olyan dolog· áll, 
mely nem elég világos és úgy gondolja, hogy egyedül nem tudja 
megállapítani annak helyes elintézését, tár ja fel a többi bajtárs 
előtt és inkább közösen beszéljék meg az ügy sorsát, minthogy 
tudatlanságában elhibázva küldje sorsára az elintézésre váró 
ügyet, ami nagy anyagi felelősséget is vonhat maga után 

Munkakörünkre ne legyünk féltékenyek. Ne egyéni hiú
ság, érvényesülés, hanem dolgozó népünknek odaadó szolgálata 

'hasson át bennünket. 
AJ Magyar Dolgozók Pártja, a munkásosztály, dolgozó 

népünk megbecsülését és szeretetét csak így érdemeljük ki és így 
követjük nagy példaképünk, a Szovjet Hadsereg útmutatását. 

Harcos Károly g. őrmester. 
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