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A~ első hadtápkonf erencia 
Néphadseregünk fejlődésének jelentős eseménye - az 

~!ső hadtápkonferencia - zajlott le a napokban. 
A konferencia új korszakot nyitott meg a hadsereg had

tápszolgálatában, - mert a hadtápszolgálat vezetöit megismer
tette az új szervezéssel, az újabb feladatokkal, a béke és hábo
rús hadtápszolgálat felépítésével és működésével, - emellett 
a magasabb színvonalú fegyelem kialakításához is megtette az 
első lépést. 

A konferenciát Beleznay István vezérőrnagy bajtárs 
a Honvéd Hadtápszolgálat Főnöke nyitotta meg és fejezte be, 
melyek során többek között az alábbiakat mondotta: 

,,Bajtársak! 
A magyar nép és nagy szövetségesünk, a Szovjetúnió 

a világ legjobb fegyverét adta kezünkbe, hogy mE!gvédjük a ma
gyar nép munkájának eddigi eredményeit, hogy ört álljunk 
a világbéke frontján. Ugyancsak a Szovjetúnió tette lehetővé 
számunkra, hogy a legtökéletesebb béke és háborús szervezetet 
adjuk hadseregünknek s fegyvernemeink a legtökéletesebb harc
móddal készüljenek fel a béke megvédésére. Azokat a harcászati 
elveket és harceljárási módokat, amellyel a Szovjetúnió a világ
történelem legnagyobb háborúját megnyerte, amelyeket a hosszú 
háború folyamán kikísérletezett és reális értéküket Sztalingrád
tól-Berlinig a klasszikus győzelmek egész sorozatával bizo
nyította be. 

Tudjuk, hogy hadseregünknek ma még vannak gyenge 
oldalai. 

E g:,engeségek egyike a mi vonalunkon jelentkezik: 
A legkorszerűbb szervezési és a legkorszerűbb harcászati 

elvek alapján kiképzett hadseregünket ma már túlhaladott és 
korszerűtlenné vált anyagt szervezéssel és ellátási rendszerrel 
tápláljuk. 

Olyan szervezéssel és olyan rendszerrel,· amellyel a má-
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sodik világháborúban a fasiszta Németország és a csatlós álla
mok működtek, s amely a háború során csőctöt mondott. 

Nem kell részletesen bizonyítanom, hogy óramű pontos
sággal működő anyagi szolgálat nélkül nem létezhet hadsereg 
sem békében, sem háborúban. Elismerem, hogy hőstetteket, 
bravuros teljesítményeket egy-egy csoport, vagy az anyagi szol
gálattól elszigetelten műköctő f'Qység is véghezvihet, de komoly 
hadműveleteket és korszerű háborút csak tervszerűen felépített 
és tervszerűen vezetett anyagi szolgálattal lehet végrehajtani 
és eredményesen megvívni. 

A dolgozó magyar nép áldozatkészsége biztosította hon
védségünk részére az összes szükséges anyagokat. 

Pártunk és az államvezetés gondoskodik arról, hogy 
hitel, pénz és anyag formájában minden szükségletét idejében 
megkaphassa hadseregünk. 

A mi feladatunk viszont, hogy helyesen használjuk fel 
és őrizzük meg azt, amit reánk bízott ~ nép. Ha a mi feladatunk 
ez és ha azt észleljük, hogy a korszerű szervezés, ellátás, lelki
ismeretes gazdálkodás terén hibák vannak, ezeket a hibákat 
a legsürgősebben ki kell javítanunk. 

Meg kell változtatnunk ellátási rendszerünket, nemcsak 
azért, mert ezzel az ellátási rendszerrel vesztette el Németor
szág a háborút, - nemcsak azért, mert a Szovjetunió had
serege egy már korszerűbb szervezettel nyerte meg a második 
világháborút, hanem elsősorban azért, mert a korszerű háború 
és harc a fegyvernemek és az anyagi ellátás tökéletes együtt-
működését követeli meg. , 

Minthogy elképzelhetetlen, hogy egy korszerű háborúbar, 
siker koronázza azt a hadműveletet, amelyen pl. a gyalogság 
és a tüzérség egymástól eltérő harcászati elvek alapján műkö
dik, - éppen úgy elképzelhetetlen, hogy korszerű háborúban 
a fegyvernemek korszerű, az anyagi s~olgálat pedig elavult 
működési elveket kövessen. ' 

Most érkezett el az ideje, hogy gyökeresen megváltoztas
suk ellátási szervezetünket és rendszerünket. 

Szerencsés az anyagi szolgálat átszervezésének idő
pontja, mert összeesik az általános átszervezés idejével, az új 
kiképzési év kezdetével. 

Mielőtt végleg búcsút vennénk jelenlegi ellálási rendsze
rünktől, helyes önkritikával állítsuk fel · a mérleget, értékeljük 
ki jelenlegi helyzetünket, hogy a hibákból és mulasztásokból 
hasznos tanulságokat szerezzünk jövőbeni munkánkhoz, 
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Az anyagi szolgálat végrehajtása ebben a rendszerben 
túlnyomórészben az egységek parancsnokainak az anyagi szol
gálathoz való viszonyától függ. Meglátszik ez a mi anyagi 
ellátottságunkon, meglátszik azokon az indokolatlan ellátási 
különbségeken, amelyeket az egyes csapattesteknél tapasztalunk 

Ha jobban vizsgáljuk ezt a kérdést, azt kell megállapíta
nunk, hogy felülről lefelé, minél kisebb egységhez érünk, annál 
nagyobb eltéréseket észlelünk az ellátás minőségi fokában, rend
szerében és a rendeletek végrehajtásában. Természetes is ez, 
mert minél lejjebb megyünk a szervezésben, annál szélesebb 
rétegben találjuk meg a különböző képességlí és felfogású 
parancsnokok hosszú sorát, akiknek az anyagi szolgálathoz valc 
viszonya, -egységes vezetés hiányában - teljesen egyéni 
s csak a legritkább esetben viseli magán az egységes vezetés 
nyomait. 

A csapatok anyagi szolgálatának vezetői e tekintetben 
csak korlátolt mérvben tehetők felelőssé, mert éveken keresz
tül tanfolyamainkról még nagyrészben hézagos képzettséglí 
szakközegeket voltunk kénytelenek kibocsátani, a szakmai és 
katonai továbbképzést pedig a létszámhiányok és az ellátási 
rendszer folytonos átállítása miatt igen csekély hatásfokkal 

- végeztük. 
Magát az ellátottság fokát és mérvét tekintve, anyag

nemenként és szolgálati funkciók szerint a következő megálla
pításokat szögezhetjük le: 

Illetményeink viszonylag magasabbak, mint az orszá g 
polgári dolgozóinak illetményei. Tisztában kell lennünk azonban 
azzal is, hogy ez elsősorban a dolgozó magyar nép áldozat
készség-ének és a néphadsereg iránti megbecsülésének kö 
szönhető. 

A honvédség élelmezése lényegesen magasabb szinten 
áll, mint az általános országos -színvonal. Hibás és helytelen 
azonban étlapunk és étkezési rendünk összeállítása s a raktárat:. 
konyhák tisztasága és rendje terén még hibák vannak. Az élel
mezési szakszolgálaton belül rendezetlen viszonyok uralkodnak 
s nincs kellő mértékben biztosítva élelmezési szolgálatunkban 
az egészségügyi vonal befolyása, gyüttműködése és ellenőrzési 
tevékenysége 

Ruházati ellátás terén mennyi$égi és minőségi vonalou 
feltétlenül elértük a háború előtti színvonalat. Az utánpótlá s. 
ruhagazdálkodás és anyagkímélés terén azonban még hibái< 
vannak. Majdnem minden egységnél a lelkiismeretlen gazdál
kodás és a szakszerlítlenség jelei mutatkoznak. 
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Elhelyezésünk már ma jobb, mint a multban volt. Csapat
testeink általában már éttermekkel, kultúr- és tantermekkel is 
rendelkeznek. Mulasztásaink ezen a téren is vannak. Nem 
kíméljük a laktanyákat, azok berendezéseit, nem érezzük, hogy a 
laktanya a mi otthonunk. 

Fegyverzet és lőszer tekintetében a világ legkorszerűbb 
és legtökéletesebb anyagát adta a kezünkbe a magyar nép. 
Mulasztások fordulnak elő, azonban a fegyver kímélése, a lőszer 
felhasználása és általában a fegyverzeti anyag karbantar
tása terén. 

Hadseregünk ma erősebb mértékben van motorizálva, 
mint a mult rendszer hadserege. Ezen a téren jelentkeznek 
összes ellátási ágaink közül a legtöbb hiányosságok. Ezen a 
téren észlelhető leginkább a szakmai kiképzés és fegyelem 
hiánya. 

Egészségügyi szolgálatunk tekintetében: kórházi ágylét
s'zámunk elégséges, egészségügyi anyaggal hadseregünk igen 
jól . van ellátva. Egészségügyi szolgálatunk vezetése és végre
hajtási része azonban erősen formális, egyes szektorai alatta 
maradnak az országos nívónak. Azt kell mondanom, hogy a 
katonai egészségügyi szolgálat még nem épült be a néphadsereg 
szervezetébe, sem szakmai és politikai, sem pedig gyakor-
lati téren. ' 

Ló- és vonatanyag szempontjából teljes mérvű az ellátott
ság, azonban sok esetben e téren is látható a hozzá nem értés. 

A hibák, amelyeket megállapítottunk, a szervezés, a ki
kepzés, a fegyelem és az ellenőrzés terén mutatkoznak. 

Célkitűzésünk és feladatunk tehát: 
A legrövidebb időn belül létrehozni egy tökéletes szer

vezést, megindítani a rendszeres kiképzést, tudatosítani a vas
fegyelem és a ~akmai felelősség jelentőségét és az ezzel pár
huzamos ellenőrzést. 

Annak ellenére, hogy a felvázolt kép nem mindenben 
kedvező, nem szabad pesszimizmusba esnünk, mert a javitás, 
a rend tökéletes helyreállításának lehetősége kezünkben van. 

Rendelkezésünkre áll a legtökéletesebb anyagi szervezés, 
ismerjük a kiképzés alapjait és rendszerét, s a tökéletes általá
nos katonai és s-zakmai továbbképzés minden anyaga már bir
tokunkban van. 

Mi pedig legyünk annyira erősek és becsületesek, vegyük 
annyira komolyan felelősségünket, hogy az anyagi el látást a 
legtökéletesebb formában valósítjuk meg. 
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Az egész honvédség új szervezésének és vezetésének elvi 
aiapj a a parancsnokok egyéni felelősségén nyugszik. 

Az ,egyéni parancsnoki felelősség végigvonul az egész 
hadsereg szervezetén, a rajparancsnoktól a fegyvernemi pa
rancsnokig bezárólag. 

Az új hadtápszervezés szervesen beleilleszkedik a fegyver
nemek, a seregtestek és csapatok szervezetébe, megszünteti a 
vezetői felelőtlenséget, megszünteti a rhatdtápsizolgálat széte$ő 
jellegét, egy kézben, a hadtápparancsnok és a szakmai ellátás
vezető kezébe egyesíti az egyes egységek és az egész honvéd
ség hadtápszolgálatát. 

Minden hadtápparancsnok, minden szakmai ellátásvezető 
felett a magasabb egység hadtápparancsnoka és szakmai ellá

. tásvezetője áll és végső fokon az új hadtápszervezés a hadtáp
szolgálat főnökség kezében egyesíti az egész hadsereg hadtáp
szolgálatát. 

Lehetővé teszi ez az új szervezés, hogy a honvédség 
anyagi ellátása szervesen beleilleszkedjék az ország tervgaz
dálkodási rendszerébe és megadj a a tervszerű továbbfejlesztés 
lehetőségét is. , 

Egy hadseregen belül a fegyvernemek és azokon belül a 
csapatok szervezert:e máról-holnapra megváltoztatható anélkül, 
hogy e változásnak bármiféle kihatása lenne az államélet egyik, 
vagy másik mü~ödési területén. - A hadsereg anyagi ellátása 
a:z.onban szervesen beleépül egy-egy állam gazdasági rendsze
rébe, s ezért a haderő anyagi ellátási rendszerének változásai 
feltétlenül az ország fennáló gazdasági rendszerének messze
menő figyelembevétele mellett hajthatók csak végre. Éppen ezért 
a mi hadtápellátási rendszerünknek és - különösen a pénzgaz
dálkodás terén - népgazdaságunk jelenlegi rendszerére, mint 
kiindulási alapra kell támaszkodnia. 

Igen nagy súly és felelősség hárul a hadtápparancsno
kokra, akik teljes felelősségű parancsnokai a hadtápszolgálat
nak. Rendkívül fontos a hadtápparancsnokok és beosztottjai polí
tikai megbízhatósága, képzettsége, energiája és komoly helyt
állása. 

Míg a multban és jelenleg is anyagi szolgálatunk csak
nem kizárólag az anyaggal való ellátást jelentette, részben az 
új szervezés követelményei, részben a jelenlegi végrehajtási 
hibák miatt döntő szerephez kell jutnia a kiképzésnek, annak 
ellenére, hogy szolgálatunkban a fősúly továbbra is az anyagi 
ellátáson marad, mert a kiképzés sohasem öncélú. 

A kiképzés rendeltetése az, ho)gy minél tökéletesebben 
tudjuk ellátni szolgálatunkat békében és háborúban. 
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.Kiképzési feladataink két irányban jelentkeznek; részben 
a meglévő állomány továbbképzése, részben új káderek neve
lése terén. A fősúly az új káderek nevelésén lesz. 

Nagy súlyt és különös gondot f_ordítunk a hadtápiskola 
tökéletes kiépítésére. Ennek a hadtápiskolának a tudást és a 
helyes hadtáp szellemet kell kisugároznia, a legrövidebb időn 
belül a szakmai érték, politikai öntudat, fegyelem és szellem 
tekintetében a honvéd hadtápiskolának a fegyvernemi iskolák 
élére kell kerülnie. 

Ez az iskola lesz az általános szellemi és szakmai fejlő
dés központja, amelynek évről-évre emelnie kell fiatal és idősebb 
hadtápszolgálatos kádereink színvonalát, s ezen keresztül had
tápszerveink és egységeink harcértékét. 

Ahhoz, hogy az új hadtápszervezést megalapozzuk és az 
ÚJ hadtápellátási rendszert sikeresen bevezessük, kt kell képezni 
önmagunkat, alárendelt egységetnket és beosztottjatnkat. 

Le kell szögeznünk, hogy további intézkedésig a kikép
zés súlya a békeszolgálatban való kiképzésen kell, hogy legyen, 
mert mindenekelőtt békeszolgálatunkban kell rendet teremte
nünk, - az intézetek, csapatok végrehajtó szolgálatában, mert 
ott mutatkozik a legtöbb hiba. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az anyagi szolgálat és 
a hadtápszolgálat kizárólagos célja az ember, a harcos mtnél 
tökéletesebb ellátása. Éppen ezért bele kell mennünk a részle
tekbe, aprólékos munkát kell végeznünk. A gyengélkedő szo
bákban, a konyhákban, a raktárakban, a gépj árműszinekben 
kell kezdeni az új ellátási rendszer felépítését, megalapozását 
és továbbfejlesztését. 

Ne tartsa egyetlen hadtápparancsnok és ellátásvezető 
sem rangján alulinak az apró munkával való foglalkozást, mert 
elsősorban ezen a vonalon vannak hibák, itt kell elsősorban tel
jes mértékig rendet teremtenünk. Ehhez azonban mindenekelőtt 
meg kell tanulnt, hogy hogyan akarunk rendet teremtent. 

~eg kell tanulnunk, hogy miben áll a rend, hogy ·a had
táp békeszolgálatot biztos kézzel, öntud.atosan tudjuk vezetni. 
Es ezt meg kell értenie a hadtápparancsnokon és a szakmai 
ellátásvezetőkön kívül az egyes csapatok és egységek parancs
nokainak is, hogy a legkisebb mértékű anyagi rendetlenség és 
fegyelmezetlenség zülleszti a csapatot, kicsavarja a harcos kezé
ből a fegyvert, végső fokon pedig az anyagpazarláson és az 
anyag hűtlen kezelésén keresztül népellenes bűnhöz vezet. 

Ne várjunk a parancsnoki vonal közbelépésére, mi ma
gunk a hadtápszolgálaton belül teremtsük meg a rendet, nekünk 
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kell egy olyan hadtápszervezést és ellátási rendszert felépíte 
nünk, amely méltó néphadseregünk szelleméhez és erejéhez. 

Az új hadtápszervezés és hadtápellátási szolgálat nem
csak óriási felelősséget ró a hadtápszolgálat minden beosztott
jára, de megadja a törvényes lehetőségét annak, hogy a had
tápparancsnokok a politikai kiképzést, az általános katonai 
kiképzést, a szakmai kiképzést és a fegyelmi felelősségrevonás 
jogát egy kézben ooszpontosítva, 1eljes jogú és telje& felelős
sé.gű ,parancsnokai legyenek egys~ik hadtápjának. 

Az ellénőrzés szerepe és minden szemle célja a hibák 
megállapításán túl elsősorban az oktatás, a fejlődés és a folyto
nos továbbfejlődés elősegítése anélkül, hogy egy pillanatra is 
eíveszítse az ellenőrzés határozottságát és a szükségesnek meg
ítélt felelősségrevonást. 

Kiemeltük a kiképzési és ezen belül a szakmai képzettség 
rendkívüli nagy fontosságát. A szakmai képzettség és szakmai 
színvonal emelése nemcsak a mi hadtápszervezésünk nagy kér
dése és problémája, - a szakmai színvonal emelése egyben 
a magyar néphadsereg elsőszámú központi problémája és 
feladata lett. 

De a szakmai kiképzés emelésével a szakmai kiképzés 
megalapozásával egyidőben meg kell alapoznunk, ki kell fej
lesztenünk és minden erőnkkel fenn kell tartanunk a hadtáp
szolgálaton belüli vasfegyelmet. Azt a fegyelmet, amely magá
ban foglalja az anyagt fegyelem fogalmát is. 

Nem foglalkoztunk eleget a fegyelem kérdésével és még 
ma sem foglalkozunk ezzel a kérdéssel eleget. 

Néphadseregünk egyes tisztjei és tiszthelyettesei a demo
kráciát még teljesen egyéni módon magyarázzák és ez szolgá-
1 atban és szolgálaton kívül a katonai előírások megsértésében, 
a parancsok kritizálásában és sok esetben nem a parancsok 
végrehajtásában, hanem a parancsok megbeszélésében csúcso· 
sodik ki. 

Hadseregünkben és ezen b.elül a hadtápszolgálatban a 
lazaságot és pongyolaságot. tovább megtürnünk nem szabad. 

Aki a demokráciát a hadseFegben úgy magyarázza, hogy 
azzal egyidől:ien gyengíti a hadsereg fegyelmét, az egy szót sem 
ért és mindmáig egy szót sem értett meg a hadsereg demokra
tikus jellegéből. 

A mi néphadseregünk demokratikus, s azért demokratikus, 
mert a q.emokrácia ügyét védi, annak szolgálatában áll, a nép, 
a munkásosztály, a szabadság, a szocializmus ügyét védi. 
Demokratikus, mert a nép fiai vezetik. Demokratikus, mert ahogy 
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Farkas Mihály vezérezredes bajtárs kijelentette: ,,Kiirtjuk nép
hadseregünkből mindazt, ami elszakít bennünket a néptől és 
erősítjük mindazt, ami összeforrasztja hadseregünket a néppel." 

Ez azonban nem zárja ki, ellenkezőleg a legkönyört~le
nebbül megköveteli a ·tudatos vasfegyelem megalapozását, amely 
formákban és külsőségekben is meg kell hogy nyilvánuljon. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy egy hadseregen belül 
a formai fegyelem mindíg következtetni enged a katonai belső 
értékére! . 

Ne féljenek a bajtársak fegyelmet tartani, ne féljeneJ{ a 
parancsok végrehajtását a legaprólékosabban megkövetelni! 

Érvényt kell szereznünk a parancsnok, a főnök tekinté
lyének. 

Meg kell valósítanunk, hogy a parancsnok valóban pa
rancsnok legyen, ne pedig ef!Y tanácskozó testület vezetője. 
, Nyugodtak lehetnek, a fegyelem megalapozása, fenntar 
tása és továbbfejlesztése terén valamennyi elöljáró önök mögött 
fog állani, élükön a Honvédelmi Miniszter Bajtárssal. 

Ha ilyen nagymértékben ki kell hangsúlyoznunk a vas
fegyelem fontosságát, mennyire fontos a mi szakmai vonalunkon 
az anyagi fegyelem, amely nem külön ágazata a fegyelemnek, 
hanem csupán a fegyelemnek ebben a szakmában, szolgálatunk 
szakszerűségében való megnyilvánulása. 

Rendkívül súlyos az a.nyagt fegyelem kérdése. . 
Kétségtelen, hogy általában a fegyelmezetlenség közis

mert formái, a katonai szabályok megsértése rombolja a közszel
lemet, rossz megvilágításba helyezi a hadsereget a külvilág felé, 
legtöbb esetben azonban ezek a mulasztások rövid idő alatt 
heJyrehozhatók. 1 

Máskép áll a kérdés az anyagi fegyelem vonalán. 
Az anyagi fegyelem ellen elkövetett vétségek és mulasztá-

sok minden esetben együtt járnak az abszolut anyagt kár előidé- :-> . 
zésével és az csak a legritkább esetben jelentkezik elszigetelten. 
Legtöbb esetben súlyosan kihat egy-egy egység anyagi helyze-
tére, ellátására és jólétére, végső fokon pedig az apró kérdése-
ken, a raktárakon, a konyhákon és a gyengélkedő szobákon 
keresztül az anµagt fegyelem mindennemű megsértése a nép 
vagyonának pazarlásához, a nép vagyonának hűtlen kezeléséhez 
és így végső fokon népellenes bűnhöz vezet. 

Az anyagi fegyelem súlyának megfelelően természetes, 
hogy súlyosabb a mi vonalunkon az elbírálás, súlyosabb a fele
lősségrevonás és büntetés is. 
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Irtsuk ki csirájában az anyagi fegyelmezetlenség minden 
megnyilvánulását, elozzük meg, hogy magunk és beosztottjaink 
mulasztásokat és mulasztásokon túl bűnöket kövessünk el. 

Ki kell még térnem a hadtápszolgálaton belüli kapcsolat 
és összeköttetés megalapozására és kiépítésére. 

A hadtápszolgálat minden vezetőjének, - hadtápparancs
noknak és ellátásvezetőnek egyaránt, - az időszakos és a köz
pont által elrendelt jelentéseken kívül, állandó összeköttetésben 
és kapcsolatban kell állnia a magasabb egység hadtápparancs
nokával és ellátásvezetőjével. 

E:reznünk kell az új szervezés felépítésével az együvétarto
zást, éreznünk kell, hogy a hadtápszolgálat egységei és szervei 
egy közös, homogén egységet képeznek, ,amelyben az ellátás 
vezetőjének minden rendellenességéről és minden hibáról, - de 
minden szolgálat érdekében álló dícséretre érdemes cselekedetről 
is tudomással kell bíria. 

Ezt a körülményt az új hadtápszervezés nemcsak lehetővé 
teszi, hanem egyenesen meg is követeli. 

Feladataink annyira szerteágazók, hogy a hadtápszolgálat 
valamennyi beosztottját igénybe fogják venni. De ugyanakkor le 
kell szögeznem azt is, hogy ezt a nagy feladatot messzemenő 
tervszerűség, helyesen és alaposan összeállított munkaterv nél
kül nem fogjuk tudni megoldani. 

A kiadott intézkedések alapján csoportosítanunk kell a 
teendőket időrendben és fontosság szerint. 

Az időrendben és fontosság szerint csoportosított teendő
ket munkatervnek nevezzük. 

Tehát munkatervet kell készítenie min'den hadtápparancs
noknak és szolgálatvezetőnek, olyan munkatervet, amely tartal
mazza a központi nagy feladatokat és tartalmazna a pagy felada
tokból kiágazó részletfeladatokat és teendőket. 

Minél kisebb az egység, annál részletesebb munkatervet 
kell készítenünk. 

Gondolják át a hadtápszervezési és ellátási rendszer fel
építésének nagy feladatait, dolgozzák ki részlettervüket, foglalják 
munkatervbe és rrteg fognak győződni arról, hogy mennyi idő 

~ takarítható meg a rendszeres és tervszerű munkával. 
Ma már elképzelhetetlen mind országos, miríd katonai 

vonatkozásban, hop-v egy komoly szervezet előre összeálutott 
részletes munkaterv nélkül tudjon dolgozni, mi pedig komoly 
szervezetet akarunk létrehozni. 

összefoglalva röviden a hadtápkonferencia anyagát, a 
közeljövő súlyfeladatait a következőképen jellemezhetem: 
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Az első és legfontosabb teendő, az anyagi rend helyreállí
tása a néphadsereg összes egységeinél, csapatainál és intéz.~
teinél. 

A második, ezzel egyidőben az új szervezési és ellátási 
rendszer felépítése. 

A harmadik az új kiképzési rendszei; és új kiképzési mód
szer elsajátítása és megindítása. 

Negyedik és egyben utolsó követelmény, a vasfegyelem 
és ezen túl az anyagi fegyelem megalapozása, kifejlesztése és 
fenntar.tása. 

Kezünkben van a kipróbált és jó hadtápszervezés és ellá
tási rendszer, ismerjük a kiképzés elvét és a kiképzés anyagát es 
valamennyien tisztában vagyunk a fegyelem megalapozásának 
követelményeivel, mert katonák vagyunk. 

Látszólag minden rendelkezésünkre áll, de mégis ki kell 
emelnem, hogy csak látszólag. 

Nem fogjuk tudni teljesíteni ugyanis feladatainkat, nem 
tudjuk megoldani célkitűzéseinket, ha elhatározásunk nem párosul 
törhetetlen és minden akadályt elsöprő vasakarattal. 

Tudatosítani kell magunkban, hogy miért dolgozunk és 
harcolunk. 

Tudatosítani kell magunkban és beosztottjainkban a dol
gozó magyar nép szeretetét, amelyet meg akarunk védeni; magun
kénak kell vallanunk és tudnunk politikai és gazdasági rendsze
rünket, magunkénak kell tudnunk és vallanunk a fejlődő szocia
lizmust; hinni kell a jövőben, hinni kell a harcban és a győze
lemben, s akkor értjük meg, hogy miért érdemes dolgozni. 

A dolgozó magyar nép szeretete politikai és gazdasági 
• rendszerün~ magunkénak tudása, és a jövőbe vetett szilárd hit az 

a három tényező, amely megadja nekünk a politikai szilárdságot, 
amely lehetővé teszi akaratunk és · erőnk teljes mértékű kifej
lesztését. 

Erre a szilárd politikai alapra épüljön ·re! a szakmai tudá
sunk és a tudatos vasfegyelem. 

f gy alakul ki bennünk a politikai szilárdság, a szakmai 
képzettség és a katonai vasfegyelemből adódó valódi „katonai 
érték". 

Befejezésül valamennyiünk nevében köszönetünket feje
zem ki a Szovjet Tanácsadó bajtársnak, azért a sok fáradságért, 
munkáért, amellyel megadta nekünk új hadtápszervezési és ellá
tási rendszerünk szilárd alapjait, azért a munkáért, amellyel 
irányít bennünket most és irányítani fog a jövőben is, 
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Megköszönöm a konferencia rendezőségének és az összes 
előadó bajtársaknak a lelkiismeretes és alapos munkát, a jó 
pedagógiai készséget, amellyel rájuk bízott feladatot a bajtársak
nak átadták. 

És most köszönjük meg a dolgozó népünk bizalmát, amely
lyel a mi kezünköe adta a fegyvert, amellyel biztosítja számunkra 
az összes anyagi lehetőséget ahhoz, hogy erős, sziklaszilárd nép
hadsereget ·tudjunk teremteni. 

Igérjük meg bajtársak, hogy méltók leszünk a dolgozó 
magyar nép előlegezett bizalmára, igérjük meg, hogy honvéd 
eskünkhöz híven teljesíteni fogjuk kötelességünket akkor is, ha 
életünket kell adni dolgozó népünk és magyar hazánk meg
védéséért." 

A konferencia haagatói ,mindvégig komoly érdeklődéssel 
hallgatták a sokszor igen nehéz előadásokat és az előadók felteit 
kérdéseiből megállapítható volt, hogy érdeklődésük konkrét ered
ménnyel járt, magukévá tették a hallottakat és így felkészülve 
láthatnak hozzá újabb feladataik megoldásához. 

/ 
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KER~NYI ERNÖ hba, alezredes 

Anyagi s=olgálatunk kors=erűsítése 
Néphadseregünkben bekövetkezett nagy és örvendetes 

változások nem maradtak hatástalanok a honvédség anyagi szol
gálatára sem. A felső vezetés annak a meggyőződésnek tudatá
ban, hogy mindnyájunk viszonya megváltozott a honvédségi 
anyaghoz, valamint, hogy csak akkor tudunk fogadalmunknak, 
- ,,Nem rés, hanem erős bástya leszünk a béke frontján" - ele
get tenni, ha teljesen korszerűvé tesszük néphadseregünk anyagi 
szolgálatát, élvonalbeli kérdéssé tette, hogy: 

a) korszerűvé tegye az anyagi szolgálatot; 
b) megszüntesse az anyagi szolgálat eddigi háttérbe szo

rítottságát; 
e) helyreállítsa és megszilárdítsa az anyagi fegyelmet. 
Anyagi szolgálatunk korszerűsítésének alapját a II. világ

háború diadalmas győztesének, a Szovjet Hadseregnek már ren
delkezésünkre álló és kiértékelt tapasztalatai képezik. A kiértékelt 
tapasztalatok parancsolón megkövetelték, hogy anyagi szolgála
tunk eddigi rendszerét és szervezetét gyökeresen megváltoztas
suk. Az ezzel kapcsolatos előmunkáléitok már befejezést nyertek ~ 

. rövidesen meg is jelenik anyagi szolgálatunk új rendszerét és 
szervezetét ismertető miniszteri rendelet. E miniszteri rendelet 
minden alakulatnál rendszeres oktatás tárgyát fogja képezni s az 
abban foglaltakat minden bajtársnak meg kell majd tanulnia . 
A tanulás megkönnyítése céljából röviden összefoglalva ismerte
tem az anyagi szolgálat rendszerében és szervezetében bekövet
kező lényeges változásokat. 

I. Változások az anyagi szolgálat tagozódásában. 

Az „Anyagi szolgálat" meghatározás gyűjtőfogalom, mely 
magában foglalja a honvédség mindennemű anyagi szükségleti
nek biztosításával, átvételével, tárolásával, kezelésével, karbantar
tásával, javításával, kiszolgáltatásával, elszámolásával és a gaz- . 
dálkodás menetének ellenőrzésével kapcsolatos összes ténykedé
seket. 

Anyagi szolgálatunk eddigi rendszerében ezt a szolgá
latot - mint közigazgatási ténykedést - az alábbiak szerint 
csoportosítottuk: 

14 



Anyagi szolgálat, _____ -:------__ 

l. Gazdászat-közigazgatási 
szolgálat 

! 
Pénzellátás 
Illetményügyek 
Kártér:tési ügyek 
Számviteli ügyeik 
Gazdászat-közigazg.atási szemle 

ügyek 
Élelmezés 
Takarmány- és anyagjárandóság 
Elhelyezés . 
Ele-lmezés felszerelési anyag 
Ruházat- és általános személyi 

felszerelés 
Agy- és ágynemű 
üdültetés 
Laktanya- és lőtérberendezés 

,~- Műszaki közigazgatási 
-· szolgálat: • 

! 
Fegyverzet 
Tü. és opt. anyag 
Lőszer 
Műszaki anyag 
Híradó anyag 
Gépkocsi anyag 
üzem- és kenőanyag 
Gum•abroncs 
K-erékpáros anyag 
Lófels.zere,lés és vanatanyag 
Egészségügyi anyag 
Allategészségügyi anyag 
Páncélos anyag 
Repülő anyag 
Folyamőr anyag 
Epítésügy 
Honvéd gazdaságok 

Az anyagi szolgálat rendszere azonban lényegében csak 
a Honvédelmi Minisztériumban és a magasabb parancsnoksá
goknál működött a fenti főágazati, illetve azokon belül egyes 
ágazatok szerinti csoportosításban. A csapatnál az egész anyagi 
szolgálat - tehát mind a gazdászat-közigazgatási, mind a 
műszaki közigazgatási szolgálat - súlya a gazdasági hivatalra 
nehezedett, hisz a műszaki közigazgatási főágazathoz tartozó 
szolgálattal kapcsolatos összes számviteli ügyeket (leltárvez~tés, 
anyagszámadás szerkesztés, anyagbeszerzés, elszámolás stb.) a 
gazdasági hivatal intézte s csak segédkeztek neki e szolgálat 
ellátásában azok az áldozatnak tekintett csapattisztek, akik 
,,egyéb szolgálatuk csorbítatlan ellátása mellett" a fegyvertiszti, 
a vonattiszti, gáztiszti, étkezde vezetői stb. szolgálat elláH1sával 
is meg voltak bízva. A gazdasági hivatalokat úgy megterhelték, 
hogy a gh. főnök a legnagyobb szorgalom és lelkiismeretesség 
mellett sem tudott megbírkózni feladataival, mert nem minden 
ágazathoz volt meg a teljes értékű sza~épzettsége és sohasem 
rendelkezett az anyagi szolgálat ellátásához valóban szükséges 
és megfel'elő képzett segédszemélyzetteL A g:izdasági hivatalok 
eme túlterheltségének nem kis szerepe volt az anyagi fegyelem 
nagyfok6 meglazulásában, mert az áHandóan összetorlódott mun
kák miatt az anyagi fegyelem megszilárdításának döntő tényezője 
- a rendszeres ellenőrzés - mindenkor háttérbe szorult. 
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A kapitalista-rendszer az anyagi szolgálat közismert súlyos 
problémáit mindenkor mint másodrendű kérdést kezelte. 
Az anyagpocsékolás, a helytelen anyaggazdálkodás az ő szemük
ben a profitszerzés egy lehetősége volt s ennek megfelelően kf
rü lt elbírálásra és támogatásra e szolgálat. 

A változott viszonyoknak megfelelően, a II. világháború 
tapasztalatainak kiértékelése alapján megállapított követelmé
nyek figyelembevételével honvédségünk anyagi szolgálata a jövő
ben az alábbi föágazati, illetve ágazati csoportosításban fog 
működni: 

---
1. Had1 ápszolgálal 

Anyagi szolgálat: 

(főágaz.atok) 

-
l 

3. Fegyvernemi .anyagi szCJ.lgála l 

2. P L'nzü gyi szolgál.at 

Az egyes föágazatokhoz tartozó ágazatokat, a hozzáju~ 
tartozó ügyköröket és anyagnemeket, valamint az egyes ágazatok 
vezetésére, irányítására, illetve az ágazattal kapcsolatos végre
l I ajtó szolgálat ellátására hivatott közegeket a következő táblá
zatok ismertetik. 

II. Változások az anyagi szolgá\ai szervezetében. 

Az anyagi szolgálat új szervezete szorosan idomul . az 
anyagi szolgálatnak az előzőekben ismertetett főágazati, illetve 
úgazati tagolts'ágához . Minden csapaialakulat anyagi szerve
zetében megtaláljuk a hadtápparancsnokot és a hadtápszolgá -
1 at egyes ágazatainak vezetőit, a pénzügyi szolgálat, valamint 
a fegyvernemi anyagi szolgálat egyes ágazatainak vezetésére 
hivatott közegeket. A kiadott szervezési táblázatok rögzítik az 
egyes ágazatok vezetésére rendszeresített közegek alárendeltségi 
viszonyát, valamint azt is, hogy az egyes ágazatok szolgálatá
nak ellátására hány és milyen szakképzettségű személy van 
rendszeresítve. A bajtársaknak saját alakulatok szervezetét meg 
kell tanulniok, mert szolgálatukat csak akkor tudják kifogás
talanul és surlódásmentesen ellátni, ha ismerik a szervezés ösz
szes részleteit, nevezetesen azt, hogy kik azok, akik alárendelt
ségükbe 'tartoznak, kik azok, akikkel közvetlenül rendelkezhet
nek, kinek vannak alárendelve, kik azok, akikkel állandóan 
együtt kell működniök. 
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1. Hadtápszolgálat 

Vezeti, irányítja és ellenőrzi: 1. az alakulat parancsnoka. 
2. az alakulat hadtápparancsnoka. 

" 
Az ágf!Zat vezetésére, 

Ága11atok Az ágazathoz tartozó irányítására, illetve 
ügykör, anya,gn~m a vég'rebajtószolgálat 

1 ellátására hivatott szerv 
1 

Élelmezés, takarmány és 
1. anyagjárandóság (világ!-

Elelmező-
tási anyaQ·járandóság Az alakulat élelmezó-

~ kivételével), szolgálat vezetője 
szolgálat élelmezés-felszerel és i 

anyag --
2. Ruházat- és általános sze-

Ruházat, általános mólyi fels.ierelés, Az alakulat ruházat- és 
személyi felszerelés lófelszerelés és vonat- vonatanyag szolgálat 
és vonatanyag szol- anyag, vezetője 

gálat úgy- és ágynemű 
--------

3. 
Gépj:'trmüanyag, 
kerékpárosanyng, Az alakulat gépjármú-

Gépjármű~ UzPmanyag, (Uzemanyag)- szolgálat 
szo1galat kenőanyag, vezetője 

gumiabroncs 
---

-í. rJgészségtlgyi s;iakszol- Az alakulat egészségügyi-
Egészségügyi- g:'ilat, szolgálat vezetője 

szolgalat egészségtigyi anyag 

--
5. Állategészségligyi szak-

Álla tegészség tigyi- szolgillat 
Az alakulat állategészség-

szolgálat állategészségUgyi anyag ligyi szolgálat vezetője 

.6. Az alakulat s>lállttószol-

Szállító-
Szállítóeszközök felbasz- gálat , ,ezetl5je (szállító 
nálása, alkalmazása szakasz-, szazadparnnes-

szolgálat nok) 
-- - -

7. Építési- és elhelyezési 

Epítési és elhelye-
tigyek, Epllletkezelű tiszt, 
l~ktanya és lőtérberen- épllletgondnokságvezetője 

zé:Si-szolgálat dezés 
1 ----

8. 

Közlekedési-
Vasúti-, hajó- és közúti Került>ti szállításvezetíí 

szolgálat 
szMlítás ( vonal parancsnokság) 

2 Hadtáp.szolgálat. 524S7 (12) l7 



2. Pénzügyi szolgálat 
Vezeti, irányítja és ellenőrzi: 1. az alaku·1at parancsnoka 

2. az ala,mlat hadtápparancsnoka . 
Ágazatok 

1 
Az á!!'azathoz tartozó 

1 

Az ágazat vezetésére, iránvításár:1,' 
ügyk:ör, a.1.yagnem . illetve a végrehajtó szoll?álat ellátására 

hi v:Hott szerv 

pénztári szolgálat, 
. 

illetményUgyek, 
Pénzügyi kártéritési Ugyek, 

az alakulat pénzligyi szolgálat vezetője szolgálat számviteli ügyek, 
pénzügyi és számvite1i 

ellenőrző szolgálat 

3. Fegyvernellli anyag i szolgálat 
Vezeti, irányítja és ellonörzi: az alakulat parancsnoka 

számviteli szempontból: az alak.ulat hadtápparancsnoka · 
az alakulat pénzügyi szolgálat vezetője 

Tilzérségi Tűzérségi anyag, Vezeti és ir ányitja az alakulat tllzérségi 
anya~i optikai anyag, parancsnoka. Végrehajtó szerve az alaku-

szolgálat fegyverzet, lőszer lat fegyver és lőszer szolgál.lt vezetője 

utász, árkász, 

Mllszaki 
fényszóró-műszaki, 

az alakulat mllszaki tisztje (miiszaki gázvédelmi és ködösítő 
anya~i anyai,; parancsnok) 
szolgálat vegyiharcanyat:!', 

robbantó felszerelés 

---- -~- -----
Híradó 

anyag-i híradó anyag az alakulat hiradó parnncsnoka 
szolgálat 

------

Technikai 
vezeti és irányítja: az alakulat techni-

harci-, különleges és kai szolgalat vezetője. Alárendelt végre-
szolgálat szálHtó járművek hajtó közege az ala1rnlat itépjármű szol-

gálat vezot~je. t) 

---- - --
Reptllő . 

anyagi 1·epülö anyag tegyvernemi anyagi 11arancsnok (vezető) 
szolgálat 

Folyamőr 
anyag-i folyamőr anyag fegyvernemi anyagi parancsnok (vezető) 
szolgálat 

l 

!Uegjegyzés : t) 01~· alakulatoknál , ahol technikai szolgálat vezetője van rendszeresítve, ott a 
gépjármii anyagi szolgálat nell'.l a ha dtápszolgálat, hanem a !eityvernemi 
anyagi szolgálat keretébe tartozik s ennek megfelelően ott a gépjármű 
szolgálat vezetője nem a hadtápparancsnoknak, hanem a technika i szolgálat 
vezetőjének vau alárendelve. Az üzemanyag szolgálat azonban a hadtáp 
szolgála t keretében marad. 

•) .Az egyes közegek alárendeltségi viszonyát s szervezési rendelet sza'bályozza 
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• 
A csapatalakulatok az új anyagi szervezetben tehát gaz

dasági hivatallal már nem rendelkeznek. A gazdasági hivatal 
eddigi centralizált ügyköre a csapatnál decentralizálódik az 
egyes ágazatok vezetőire. 

Az anyagi , szolgálatban működő vezető, ellenőrző és 
végrehajtó közegek felelősségét és kötelességét az új Szolgálati 
Szabályzat I. rész szabályozza. 

III. Változások a pénzügyi szolgálatban. 

1. A pénZjügyi szolgálat a jövőben csak 
a) a pénztári szolgálattal (pénztári bevételek és kiadások 

teljesítése); · 
b) illetményügyekkeI ( ezzel kapcsolatosan az ·élelmezési 

állomány nyilvántartásával kapcsolatos ügykörrel); 
e) kártérítési ügyekkel; 
d) számviteli kérdésekkel; . 
e) a pénzügyi és számviteli ellenőrzéssel kapcsolatos tény

kedéseket végzi el. 
2. A csapatparancs-Nokok a pél)ztári kiadásokat és bevéte

leket a jövőben nem utalványozzák. Ezt a feladatot a pénzügyi 
szolgálat vezetője látja el. -

3. A csapatparancsnokok a jövőben a pénztárnál csak pénz
álladéki rovancsolást teljesítenek. · Érdemi rovancsolás a hadtáp
parancsnokok, valamint az előljáró szervek pénzügyi szolgálat 
vezetőinek a feladata. -

4. Az érkezett pénzekről és használatban álló pénztárszek
ré~ek kulcsairól előjegyzést vezetni nem kell. 

5. Fizetési jegyzéket utalványozás végett nem kell fel
terjeszteni az előljáró hatósághoz. A számfejtés helyességének 
ellenőrzésére, valamint a pénzösszeg utalványozása a pénzügyi 
szolgálat vezetőjének a feladata. 

6. Csekkaláírásra jogosultként gazdászati tiszthelyetteseket 
is be lehet jelenteni. 

7. A pénzről szóló számadást szigorlatozás végett az 
elöljáró hatósághoz felterjeszteni nem kell. Ezek szigorlata a 
hely'színen fog megtörténni. Ennek megfelelően a szlámadást 
csak egy házi példányban kell szerkeszteni. 

8. Egyes számadótesteknél ( ezredek, fegyvernemi tiszti 
iskolák, szertárak, élelmező raktárak) számvevőségi tiszt van 
rendszeresítve, mint pénzügyi szolgálat vezető, illetve mint 
ellenőr. Főfeladata: 

a) a pénztári bevételek és kiadások okmányainak előze
tes érvényesítése, majd utalványozása, 
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b) a pénzügyi és számviteli helyszíni ellenőrző (belső 
ellenőrzés) szolgálat folyamatos ellátása a teljes anyagi szol
gálatra kiterjedően. 

A belső ellenőrzés magában foglalja. 
a pénztárrovancsolást, 
a pénzügyi szolgálat szám,·itelének ellenőrzését, 
a hadtápszolgálat, valaminl a fegyvernemi anyagi szol

gálat egyes ágazatainak vezetői által vezetett anyagleltárak
nak, hitelkeret gazdálkodásának, a hitelkeretek terhére beszer
s_zett tárgyakról és anyagokról vezetett előjegyzéseknek, élelmi
szer-, termény- és anyagjárandósági számadásnak és általában 
minden elszámolási segédletnek a szftrnviteli -ellenőrzését. 

9. Oly alakulatoknál (pl. ö. zlj.), ahol nincs számvevő
ségi tiszt rendszereútve, ott a pénzügyi szolgálat vezetésére a 
rendszeresített gazdászati tiszt . hivatot~ A gazdászati tiszt a 
pénztári kiadások és bevételek okmányait saját felelősségére 
önállóan érvényesíti s utalványozás nélkül foganatosítja. Szol
gálata felülvizsgálati ellenőrzés alá kerül alakulatának hadtáp
parancsnoka (parancsnoka), illetve az elöljáró hatóság pénz
ügyi szervei által. 

A gazdászati tiszt is köteles belső számviteli ellenőrzést 
végrehajtani a 8/b . pontban foglaltakra kiterjedően, kivéve 
abból természetesen a pénztárrovancsolást és a saját számvite
lének az ellenőrzését. 

10. Ezred kötelékébe szervezett zi1szióaljak a továbbiak
ban nem működnek mint számadótestek. Ezred kötelékbe szer
,:ezett zászlóaljak egysége és központi anyagi szerve maga az 
ezred. A számadótest tehát az ezred. A számadótest fogalom 
egyébként továbbra is megmarad. 

11. Megszűnnek az alábbi fogalmak: 
a) gazdasági hivatal, 
b) gazdászat-közigazgatási szolgfdat, 
e) I. fokú gazdászat-közigazgatási hatóság, 
d) II. fokú gazdászat-közigazgatási hatóság, 

• e)
1 

gazdászat-közigazgatásilag önálló alosztály, 
f) kerületi hadbiztosság, 

g) vezető hadbrztos. 
12. Rendszeresítésre kerülő új fogalmak: 

a) az I. fejezet 1-3. számú táblázataiban meghatá-
rozott fogalmak, 

b) ellátó szakasz, ellátó szakaszparancsnok, 
e) anyagfelelős, 
d) !. fokú pénzügyi hatóság, • 
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e) II. fokú pénzügyi hatóság 
Ellátó szc:.,~aszna!i a központi intézetek, területi szervek 

azon szervezeti egységét ne,·ezzi.ik, mely a hadtápszolgálat é-; 
~1énügyi szolgálat egységes végrehajtó ~zerve (volt gazdasági 
hivatal). Ellé'itó szakassz;-il általálrnn oly szárnadótestck rendel
keznek, 2h01 nincs 11é1dtápparancsnok rendszeresítvr. 

Anuagnemfe!elös fog,1lom 111agyar6zatát J!iscl n V. FGj,'
zetben. 

!. fokú pénzüg;1i liatóságr,I< a hado~ztiilyok és kerüli. kk 
p611zügyi szolgálat vezetője. 

J I. /okú pénziigyi hatóság a Honvédelmi Minisztérium. 
Hadosztálv-kötelékbe szervezett alakulatok csel<kszámlú

j át a h aclosztály'. az ÖSSZ('S töl)bi a l <1ku latok csekk,zárnláj át az 
,: kerületi pénzügyi szolgálat vezetö (1. fokú pü. hatóság) j,tva · 
cíDlmazza, amelynek szervezetszerű alárendeltségébe tnrtoznak, 
illetve, melyhez a szervezési renrlelPl szerint pénzellátás szem
pontjából utalva vannak. 

A szervezési rendelel szerint .. ~;ndászat-közigazgatúsi -
lar;- önálló osztály"-nak minősített alakulatok a jövőben beletar
toznak a számadótestek gyüjtőfogalmába, miután ::i jövőben 
ezek is önállóan fogják ellátni az érvényesítési szolgfilatol. ö11-

állóan és közvetlenül fogjúk szükségldeiket ;iz előljúró mc:ga
sabb parancsnoksúgoktól (ho .. 1,er. ÚQ"8zat vezetőktől) igényelni 
s önállóan fognak az anyagról is elszúmolni. 

Ezredek kikülönítrlt í'.ászlóaljai ellátó szakasszal re11del
hznek s mint számadótesl kirendeltségek 111ííköcl11ck. , 

IV. Változások az élelmező szolgálatban. 
1. Közétkezési bizottság megszűnik 
2. Az élelmező szolgálat vezetője külön csekkszámlávc1l 

nem rendelkezik. 
3. Az alakulatok élelmező szolgálat:ít a H. M. rendelke

zései szerint a kerületek hacfü1pparancsncka fogja irányítani 
.. irányétl"ap"-ok kiadásával. Az irányétlap meghatározza azl, 
hogy mely napokra mely cikkekből fejenként mily merinyiségPl 
kell az illetékes élelmező raktártól felvételezni (lehívni) s fejen
ként mily összeg erejéig eszközölhet az alakulat maga helyszíni 
beszerzést. Az ilymódon engedélyezett összeget a alakulat pénz
ügyi szolgálat vezetője hitelkeretként boc3átja az élelmező szol
gálatvezető rendelkezésére. 

4. Az eddigi élelmezési liszti ügykör az alábbiakkal 
bővül: . 

a) bajtársi étkezdék vezetése, 
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b) termény és anyagjárandósági cikkekkel való ellátás, 
r) termény és anyagj árandósá gi számadás szerkesztés, 
d) élelmezés-felszerelési anyaggal kapcsolatos szolgá-

lat ellátása. 
· 5. Számadást szigorlatozás végett az előljáró magasabb 

parancsnoksághoz felterjeszteni nem kell. Minden számadást 
csak házi példányban kell szerkeszteni, Ezek ellenőrzése a hely
színen fog megtörténni, részben belső ellenőrzéssel (lásd III. 
Fejezet 8/ b. pontját), részben Íelülvizsgálati ellenőrzéssel az 
I . .fokú pénzügyi hatóság részéről. 

V. Változások az anyaggazdálkodási szolgálatban. 
Az egyes alakulatoknál rendszeresített· 

élelmező-, 
ruházat és vonatany2,g-, 
gépjármű-, 
egészségügyi-. 
állategészségügyi -, 
fegyver- és lőszerszolgálat vezető- , 
az épületkezelő tiszt-, 
az ellátó szakaszparancsnok-, 
híradóparancsnok-, 
műszaki tiszt-, 

fegyvernemi anyagi parancsnok (tiszt, vezető) a hatás
körükbe utalt anyagnemekre (lásd I. Fejezet 1-3. sz. táblá · 
?ataH) kiterjedően, mint „anyagnemfelelős"-ök működnek.. 

Az anyagnemfelősök feladata a hatáskörükbe utalt 
anyagnemre (anyagnemekre) kiterjedően a teljes anyági szol 
gálat ellátása, nevezetesen: 

, anyagigénylés, 
anyagátvétel, 
anyagtárolás, kezelés, karbantartás, 
anyagjavítás és a javítóműhelyek szám.'.tra előírt 

elszámolások vezetése, 
anyagkiszolgáliatás az alosztályok felé és ezzel kap

csolatban a nyugta~ellennyugta könyvek vezetése, 
anyagleltár vezetés, 
az anyagnem karbantartására megállapított hitel 

kerettel való gazdálkodás, a beszerzett cikkek és anyagok nyil-
vántartása és elszámolása, · 

a használatra kiadott készleteknek rovancsolása s 
;•nnak állandó és rendszeres ellenőrzése, hogy az anyagok ren-



deltetésszerűen és kíméletesen használtatnak-e, azokat karban
tartják-e. 

A lényeges változás tehát abban áll, hogy minden anyag-
1,emnek megvan a szervezetszerLi anyagnemfelelőse, aki a hatás
körébe utalt anyagnemekrc nézve ellátja_ az anyagkezelői és az 
,rnyagszámadói kötelmeket is. · 

Az anyagleltárakból az év végén anyagszámadást szer
keszteni nem kell, mert a leltárnak is a már ismertetett elvek 
szerint helyszíni elJenőrzés.· tárgyat képezik. 

VI. Egyéb változások. 
Az anyagi szolgálat egyéb ágazataiban bekövetkező 

lényeges változások más cikkek keretében kerülnek folyarnatosau 
ismertetésre. · 

Hangsúlyozom, hogy e cikk csak a lényeges változásokat 
ismerteti. A válfozásokat részleteiben a kiadásra kerülő minisz 
teri intézkedés tartalmazza. Minden bajtársnak elsőrendíí köt ~
lessége, hogy az abban foglaltakat részletesen megtanulja. Az 
átállás a szolgálat új rendjére csak akkor lesz súrlódásmentes, 
az újrendszerCí anyagi szolgálat csak akkor fog kiválóan míí
ködni, ha minden közeg, akinek szervezetszerű kötelessége az 
anyagi vezető, ellenőrző és végrehajtó szolgálat ellátása, ismeri 
feljes részletességgel a feladatát és kötelességét, szolgálatát a 
legnagyobb lelkiismeretességgel és pontossággal látja el s ön
tevéke11yen, kezdeményezően, felelősségériek teljes tudatában 
cselekszik. vagy intézkedik, ha ;:i szolgálat ellú!ásának 111cnel1i
he11 zökkenők áJI anak br. 

Az anyagi szolgálat jelmondata: G o n do s k o d á s 
a r ró 1, hogy m i n de n sz ük s ég le_ t a meg h a t á r o-
7 ott i dő be n. a s z ük s é g l e t i h e I y e n, k e l l ő m e n Y
n y i s é g b e n . a e s a p a t r e n d e I k e z é s é r e á 11 j o n. 
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GÖRGeNYI GYÖRGY őrnagy 

Hadtápharcás2Sati athalma2Só megbes~élés 
előhénítéséneh és lefolytatásá11al1, naóds~ere 
(Szovjet irodalom nyomán.) 

A következő kiképzési év egyik főfeladata lesz a hadtáp
szolgálatos tisztek és tiszthelyettesek hadtápharcászati kikép
zése. Minden hadlápszolgálato. tisztnek és tiszthelyettesnek meg 
kell tanulnia - úgy elméletiles, mint gyakorlatilag - a had
lápszolgálat vezetését és végrehajtását harcban, hogy a• beosz
tásuknak megfelelő feladatokat maradéktalanul, az annár eggyel 
magasabb szolgálati beosztásnak megfelelő feladatokat pedig 
szükségszerűen el tudják látni. 

A kiképzés és fejlődés alapja az egyéni tanulás lesz, mely
nek során a szabályzatokból és segédletekből az elveket és alkal
mazási módozatokat elméleti leg kell elsajátítani. Erre az alapra 
kell felépítenünk a g akorlati kiképzést, melynek során az elvek 
alkamazását, az alkalmazási módozatok gyakorlását kell végre
hajtanunk, mert elméleti tudásunk csak akkor lesz értékes, ha 
azt a gyakorlatban alkalmazni is tudjuk. 

A gyakorlati kiképzés legjobban bevált és leggyakrabban 
használt módja a térképen-, vagy a terepen és térképen vezetett 
csoportos foglalkozás, - másnéven: alkalmazó megbeszélés. 

Kiképzési rendszerünkből kifolyóan sok olyan bajtársnak 
kell kidolgoznia és levezet,nie hadtápharcászati alkalmazó meg
beszélést, aki ilyen feladatot még nem hajtott végre. A kiképzés 
színvonalának és eredményességének biztosítása érdekében fel
tétlenül szükséges, hog·y a bajtársakat megtanítsuk arra. hogyan 
készüljenek fel egr hadt5pharcászati alkalmazó megbeszélés 
összeállítására, hogyan dolgozz..ák f1el az anyagot és hogyan 
vezessék le a gyakorlatot. 

. Jelen munkámnak az a célja, hogy a bajtársakat erre a fel
adatra előkészítsem, az alkalmazó megbeszélés összeállításának 
és lefolytatásának módszerére megtanítsam. A harcászati- és 
hadtápharcászati alkalmazó megbeszélés lényege abban nyilvá-
1nul meg, hogy a foglalkozás folyamán á hallgatók egy bizonyos 
meghatározott szerepet (beosztást) töltenek be és következete
sen dolgozzák fel az alkalmazó megbeszélés lefolytatási tervében 
meghatározott feladatokat és oktatási kérdéseket. 

Például egyik esetben a hallgatók mint hadtápparancs
nokok - hadtáp parancsot adnak ki ( dolgoznak ki), vagy a 
másik esetben mint az élelmezési szolgálat vezetői készítik cl 



számvetéseiket - az alkalmazó megbeszélés egy-egy mozzant:1-
tában . 

Az alkalmazó megbeszélés módszere lehetővé teszi, hogy 
különösebb anyagi áldozatok nélkül, konkrét példákon tanulmá
nyozzuk az elméleti kérdéseket, szabályzati előírásokat, a harc 
megszervezésének és iráinyításának módozatait és feltételeit, a 
hadtáp felépítését és működését különböző körülmények között, 
- elsajátítsuk a hadtápvezetés ~akorlati fogásait, a hadtáp
vezetés jelentéseit, számvetéseit, terveit és parancsait - a tér
képek használatát és a térképen való nyilvántartás vezetését. 

A. hadtápharcászati kiképzés megszervezésénél és lefoly
tatásánál a következő feladatokat -állíthatjuk fel: 

1. A szabályzatokban és rendelkezésekben lefektetett had
tápszolgálati és hadtápharcászati általános alapelvek - vala 
mint a háborús tapasztalatok ismertetése. 

2. A hadtápharcászatban, a hadtápvezetés kérdéseiben, a 
hadtáp alakulatok és intézetek igénybevétele tekintetében 
egyöntetű felfogás kialakítása . 

Itt ki kell emelnem ennek a kérdésnek a jelentőségét. A 
harc forgatagában igen gyakran előfordul, hogy parancsnokok 
és egységeik, vagy együttműködő egységek között az összeköt
tetés rövidebb-hosszabb időre megszakad. Ilyenkor a kapcsolatot 
csak az egyöntetű felfogás képes biztosítani oly módon, hogy 
egy bizonyos helyzetben az egyöntetű felfogású parancsnokok és 
alárendeltek hasonlóan cselekednek. Ha tehát az aláreNdeltjével 
összeköttetésben nem lévő parancsnok ismeri az általános hely
zetet, következtetni tud alárendeltjének cselekedeteire. 

Az egyöntetű felfogás gyakorlati előnye a kapott parancs, 
va,gy jelentés gyorsabb és biztosabb megértésében is megnyil
vánul. 

3. Fejlesszük ki a helyzet kiértékelésének gyakorlati fogá
sait, e különféle kérdések megoldásának és ko,nkrét feladatok 
adásának képességét, - a hadtáp szerveknek, intézeteknek és 
alakulatoknak szóló hadtápparancsok, rendelkezések, közlemé
nyek, hadtápjelentések, igénylések, ellátási és utánpótlási tervek 
szerkesztésének képességét - a parancsadás technikáját. 

Az alkalmazó megbeszélések jellege a hallgatók elméleti 
és gyakorlati képzettségétől függ. - Az oktatás kezdeti szaka
szában ez a jelle,g alapfokú lesz, vagyis a hadtáp felépítésével 
és a hadtápszolgálat alapvető kérdéseinek következetes feldolgo
zásával kell foglalkoznia . - Amikor a hal~gatók ezeket a kén 
déseket mar megtanulták, gyakorlati foglalkozá sokat kell tarta-
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nunk, hogy mélyebben megismerjék a kérdéseket és ellenőrizzük 
azok elsajátítását. - Ezeken a foglalkozásokon nemcsak a had
táp felépítését és működését kell elsajátítani, hanem a hadtáp 
alakulatok és intézetek, a hadtápvezetés szerveinek működesi 
technikáját és a beosztott személyek teendőit is meg kell tainulni. 

· Az alkalmazó megbeszéléseknél a harc bizonyos szaka-
szait válasszuk ki és minden foglalkozáson meghatározott számú 
feladatot adjunk. · 

Az alkalmazó megbeszélések célja a kezdeményezés, fel
fogóképesség és találékonyság fejlesztése, a hallgatók jellemé
nek és akaratának erősítése, a már megszerzett ismeret~k lerög
zítése és a törzsmunka alaki és tartalmi színvonalának emelése. 
E célok elérésében a foglalkozás vezetőjét illeti a főszerep. A fog
lalkozások csak akkor lesznek eredményesek, ha a vezető kivá
lóan ismeri a megtanulandó kérdést, rendelkezik oktatási mód 
~zertani tudással és jól -felkészül a foglalkozásra . . · 

A hadtápszolgálat min<len egyes tisztjének nemcsak saját 
kölelmeil és a hadtápharcászatot kell ismernie, - nemcsak az 
általános katonai tudással kell rendelkeznie - hanem rendel
keznie kell az alárendeltjei oktatásához elengedhetetlenül szük
séges módszertani tudással is. 

A módszertani tudás nem magától jön! Ezt csak rendsze
res tanulás, tisztekkel és honvédekkel való foglalkozások lefoly
tatása révén, saját tudásunk szünet nélküli tökéletesítése és a Iá -
rendeltjeinknek való átadása útján sajátíthatjuk el. 

A vezető foglalkozáshoz való felkészülésének rendi e. 

A vezetőnek mindenekelőtt meg kell határoz,nia az okta
tási terv, vagy a program által előírt foglalkozás tárgykörét, a 
foglalkozás célját, hogy mit kell tanítania, ellenőriznie, ,gyako
rolnia a foglalkozáson. Számba kell vennie az ismertetésre váró 
kérdések mennyiségét. - A vezetőnek tehát meg kell határoznia 
a foglalkozások irányvonalát és oktatási kérdéseit. 

Az alkalmazó megbeszélés előkészítésének oktatása célj á
Jól a foglalkozások elején a hallgatók is határozzák meg a fog
lalkozás célját és az oktatási kérdéseket. 2-3 hallgató tegyen 
jelentést és a vezető beszélje meg ezeket. 

A továbbiak folyamán „lövészezred hadtápja felépítésének 
és működésének ismertetése az előkészítő időszakban és a beosz
tott személyek teendői" tár,gyú hadtápharcászati alkalmazó meg
beszélés előkészítésével és lefolytatási tervével fogok mint 
kiragadott példával -- foglalkozni. 
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Hangsúlyoznom kell, hogy csak példáról tesz szó, mely 
nem foglalkozik az összes kérdésekkel és feladatokkal. 

A foglalkozás vezetője - a hallgatók képzettségéből, a 
foglalkozás tárgyköréből és céljából kiindulva, a következő okta
tási kérdéseket írta elő: 

1. Hadtápintézetek szervezete, feladata, elhelyezése és 
mUködése harc közben. 

2. Hadtápjelentés összeállítása és jelentéstétel. 
3. Az ezredparancsnok utasításai hadtápparancsnokának, 

a hadtáp megszervezésére. 
4. A hadtápparancsnok utasításai a szolgálati vezetőknek. 
5. A hadtápkörlet felderítési tervének megszerkesztése. 
6. A hadtápintézetek áttelepítési !ervének megszer

kesztése. 
7. Utánpótlási terv szerkesztése. 
8. A harc anyagi ellátási terveinek megszerkesztése, az 

egészségügyi és állattegészségügyi ellátás és hátraszállítá~ 
tervének megszerkesztése. 

9. A hadtáp védelme és őrsége vázlattervének megsz er
kesztése. 

10. Hadtápparancs szerkesztése. 
A cél és az oktatási kérdések meghatározása után feltét 

lenül szükséges a megfelelő irodalomnak, a kérdések elmélet1~

nek, a szabályzatoknak és intézkedéseknek, a hadtápalakaulatok 
állományának és a beosztott személyek körülményeinek alapos 
tanulmányozása. 

A foglalkozáshoz lehetőleg nagy mértékegységű · térképe
ket válasszunk ki, a térképen és terepen legszemléltetőbb és leg
alkalmasabb szakaszt keressük ki. 

Dolgozzuk ki a hadtápharcászaU elgondolásokat, a fog
lalkozások menetét, határozzuk meg az egyes mozzanatokat. 
minden mozzanatra állítsunk össze megfelelő oktatási kérdése 
ket, - állítsuk össze a feladatokat, a foglalkozás lefolytatás{1uak 
tervét és dolgozzuk ki a térképet. Ezek a tevékenységek lesznek 
a foglalkozás vezetőjének legbonyolultabb és legf áradtságo
sabb munkái. 

A foglalkozások és a tanrend összeállításánál szigorúan 
ügyelni kell a tárgykörök kidolgozásának következetességére, az 
anyagmennyiség következetes növelésére és az egyszerCíbbről ~1 

bonyolultabb felé való lassú áttérésre. Számba kell vennünk ~, 
szükséges eszközök és segédletek meglétét is. 

A foglalkozásnál esetleg szükséges segítőtársakat ki ke.JI 
jelölni és elő kell készíteni. Gondoskodni kell a szükséges v;:ízl ;1. 
tokról és egyé!J segéd letekről, 
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A kiképzés ellenőrzése végett minden csoportnál kell 
vezetni foglalkozást naplót. Ez tartalmazza az egyes foglalkozá
sok tárgykörét, az előadó nevét, a jelenlevők létszámat, a hiány
zókat névszerint, az egyes hallgatóknak feladott fel adatokat és :i 

csoport kiképzésvezetőjének megjegyzéseit. 

A feltevés (tananyag) összeállításának rendje. 

A hadtápharcászati foglalkozások feltevésének tartal
maznia kell a konkrét helyzetet, melynek alapján a résztvevők a 
megjelöl l tárgykört és az /' oktatási kérdéseket fel fogják dol
gozni. A feltevés általában a következő részekből áll: 

l. Az általános helyzet: Röviden: hol van és mit csinál a 
felettes egység, - jelen esetben a hadosztály, 

2. A részletes helyzet: Hol van és mit csinál az ezred és 
mi a kapott feladata. 

3. Az ezred hadtáphelyzete: Hol vannak a hadtápalakula 
tok, milyen állapotban vannak és mit csinálnak. A felsőbb 
parancsnoktól származó adatok: A hadtápkörlet határai, az 
utánpótlás rendje, hol, mikor és mit adnak ki az ezred szá 
mára stb. 

4. Mit kell végrehajtani és a végrehajtás módozatai. 
5. Egyéb tájékoztató adatok: Az ellenség tevékenysége, 

az időjárás, utak és műtárgyak állapota, stb. 
A munka megkönnyítése végett a feltevéshez csatolha

tunk vázlatokat, jelentéseket, parancsokat, stb. 
A feltevés teljessége, a mellékletek száma és tartalma az 

oktatási céloktól, valamint a csoport állományától és felkészült
ségétől függ. Ha például a harc ellátásához szükséges szám
vetések szerkesztését akarjuk oktatni és gyakorolni, akkor a 
hadtáp helyzetében a lőszerellátással, üzemanyagéllátással. 
élelmiszerellátással, ruházat és egyéb ·anyag ellátásával kapcso
la!ban bő és sokoldalú adatokat kell adnunk. 

Ha azonban a hadtáp vezetését, a hadtápparancs szer
kesztését akarjuk oktatni, már nem lesz szükség ilyen részletes 
adatok adására, mert ezekre ily mértékben a hadtápparancs 
megszerkesztésénél nem lesz szükség és csak feleslegesen töl
tünk időt a részletekkel. 

A feltevés röviden és pontosan, de teljes mértékben adja 
vissza a helyzetet, hogy ne legyen szüksfg kiegészítő kérdésekre -
és ne merüljenek fel nehézségek a megértés és elsajátítás tekin
tetében. Ne adjunk többet, mint amennyi szükséges, de a szük
:c' égeset adjuk meg. 
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Adjunk minden hallgatónak feltevést és részletesen 
elemezzük ki velük annak összes szakaszait. 

Az alkalmazó megbeszélés lefolytatást tervénelt össze át lít ása. 

( 1. sz. melléklet.) 

A terv t szemléltető és áttekinthető formában szerkesz
szük 111eg. Tiszta és érthetű legyen. Az a<lott csoport saj átoss~ -
gainak megfelelően, - a foglalkozáson való használatra szer
kesszük. 

A terv elsősorban tartalmazza a foglalkozás időszerinti 
részletes beosztását, az egymásután következetesen lerögzített 
oktatási kérdések felsorolását, a kérdésekre következő teendők 
jellegét, melyeknek a hallgatók tevékenysége lesz az alapja, -
a vezető tervét a csoport hallgatóinak tényleges foglalkoz
tatására. 

Ezenkívül a tervben, vagy a hozzácsatolt mellékletekben 
meg kell lenni a feleletelmek és az oktatási kérdések megoldá
sainak, a feldolgozandó rendelkezések, tájékoztatások, kivona 
tok, kimutatások, hadtápjelentések, tervek, hadtápparancs for 
májának, a parancsnok és hadtápelőljárók parancsai és rendel
kezései megfelelő kivonatának, az alapvető elvi intézkedések és 
a foglalkozásnál feltétlenül szükséges tájékoztató adatok 
leírásának. 

A foglalkozás előkészítő időszakában (támadás, vagy védelem 
előkészítése, megszervezése) felddgozancló kérdések. (Csak 

példa.) 

Ei'sősorban ismertessük, hogyan kell "a térképet kidol-
gozni a hadtápharcászati foglalkozásokhoz. 

1. Hadtáp helyzetjelentés. 
2. Az ezredparancsnok hadtáputasítás? 
3. A hadtápkörlet felderítési terve. 
4. A hadtápalakulatok áttelepítési terve. 
5. Utánpótlási terv. 
6_ Hadtápparancs. 
E2.eket a kérdéseket, illetve fel adatokat dolgozzuk -

illetve dolgoztassuk fel - tartalmi és szerkezeti szempontbt'>l 
egyaránt. 

A foglalkozás második részének tárgyköre - a hadtáp 
működése és irányítása harc közben. Ez a r(ljoz már bonyo
lultabb és megköveteli, hogy az oktató lelkiismeretesen fel-
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készüljön és ismerje e módszertan gyakorlati fogásait A fog
lalkozás e részének célja kiképezni, gyakorolni és tökéletesíte11i 
a tiszteket a saját hadtápalakulatok irányításában - a hadtá,) 
irányításában, vagy más feladatkörök ellátásában harc 
közben. 

A [oglalkozás második részének oktatási kérdésc'i 
lehel nell: 

1. Az irányítás fogalma, módozatai és eljárásai. 
2. Lőszer-, üzemanyag- és élelmiszerutánpótlás meg·

szervezése. 
3. Mindennemű anyag hátraszállításának megszervezése. 
4. A hadtápalakulatok áttelepítésének irányítása a harcoló 

csapatok nyomában, valamint működésük feletti ellenőrzés. 
5. Számvetések, tervek, igénylések szerkesztése a fel -

használt anyag utánpótlására. 
6. Jelentések szerkesztése és bemutatása. 
7. Gyakorlati fogások el~ajátítása a rendelkezések kiadá

sában, a hadtáphelyzetről szóló adatok beszerzésében és jelen
téstétel az előljárónak. 

8. A felderítés, összegyűjtés és hátraszállítás, valamint 
a zsákmányolt anyag hátraszállításának megszervezése. 

9. Gyakorlati fogások elsajátítása különleges helyzetek
ben, gyors intézkedések kiadásában. 

10. A hadtápintézetekkel, tartalékokkal és utánpótlási 
vonalakkal a harc folyamán történő intézkedések oktatása és 
gyakorlása. 

A ·második rész oktatási kérdéseinek feldolgozásánál igen 
fontos a kérdések következetessége, - mely a harc természeté
ből és a harc ellátására irányuló hadtápszolgálatból adódik -, 
valamint a saját és ellenséges helyzet korszerű harcászati köve
telményeinek feltétlenül megfelelő . intézkedések szerkesztése. 

Minden intézkedésnek a megfelelő oktatási kérdés meg
oldását kell céloznia és az adott konkrét harcászati helyzetből 
kell adódnia. 

Például nem szabad előzetesen intézkedni a hátraszállí
tással és veszteséggel kapcsolatban akkor, amikor a tüzérségi 
élőkészítés még folyik és a csapatok támadása még meg sem 
indult. 

Hasonlóan a hadtápalakulatok áttelepítésére v.onatkozó 
utasításnak is a csapatok meghatározott hadműveleti idejében 
beálló újabb h.trcászati helyzetnek kell megfelelnie, nehogy 3 

csapatok elszakadjanak a hadtápintézetektől. , 
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A hadtáph1rdszati kiképzés alapfeltétele, hogy úgy a 
1képzés vezetője, mint valamennyi ilallgató alaposan ismerje a 

korszerű harc alapelveit, a különféle fegyvernemek szervezését 
s harceljárását. Ennek megtanulásában · kiváló segítséget nyuj
anak új szabályzataink, melyek a második világháborúban 
g"Yőztes Szovjet Hadsereg tapasztalatai alapján készültek és 
amelyeket a marxizmus-leninizmus tudományát felhasználva, a 
világ leghaladottabb népének vezetői fejlesztettek tovább. 

Szabályzatainkon kívül, emelkedő színvonalú katonai 
~zakirndalm'unk olvasása is nagyban segíthet fejlődésünkben. 

Végezetül még csak azt hangsúlyozom ki, hogy vigyünk 
tervszerűséget kiképzési munkánkra, mert a tapasztalat már 
bebizonyította, hogy a tervszerGség legjobban bíztosítja a jó 
eredi:nényt. 

1 drb melléklet. 

~~~ 

lj 
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PI1 1 TltR FRRE;-;C t'zred•'• 

A parancs11okok és s~aks~olgálatoí 
ellátó kö~egek felelőssége 

-~ · és hötel111ei a gépjármű s~olgálatban: 1 

I Ionvédségünk fejlesztése során végre elérkeztünk a fej
lődésnek c:1hhoz a fokához, amikor elmo11ctl1atjuk, hogy komoly, 
nagyszámú gépjármíiállománnyal rendelkezünk. 

A honvédség gépjárómű szükségletei mcglehetfü:e11 11a

gyok és, hogy minden nehézséget leküzdve, sikerült a követel
ménynek eleget tennünk, azt kizárólag a dolgozó osztálynak 
a felszabadulás óta tanusítolt áldozatkészségének, Pártunk és 
Honvédségünk bölcs vezetőinek gondos előrelátásának köszön
hetjük, akik a Honvédség gépes1tését elsőrendü feladatuknak 
líízték ki, magukévá téve azt a megcáfolhatatlan igazságot, 
mely szerint gépesítés nélkül a korszerű hadsereg el sem kép
zelhető. 

Köztudomású, hogy a gépkocsi igen nagy ériéket képvi
sel és nem a szórakozásnak olcsó eszköze, - s hogy egy elöl
járóm szavait idézzem, - nem „babszem'', hanem a költség
vetésünk legjelentékenyebb tétele. 

Joggal feltételezhetjük, hogy a gépjárómű-állományunk 
iejlődésével lépést tart a szakszolgálatot ellátó közegek fejlő
dése is a szakisn~rctek elsajátítása terén. E feltevésünket még 
valószínűbbé teszi az a körülmény, hogy Néphadseregünk min
den tagja politikai pktatáf3ban is ré!,zesül, amely tutlalosílja 
minden katonában annak szüségcsségét, hogy a közösség 
vagyonával kíméletesen búnjon és észszer[íen gaLdúlkodjék. 

A politikai oktatás folyamán megtanulhattuk, hogyan kell 
egy ütőképes Néphadsereget felépíteni, amely a béke megvédé
sére mindenkor készen áll, megla11ultuk azl is, hogy kinek az 
áldozatkészsége segít bennünket ahhoz, hogy ezt a hadsereget 
korszerűen felszerelhessük. 

De e körülmények ismerete még neni elegendő . 
A marxista-leninista tudomány csak akkor lerernti meg a gyü
mölcseit, ha azt a gyakorlati élet minden megnyilvánulásában 
helyesen és észszerűen alkalmazzuk, kezdve katonai szakszolgá
latunk legelső lépésétől: a gépkocsik rendeltetésszerű és a taka
rékosság szempontja inak figyelembevétele mellett történő hasz
nálatától egészen e sz"olgálattal kapcsolatos adminisztratív teen
dők lelkiismeretes ellátásáig. 

Sajnos, szomorú tényként kell ~gállapítani, hogy a gép
járómíívek használata és kezelése terén - a számos oktatás és 
figyelmeztetés ellenére - még súlyos hibák tapasztalhatók. 
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Elérkezett a végső ideje annak, hogy a hibák sorozatát lezárjuk 
és azok végére - ha kell, kíméletlen kézzel és ellentmondást 
nem türő módon - pontot tegyünk. 

Még most is találunk olyan magukról megfeledkezett 
bajtársakat, akik abban a nem is téves, hanem eléggé el nem 
ítélhető bűnös hitben élnek, hogy a gépkocsi saját kényelmi cél
jaiknak eszköze, amelyet lakásukról szolgálati helyükre yaló 
utazás céljából felelőtlenül hasznáhatnak és ;:;melyen hozzátar
tozóikat, feleségüket, gyermekeiket kocsikáztathatják. 

Ezek a bajtársak semmivel sem bizonyíthatják jobban azl 
a távolságot, amely őket a marxista-leninista elmélet alapján 
kiképzett Néphadseregtől elválasztják, mint éppen ezekkel a 
iegyelemsértő cselekedeteikkel. Magatartásukkaí egyébként azt 
is bizonyítják, hogy figyelmen kívül hagyták a Honvédelmi 
Wniszter Bajtárs körrendeletét, amelyben a szolgálati gépkocsi!, 
használatának módjait, ponlosar. és félreértést ki z:~ró mödor. 
körvonalazta. 

A második súlyos hibára is rá kell mulatni, amely a leg
• több súlyos baleset előidézője . Ez a hiba: ~- gyorshajtás. 

Talán még most is van a bajtársak között olyan tiszt, 
vagy tiszthelyettes, aki nem tudja, hogy a szabálytalan és 
gyorshajtásért, valamint az ebből eredő balesetekért is, a gép 
járómG rangidős utasa - mint kocsiparancsnok - a gépkocsi-
vezetővel egyaránt felelős. · 

Tudnia kell minden bajtársnak, hogy a legnagyobb sebes
séget feltüntető figyelmeztető tábla nem díszként van a szél
védő üvegre ráragasztva. E figyelmeztető tábla módot nyujt a 
l<ocsiparancsnoknak arra, hogy a gépkocsi megengedett legna
gyobb sebességét ellenőrizze és ennek szigorú b'etartására a 
gépkocsivezetőt utasítsa, sé5t ha kell, rászorítsa. 

A harmadik - sajnos elég gyakran tapasztalt hiba -
a gépkocsiknak túlterhelése. E hiba alig kisebb az előbbinél. 

A bajtársak nem számolnak azzal, hogy a négyszemélyes 
gépkocsinak öt személlyel, a tebergépkocsinak teherbírását meg 
haladó rakománnyal való megterhelése beláthatatlan károknak 
lrhetnek előidézői, amelyek el sősorban is a gépkocsik időelőtti 
elhasználódásában nyilatkoznak meg. Ilyen szabálytalanságokat 
látva, önként felmerülhet bennünk az a gyanú, hogy a felelőtlen 
és lelkismeretlen magatartást tanusító személyek szándékosan 
akarnak a nép vagyonában kárt okozni. Ily eseteknek megtor
lásáná l a jövőben nem szabad kíméletet gyakorolni. 

Sajnos, sokszor az is tapasztalható, hogy a gépjárómű
, ek karbantartását elhanyagolják, sőt egyes elöljárók e munk,1 
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elvégzésére nem adják meg a lehetőséget. Igy gyakran elmarad 
a feltétlenül szükséges olajcsere. 

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal az egyik 
µarancsnokságnál e téren tapasztalt súlyos mulasztásokat fel
említsem. Egy vadonatúj. 230.000 Ft értékű gépkocsit olaj nél 
kül talállak az ellenőrző közegek. Egy 100.000 Ft értéket is 
meghaladó gépkocsival az említett alakulat olajcsere nélkül 
2500 km-t futott. · 

Mindkét gépkoq,i csekély olajkészlete szemetes és üledé
kes volt. A hibát még súlyosabbá tette az, hogy e mulasztásokat 
Diesel-rendszerű gépkocsikon követték el, amelyeknek közis
merten nagyobb az olajszükséglete, mint a benzinüzemű gép
kocsiknak. Ez a súlyos kötelességmulasztás azt mutatja, hogy 
a gépkocsianyag felelősei szolgálatuk legelemibb követelmé
nyeinek sem tettek eleget, így nem is lehet csodálkozni azon. 
ha e mulasztá"st a szabálytalanságok egész sora követi, ami m.ár 
ügyészi beavatkozást igényel. 

E tarthatatlan állapotok sürgős megszüntetését célozzák 
azok az előadások, melyek a hadtápkonferencián elhangzottak. 
Az előadások úgy voltak összeállítva, hogy azok a gépjárómű
szolgálat minden részletét felöleljék a hallgatóknak pedig módot 
nyujtottak arra, hogy a meg nem értett részletekre vonatkozó 
kérdéseiket feltehessék. 

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy vannak oly mu
lasztások és kisebb jelentőségű szabálytalanságok, amelyek 
nem fegyelmetlenséggel, hanem a kiképzés hiányosságaival 
magyarázhatók. 

Néphadseregünk és a nagy közösség féltve őrzött vagyo
nát ért kár szempontjából azonban közömbös, hogy a kár milyen 
okból eredt. A veszteség egyformán sujt b,ennünket. Eppen 
ezért feladatul tűztük ki magunk elé, hogy az összes gépj árómű 
anyag felelősök és szakközegek kiképzését fokozzuk, minőségét 
javítsuk és tökéletesebbé tegyük. Erre irányuló törekvésQnket 
rövidesen megfelelő intézkedések fogják követni. 

A bajtársaknak addig is elsőrendű kötelességük, hogy 
tudásukat növeljék és vasszigorral követeljék meg minden tiszt 
től, tiszthelyettestől és honvédtől, hogy a gépj áróműanyaggal 
szakszerűen és kíméletesen bánjon. Ha a bajtársak ezt megteszik. 
akkor nem fogunk közúti gépjáróműveket a terepen kínlódva 
cammogni látni és nem fogunk látni terepre épített, úgynevezett 
terepjáró gépkocsikat a közutakon versenytempóban száguldani. 

A hadtápkonferencián elhangzott előadások folyamán fog
lalkoztunk szakszolgálatunk eddig talán még kevésbbé ismert 
részleteivel és mindazokkal az újításokkal , amelyekkel e szolgá-



lat ellátását egyszerűbbé, könnyebbé, de eredményesebbé kíván
juk tenni. 

Elvárjuk a bajtársaktól, hogy a gépjáróműszolgálat terén 
jo munkát fognak végezni, oly jó és eredményes munkát, amely
lyel Pártunk és Hadseregünk vezetőinek meghálálhatjuk azt a 
segítséget és támogatást, amellyel lehetővé tették, hogy Nép
hadseregünk fejlődésének minden kellékét rendelkezésünkre 
bocsátották. 

• 



HADT ÁPSZOLGÁLAT FÖNÖKSf;G 

Tridnivalóh 
a. honvéd gépjárművezetők 8~ámára 

1. Altalában. 

1. A gépjáróművek közlekedésére vonatkozó országos 
jogszabályok teljes terjedelmükben érvényesek a honvédségre is. 

2. A közlekedési szabályokat csak az esetben nem kell 
figyelembe venni, ha veszély fenyeget és a biztonság, rejtőzés 
különleges rendszabályokat követel meg. 

3. Az államfő, tűzoltóság, mentők és a rendőrség gépjáró
műveinek, amelyek többhangú jelzőkürtöt használnak, már 

• közeledtükre szabad útat kell engedni. 
· 4. A közlekedési szabályok szigorú betartásáért a gép

kocsivezető felelős. 
5. A gépjáróművezetői szolgálatban követeljük meg a 

rendes öltözködést és a katonás magatartást. 
· 6. A motorkerékpár vezetőjétől. és kísérőjétől a motor

kerékpáron való nem merev, hanem könnyed és amellett katonás 
ülést követeljünk. Felsőtestnek a kormányvillára, vagy a kísérő
nek a vezető hátára való előrehajlása, kanyarokban a lábnak a 
földön való csúsztatása, a vezető hiányos tudását bizonyítja. 

7. A gépjárómű kezelőszemélyzete (gépjáróművezető, 
segédvezető stb.) és a szállított személyek, egyenes testtartásban 
és hátukat könnyedén a háttámlának támasztva, üljenek a gép
járóműveken. 

8. A gépjáróművezető mindkét kezével fogja a kormány
kereket anélkül, hogy ,karjait megfeszítené. Tekintete legyen az 
úttesten, a gyalogjárón és a betorkoló utakon. 

9. Mozogni, beszélgetni, dohányozni csak a parancsnok 
engedélyével szabad. 

10. Beszédtilalom alól kivételt képez a közlekedési meg
figyeléseknek közlése a gép járómű vezetőjével. 

11. A közlekedési jelzések adásáért a gépjárórnű vezetője. 
vagy az e szolgálattal megbízott személy felelős. (Gépkocsi-
parancsnok.) .. 

12. A gépjárómű (motorkerékpár) vezetőjének - míg a 
gépjárórnűvet vezeti - dohányozni tilos. 

13. A gépjáróművezetői szolgálatban alkoholos italokat 
fogyasztani a legszigorúbban tilos. 

14. Gépjárómű (motorkerékpár) vezetője vezetés közben 
nem teljesít tiszteletadást. 
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15. Gyalog menetelő alakulatok mellett, különösen poros, 
nedves, csúszós útoii és rossz időben - ha csak kényszerítő 
okok a gyorshajtást nem teszik szükségessé -, lassan kell haj" 
tani. Előljárók gépkocsijait, ha azok felismerhetők, oszlopmenet
ben és gyakorlatokon, csak akkor szabad előzni, ha azt a kapoH 
parancs végrehajtása, vagy a helyzet, pl. sürgős jelentés közve
títése, stb. megköveteli, vagy ha az előljárók arra engedélyt 
adnak. Kivételt képeznek a közlekedést szabályoz6, karszalag
jukról felismerhető honvéd személyek, akik korlátlan előzési 
joggal bírnak. 

16. A gépjárómüveken egy-egy kötszerládának kell lenni, 
motorkerékpúrvezetők kél sebkötöző csomagot vigyenek 
magukkal. 

II. Fontosabb gépjáróművezetési szabályok. 

1. Elindulils előtt kis fordulatszámon melegítsük be a 
motorl. Csak akkor induljunk, ha a motor egyenletesen mű
ködni kezd. 

Ne induljunk nagy sebességgel! 
2. Ha a tengelykapcsolót nem használjuk, legyen a lábunk 

a tengelykapcsoló lábemellyű melleit és ne a lábemeltyíín. 
3. Huzamosabb időn át ne játsszunk a gázemeltyüvel. 
4. Nem a legnagyobb sebességgel való rohanás, hanem a 

folyamatos vezetés mellett érünk el jó átlagteljesítményt. 
5. Csak annyi gázt adjunk a motornak,· amennyi éppen 

szükséges, ne hajtsunk folyamatosan teljes gázzal. 
6. A kormánykeréknek ideges, ide-oda való rángatását ./ 

kerüljük. 
7. Mindíg és mindeni.itt, még nyílt országutakon és az 

egyirányú utakon -(utcákon) is jobbra hajtsunk. 
8. Kanyar előtt a gázt elvéve, lassítsunk és a kanyarban 

adjunk ismét gázt. Idejében vegyük el a gázt, hogy ne kelljen 
közvetlenül a kanyar előtt'; vagy a kanyarban erősen fékezni. 

9 .. Nagyon hosszú emelkedőkön alacsony- sebességi f oko
zattal és maga s fordulatszámmal haladjunk. Alacsony fordulat
számnál a motort kínozzuk és az erősen felmelegszik. 

10. Szabály: Kanyarokat levágni lilos! Jobb- és bal
kanyarban egyaránt mindíg az útte~t jobboldalán kell maradni. 

J 1. Erős emelkedőkön felfelé akkor váltsuk vissza a sebes
séget, mikor a gépkocsi még jó lendületben van. 

12. Ne versenyezzünk! Előzéssel ne zavarjunk senkit ég 
ne gátoljunk másokat az előzésben. 

13. Allandóan előre nézzünk! Ne fékezzünk és ne gyorsít
sunk hirtelen, hanem egyenletesen és fokozatosan. 
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14. A legjobb állapotban levő gumiabroncsok mindig az 
eis& kerekeken legyenek. 

15. Szabály: Elindulás előtt mindig vizsgáljuk meg J 

. fékeket! ! 
16. Anélkül, hogy meggyőződtünk volna, hogy van-e 

elég üres hely, ne hajtsunk hátra: Hátramenetelnél adjunk 
kürt jelet. 

17. Csak akkor adjunk kürtjelet, ha szükséges. Város 
ban röviden, országúton hosszan kürtöljünk. A kürtjelzést idejé
ben kell adni és nem úgy, hogy a járókelők megijedjenek. 

18. Nehéz és igen forgalmas helyeken váltsunk vissza. 
mert ilyen helyeken alacsonyabb sebességi fokozattal gyorsabban 
haladhatunk át. 

19. Homokos és iszapos utakon idejében váltsunk visz
sza és folyamatosan huzassuk át a gépkocsit, sohasem hagyjuk 
a kerekeket csúszni. 

20. Ha homokos, vagy havas úton elakadtunk, azonnal 
a saját nyomunkon menjünk vissza. óvatosan indítani, kii!ön-
1,en a kerekek megcsúsznak és beássák magukat. 

21. !(öves útról földutakra való letérésnél legyünk elő
vigyázatosak. Sohase vágjuk be élesen a kormányt. A puha 
talaj könnyen elkapja az első k~rekeket. 

22. Földutakról köves útra lehetőleg mindig hegyes szög
ben hajtsunk fel. Hirtelen fordulat faroláshoz vezet. 

23. Tekintetünket sohase vegyük le az útról. A sebesség
váltókar használatánál, vagy más fogásoknál való Jetekinté::, 
súlyos hiba. 

24. Idegen városokban figyeljük a többi gépjáróműveket . 
Ezáltal · az oHani - előttünk ismeretlen - helyi szabályoka• 
megismerjük és így nem követhetünk el kihágást. 

25. Lejtőn lefelé az alacsonyabb sebességet még a lejtő 
előtt kapcsoljuk be. Lendületbe jött gépkocsinál vi.;;szakapcsolni 
már nehezen tudunk! 

III. A gépjáróművezető teendői. 

a) Indulás előtt. 

Meg kell állapítania, hogy van-e elég víz a hűtőben. a 
megteendő úthoz elég olaj a motorban és elég tüzelőanyag a 
tartályban. Vizsgálja meg a kerekek felerősítését, előre- és hátra
menet mellett a fékek működését, a kormányszerkezetet, időről
időre a kenőanyag állását a sebességváltóházban és a kiegyen
lítőműházban . A világítóberendezés helyes működését, a saY-
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Úllásl az akkumulátorban. Mindaddig, míg nem ismeri a gép
járómű összes kenendő helyeit, a gépjárómű kenési táblázata 
szerint hajtsa végre a kenést. Ne hagyjon ki egy kenőcsavart 
sem (kardán, tengelykapcsolónyomóc.sapágy, stb.)! A gumi
abroncsok légnyomását meg. kell vizsgálni. Járja körül a gép
kocsit és tüzetesen nézze meg a felépítményt, a rúgókat, azok 
felerősítését, a kormány és fékrudazatokat. Tekintse meg a mo
to.d, vizsgálja meg és próbálja ki a gáz és gyujtást szabályozó 
rudazatokat. Minden tapasztalattal rendelkező gépkocsivezető 
tudja, hogy ily megtekintési és tapintási vizsgálat alkalmával 
előbukkannak apróbb hibák és ha ezeket azonnal kijavítja, 
nagyobb üzemképtelenségnek veszi .elejét. 

Ha a gépjáróművet naponta használja, az összes vizsgá
latokat nem mindennap, hanem bizonyos egyenlő időközökben 
kell megejteni. 

b) Menet alatt. 
l. Ne feledkezzen meg a központi alvázolajozó készü

lékről. Minden 100 km után menetközben egy erélyes lábnyo
mással működtesse a központi alvázolajozó készüléket. 

2. A műszaki (rövid) pihenő célja a gépjáróművek üzemi 
állapotának megvizsgálása, kisebb üzemzavarok elhárítása és 
üzemképtelenségek megelőzése. 

3. MGszaki pihenő alatt és minden megállásnál vizs
gálja meg: 

l. a hűtővíz szintjét és a motor kenőolajállását, 
2. az összes benzin- és olajcsővezetékeket (nem töröt

tek-e, nem csöpögnek-e?), 
3. á rúgócsapszegeket, anyáscsavarokat, rúgólapokat, 

kerékcsavarokat, fékeket, stb., 
4. menetközben a gépkocsin észlelt esetleges rendellenes

ségek okát kutassa ki és hárítsa el. Ha kijavítani nem tudja, 
elöljáró parancsnokának jelentse, · 

5. a gumiabroncsok légnyomását ellenőrízze, 
6. a rakományt vizsgálja meg (nem lazult-e meg, nem 

csúszott-e el, nem folynak-e a hordók, stb.). 
4. Nagyobb meneteknél igen ajánlatos és hasznos, ha 

óránkint egyszer megáll és a gépjáróművet körüljárja. A hűtő
sapkát lecsavarja és a vízállást ellenőrzi, a gumiabroncsokat 
megvizsgálja, nincs-e szög vagy kavics a köpeny futóf elületébe 
nyomódva, nem túlmeleg-e a gumiabroncs stb.? A motorház
tetőt nyissa fel és mindent gyorsan és figyelmesen tekintsen 
meg. Egy elveszett sasszeg, egy meglazult csavar, vagy idegen 
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anyag a gumiabroncsban, idejében felfedezve és a fogyatékos
ságot megszüntetve, nagyobb üzemzavart, es,etleg balesetet 
hárít el. 

5. Nagyon rossz gépkocsi\'ezető az, akinek gépkocsija 
nagy zajjal jár és ezt tűri. Minden csörgés, nyikorgás és kopo
gás okát kutassa ki, hárítsa el. Minden keletkező üzemzavar 
és kár előjele a zaj. A gépjárómű motorjának élettartamát 
növeli, lia minden egyes zaj okát kikutatja. Tompa kotyogás 
zaja a motortömbcsavarok lazulását jelenti. Ha nem húzza meg 
kellő időben azokat, akkor a hengerkari111ák leszakadhatnak. 
Füstölő és hangosan zakatoló motorban kevés az ol,aj. Porlasz -

. tóból hallható zajokból a szelepek helytelen beállítására vagy 
a szelepek lógására lehet következtetni. Sziszegő zaj rendsze
rint a meglazult gyujtógyertyából jön. A dugattyúk csilingelése 
a helytelen előgyújtást jelzi, vagy rossz a tüzelőanyag. Zsongó 
hangok a golyóscsapágyak lazulását jelzik. Ha e hibát gyorsan 
el nem hárítja, a golyó és a kosarak teljesen szétmorzsolod
nak. Rozsdás rúgók és kenetlen rúgócsapszegek nyikorognak. 
Ha a hátsó tengelyhídból búgó zajt hall, akkor vagy a hajtómíí
kúpkerekek beállítása helytelen, vagy erősen kopottak a kúp
kerekek, vagy a golyóscsapágyak stb. Ha a gépkocsit annyira 
elhanyagolja, hogy az egyik zaj a másikat túlharsogja, akkor a 
legfontosabb üzemi ellenőrzés - a zajok megfigyelése - már 
elesik. 

c) A 111enef be/e jezfével. 

l. A motort leállítja, a gyujtást kapcsoló kulcsot kihúzza, 
a tüzelőanyag csapot elzár ja. Ha lejtőn áll meg, akkor a gép
járóművet legurulás ellen biztosítja. (Alacsony sebességi foko
zatot kell bekapcsolni, kéziféket behúzni, a kerekek alá éket... 
vagy követ kell tenni, az elsők ereket a járdaszegély felé kell kor
mányozni.) 

2. Az abroncsokat vizsgálja meg. (Kavicsot, szöget stb. 
el lq:~ll távolítani.) 

3. A menet után a zajok forrásait kutassa ki és az összes 
hibákat javítsa ki. A gépkocsit mossa meg. Az előírt karban
tartást hajtsa végre. 
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LENGYEL BtLA hbs. őrnagy 

Adalékok a,s élel,ne,sési s,solgálatve,setők rés!Zére 

A hadtápkonf erencia befejeződött. A konferencián meg
jelent bajtársak igen sokat tanultak, általános képet nyertek az 
anyagi szolgálat új rendszeréről s ezzel kapcsolatosan felelős-
ségeikről, kötelességeikről. ~ 

A hadtápkonferencián minden alkalommal rámutattak az 
egyéni felelősségre, a szakmai tudás fontosságára, s arra, hogy 
a jó hadtápszolgálatnak óramü pontossággal kell működnie, 
mert máskülönbeR eredményeket nem lehet elérni. 

Sokan a bajtársak közüt megrettentek az elébük táruló 
hatalmas feladatoktól, s bizonytalan érzésekkel hagyták el a 
konferencia helyét. 

Hogyan tudom én megoldani ezeket a hatalmas feladato 
kat? Honnan merítem én a szakszolgálatom elvégzéséhez szük
séges tudásomat? - kérdezték sokan önmaguktól ... 

Jelen soraimmal, valamint az ezután rendszeresen meg
jelenő cikkeimmel az élelmezési szakszolgálatban működő baj
társaimnak akarok segítséget nyujtani, hogy szakmailag tovább
képezzék magukat, illetve amit még nem tudnak, a Hadtápszo~
gálat útján megtanulhassák. Nem sok újat fogok nyujtani, azon
ban igyekszem rendszerbe foglalni mindazt, amit az élelmezési 
szolgálatban működőknek tudniok kell. 

A Szovjetúnió nagy Vezére Sztálin mondotta, hogy 
.. a hadműveletek kimenetele a csapatoknak lőszerrel, hadfelsze
léssel és élelmezéssel teljes mértékben és idejében való el1Iá
tásától függ". 

De elég-e, hogyha megvan az élelmiszer? em elég baj
társak! Az élelmiszert raktározni kell, vigyázni kell, hogy meg 
ne romoljon, jól, ízletesen kell elkészíteni, hogy a harcos az élet 
fenntartásához szükséges tápanyagokat jóízűen vegye magához. 

Hogy valaki a Szolgálati Szabályzat I. R. 23. §-ában fel
sorolt kötelmeit teljes mértékben elláthassa, ahhoz szükséges, 
hogy ismerje az élelmiszereket, az azokkal kapcsolatos művele
teket, az ember életműködését, a konyhatechnikát, stb. stb. 

Nemcsak neki kell azonban mindezeket megtanulnia és 
elsajátítania, hanem alárendeltjeit, különösképen a szakácsait 
Allandóan oktatnia kell· ezekre a tudományokra. 

Az élelmezési szolgálatot csak szívvel lehet elvégezni. 
Aki nem szereti az élelmiszereket. az azokka 1 történő művelete
ket, az soha nem lesz jó élelmezőtiszt. 

Ebben a szakmában szívvel-lélekkel kell dolgozni. Enni
valónak mindennap kell lenni, még a legválságosabb időben is. 
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Végei' kell vetni annak a nézetnek, hogy az élelmezési 
szolálatot vezetőknek azokat a honvéd egyéneket vezényeljük, 
akik csapatszolgálatra alkatuknál, fellépésüknél fogva alkalmat
] anok, akik piszkosak és rendetlenek. 

Az élelmezési szolgálat teljes embert kíván, mert legne
hezebb az összes szakszolgálat közül. 

Jelen kis tanulmányomat, valamint a megindítani kívánt 
cikksorozatomat az alábbiak szerint fogom a bajtársak rendel 
kezésére bocsátani: 

Foglalkozni óhajtok az élelmezés elméletével, a tápanya
gokkal és a kalóriával. 

Megismertetem a bajtársakal a vegytani és anyagisme
reti alapfogalmakkal, amelyek az élelmezési szakszolgálatban 
nélkülözhetetlenek. 

Betekintést adok a táplálkozás folyamatába, ismertetem 
a konyhatechnikai eljárásokat és a legegyszerííbb recepteket, 
amelyek általánosak. 

Részletesen foglalkozom az élelmiszer ismerettel, az étlap 
szerkesztéssel, a béke és háborús élelmezési kérdésekkel. 

Altalános tájékoztatót adok a tartósítási eljárásokról. 
Adatokkal szolgálok a konyhafelszerelési cikk-szükségletről, és 
általános támpontot adok a konyha tisztogatásáról. 

Végül ki fogok térni a honvédség élelmezésével kapcso-
latos · elszámolásokra és egyéb kérdésekre. 

Tehát tanulmányom felöleli: 
J. az élelmezési elméletét, a tápanyagokat és a kalóriát. 
2. a vegytani (kémiai) és anyagismereti alapfogalmakat, 
3. a táplálkozás folyamatát, 
4. a konyhatechnik(;l.i eljárásokat és a recepteket, 
5. az élelmiszerismereteket, 
6J az étlapszerkesztést, 
7. a béke és a háborús élelmezést, 
8. a konyhafelszerelést és lisztántartást , 
9. a tartósítási eljárásokat, 

l 0. az elszámolást. 

t. Az élelmezés elmélete, tápanyagok, kalória. 

Az élő emberi, és általában az áEati szervezetnek mí.íkö
déséhez energiára van szüksége. Ezt a7, energiát bizonyos anya
goknak a szervezetben való elég·eté.<:e szolgáltatja. Minden élő 
szervezet energiát fogyaszt és eni::rgiát termel, hogy éljen és 
működjön . 
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Az élet nem más, mint Lassú égési folyamat. Ez a 
lassú égési folyamat lényegében azonos az égés ... ,,tűz" köz-

. ismert fogalmával, mert alapjában véve oxtgén-felvétel, azaz 
oxidáció. Alapvetően csak abban különbözik a köznapi értelem
ben vett égési folyamattól, hogy míg az égésnél az oxidáció, azaz 
az oxigén-felvétel hirtelen, gyorsan történik, addig a szervezet
ben végbemenő égési folyamatoknál ez az oxidációs folyamat 
lassabban történik. Végeredményben mind a kettő hőtermeléssel 
és égési termékek előállításával (produkciójával) jár. 

A szervezetben végbemenő égési folyamatokhoz szükséges 
anyagot a táplálékkal visszük a szervezetbe. 

Az emberi szervezet - a víz és egyéb ásványi anyagok 
meJlett - lényegében három szerves anyagcsoportból épül fel : 

a) a fehérjékből, 
b) a zsírokból, 
e) a szénhidrátokból. 
Az emberi szervezet kb. 65% vizet, 20% fehérjét, 10% 

zsírt, 1 % szénhidrátot, 4 % ásványi anyagot tartalmaz. 
A táplálkozásunk célja egyrészt, hogy a szervezet el

használódott anyagait pótoljuk, másrészt az életfolyamatokho.z 
szükséges energiát ételeink útján a szervezetünk rendelkezésére 
bocsássuk. 

A fehérjéket, zsírokat és a szénhidrátokat, valamint az 
ásványi sókat a szervezet építőköveinek szoktuk nevezni. 

Tápanyagok. . 

A fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok tápanyagok, mert 
ezeket az anyagokat a szervezet már közvetlenül tudj a haszno
sitaní, ezek tehát a szervezetet közvetlenül táplálják. E táp
anyagok azonban tisztán nem fordulnak elő, hanem más anya
gokhoz kötve, más anyagokba foglalva, mint élelmtanyagok 
fordulnak elő. A kereskedelmi forgalomba kerülő „élelmi anya
gokat'' élelmiszereknek nevezzük. 

/' Élelmiszerek. 

Az élelmiszereket két nagy csoportba szoktuk osztani: 
a) energiát adó tápanyagokat és 
b) védőtápanyagokat tartalmazó élelmiszerekre. 

, Bles határt vonni a két csoport között azonban természe-
tesen nem lehet, hiszen több élelmiszerünk kisebb nagyobb 
mennyiségbe1i egyaránt tartalmaz energiát adó vagy védőanya
got tartalmazó tápanyagot is. 
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Ezeknek aránya azonba11 mégis megszabja az élelmisze
rek jellegét. A szervezet ugyanis a maga energiaszükségletének 
fedezésére több anyagot képes elégetni, gyakorlati fontossággal . -
azonban csak a fehérjék, zsírok és szénhidrátok bírnak. 

Az energiát szolgáltató tápanyagok közül kalórikus szem
pontból legnagyobb jelentőségűek a zsírok, amelyeknek l gr-j a 
9.3 kalóriát képvisel. 

A fehérjék és a szénhidrátok kalórikus értéke gyakorlati
lag egyenlő a 4.1 kalóriával ( 1 gr). 

Hőérték, anyagérték, élvezeti érték. 

Táplálkozás szempontjából hőértékük csak a szénhidrá
toknak, zsíroknak és fehérjéknek van, mert ezek a szervezetben 
elégve hőt fejlesztenek ki. 

Vannak azonban olyan anyagok is, amelyeket a szervezet 
szintén eléget, azonban ezek hőt nem termelnek, de mégis fel
tétlenül szükségesek az egészséges élet fenntartásához , annak 
ellenére, hogy hőértékük nincsen. 

Ezeket az anyagokat nevezzük mi védő tápanyagoknak. 
Ide tartoznak: a vttamtnok, az ásványi sók, a hormonok, és a 
termentumok ( az úgynevezett biokatalizátorok). Ezek részben 
növényi eredetűek (vitaminok), részben pedig maga a szerve
zet termeli ki (hormonok, fermentumok). 

Az 'ásványi sók, a vitaminok és a víz csak anyagértékiik
kel járulnak hozzá a szervezet létfenntartásához, az életműkö
désünk 'folyamán elhasznált anyagok pótlásához. 

A fehérjék, mivel az élet fenntartásához nélkülözhetet
lenül szükségesek, hőérték mellett anyagértéket is jelentenek 
számunkra. 

Az elfogyasztott táplálékok után a szervezet jóllakottsá
got érez, amit a táplálék telítőértéke szab mef 

Az ember az egyébként önfenntartást celzó táplálkozást, 
az éhségérzet által kifejlesztett élvezettel köti össze. A tápanya
gok élvezeti értékét az elkészítés különböző módjai, az alkalma
zott fűszerek adják meg. 

A honvédségnél történő főzés egyik legfontosabb célkitű
zése legyen az élelmiszerek ízes és tetszefős ételekké való elké
szítése, ami növeli az élelem élvezeti értékét. 

A táplálkozásunkban tehát három fő tényező szerepel: 
a) a hőérték, 
b) az anyagérték, 
e) az élvezeti érték. 



.. 

Kalória. 

Kalória az a hőmennyi ség, amely I kg 14.5 C fokú víz 
hőmérsékletét 1 C fokkal emeli, azaz 15.5 C fokra. 

A kalória (jele K) a hőmennyiség mérésére szolgál. 
Az energiát adó erőforrás nagyságát, melyet a szervezel 

a táplálékból merít, kalóriával mérjük, s ezzel tulajdonképen 
az élelmi anyagok lzőértékét fejezzük ki. 

A táplálkozástanban a kilogramm kalóriát használjuk fel 
az élelmiszerek hőértékének me jelöléséhez. 

Valamely tápanyag 1 kg-jának elégetésekor fejlődő hő
mennyiség az illető tápan yag égési hője . Ez az égési hő pon
tosan kifejezi az illető tápanyag l kg-jában foglalt kémiai 
rnergia mennyiségét. J\ szervezd lrnlória szükséglete általában 
a munka, és az életkor függvén ye. 

Közepes testi munka végzésénél egy kb. 70 kg-os test-
súlyú felnőtt ember energia szükséglete kb. napi 3000 K. · 

Ez általában így oszlik meg: 
fehérj e 110 gr . 
zsír 60 gr . 
szénhidrát 500 gr 

450 K 
550 K 

2.000 K 

összesen: 3.000 K 
Mint a fenti kis összeállítás is mutatja, a szervezet fő 

energiaforrásai: a fehérjék, a zsírok és szénhidrátok. 

Anyagátalakító képesség. · 

Az élő szervezet egyik alapvető tulajdonsága: az anyag· 
átalakító képessége. 

J\z élő szervezetünk a környezetbéíl anyagokat - tárlá 
lékokat - tud felvenni s azokat saját testében, tesit alkotó
részeivé alakítja át, majd lebontja azokat PS ismét a külvilág 
felé kiüríti. Az anyag e szüntelen kicserélődése kapcsán, tehát 
az élőszervezet egyrészt önmagától lebomlik, másrészt pedig 
a lebomlott alkotórészeket állandóan pótolja . 

Ez a két ellentétes folyamat - az anyag lebomlása és a 
lebomlott anyag pótlása - egymással párhuzamosan mindaddig 
Yégbemegy, amíg az élet tart. 

f gy az élet nem más, mint az élő anyagban állandóan és 
egymás mellett végbemenő anyag lebomlási és a lebomlott anyag 
pótlási folyamata . Azok az anyagok, amelyek a lebomlásban 
és a lebomlott anyagok pótlására felvett és átalakított anyagok 
kicserélődésében résztvesznek, nem mások. mint a fehérjék , a 
zsírok és a szénhidrátok. 
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A fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok igen Lonyolult ösz
szetételű, nagy molekulájú szerves anyagok, ezeket bontja le 
a szervezel egészen egyszerű, kicsiny molekulájú vegyületté · 
ugyanezt veszi fel állandóan a környezetből és építi be a saját 
testének állományába. A bontás termékei: a széndioxid, a víz és 
az ammónia. 

Energiaátalakulások, vegyi energia. 

En11ek az áJlandó anyagforgalomnak és anyagkicserélő
désnek az az értelme, hogy az anyagoknak az élő szervezetben 
végbemenő ezen állandó álalakulásával egyii/í, s azzal párhuza· 
mosan - állandóan energiaátalakulások mennek végbe, melyek 
az életfolyamatok fenntariásálioz szükséges energiát szolgál-
tatják. \ 1 

Tehát az élő szervezetek nagy rnolekul.ájú szerves 
anyagai állandóan lebomlanak, egyszerű mol ekulákká égnek el, 
csak azért, hogy ezek az elégett anyagok a táplálkozás útján 
újra -jJótoJtassanak 

Az elégéskor ugyanis energia keletkezik, energia szaba
dul fel, éppenúgy, mint a gőzmozdonyban elégetett fa, szén, 
vagy olaj égésekor. Az ember a testét úgy használja fel, mint 
valami rendkívül fínom erőgépet, amely automatikusan végzi a 
maga jól begyakorolt mozdulatait vagy munkáját, de amely az 
emberi agyvelő állandó ellenőrzése mellett áll. 

Az élőtestnek energiára feltétlenül szüksége van, hogy 
mozogjon, hőt 1.ermeljen, hQgy az irlegei, mirigyei, s egyéb 
szNvei életműködésüket elvégezhessék. 

Az izmok és zsigerek mozgásaihoz szükséges mechanikai 
energia, a sejtek működéséhez szükséges ozmotikus munka, a 
test melegen tartásához szükséges hőenergia, mind a sejtekben 
elégő nagy molekulájú szerves any::igok kémiai energiájából 
táplálkozik 

Ezek a nagy molekulájú anyagok: a fehérjék, a zsírok és 
a szénhidrátok, ugyanis vegyi energia birtokában vannak, amely 
;:iz Plö szervezetben felszabadul és munkaképessé válik 

Lebomlás után már vegyi energiát nem tartalmaznak. 
A növények - a leveleikben lévő zöld festékany;g - az 

úgynevezett kloroftl hatására - a napfény sugárzó energiáját 
használják fel olymódon, hogy annak segítségével a szén
dioxidból, a vízből, és a talaj egyszE'rLÍ nitrogéntartalmú vegyü
Jeteiből (ammóniák) . bonyolull összetételű, nagy molekulájú 
szerves 'vegyületeket: fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat épí
tenek fel. 
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Ezek a felépített nagy molekulájú vegyületek nagy meny
nyiségben rejtenek magukban potenciális kémiai energiát, ami 
annyit jelent, hogy a napfény sugárzó energiáj fit a növény 
kémiai energia formájában raktározza el magában. 

Az emberi szervezet nem képes a napfény sugárzó ener
giáját közvetlenül felhasználni, elraktározni. Az emueri szerve
zetnek készen kell kapnia azokat az anyagokat, amelyek vegyi 
rnergiát rejtenek magukba. Ezért az ember és az állat, növényi 
és állati eredetű tápanyagokat vesz fel és azo!rnt bontja fel: 
széndioxiddá, vízzé és ammóniákká, és az égés közben felsza
baduló vegyi energiát az életfolyamatainak fenntartására for
tlítj a. 

Az élő szervezet végső forrása lehM a NAP. A napfény 
é'IZ, ami életet ad, napfény nélkül nincs élet. 

A napfény-energia felhasználásával a növényi klorofil 
vegyi energiát tartalmazó, honyol u lt összetételíí vegyületeket 
épít fel, amely vegyületek viszont az emberi szeryezet számára 
szolgálnak energiaforrásként. . 

A tápanyag elégésekor felszabaduló kémiai energiát az 
élő szervezetünk túlnyomó részbeli hővé és mechanika,! munkává 
alakítja át. 

É.l'ettani haszonérték. 

. A zsírok és szénhidrátok égési hője egyenlő azok élettani 
haszonértékével a fehérjék éleilani haszonértékc valamivel 
<1lacsonyabb, mint az égési hőjük. 

A fehérjék ugyanis széndioxidon és vizen kívül, olyan nit 
rogéntartalmú vegyületekre bomlanak, amelyek még jelentős 
rnennyiségíí vegyi enPrgiál tartalmaznak. · 

Cmberi szervezet hatásfoka. 
Az emberi szervezet, mint erőgép 20 % ·os hatásfokkal 

dolgozik, azaz a kémia energiának csupán 1/ 5-ét, azaz húsz szá
zalékát tudja mechanikai munkává átalakítani. A kémiai energia 
80%-t hővé alakítja ál, és ez a 80% munbvégzés szempontjá
ból veszendőbe megy. 

Az emberi szervezet hatásfoka a gőzgéphez és a modern 
Diesel-gépekhez viszonyítva igen jó. 

(Folytatása következik.) 

Jó hadtápszolgálattal a szocializmust építed! 
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PETERDI J,\t\OS százados 

B1irgo1iyabes~er ~és és tárolás 
Elérkezett az ideje az évi burgonyaszükségletek beszer

zésének és tárolásának. 
A multban a szakérielem hiánya miatt a burgonyatúro

lásoknál igen nagy károsodások fordultak elő. 
Néphadseregünkben e téren is rendet kell tercmtenü11k. 

Nem engedhető meg, · hogy a dolgozó nép vagyoná,1 al úgy gaz
dálkodjunk, mint ez a Horthy-hadseregben történt. 

A multban a beszerzett burgonya nagyrésze leglöiJb eset
ben, a helytelen Uirolás és kezelés folytán elrotlrndt. Helyes be-· 
szerzé ·, tárolás és kezelés f oly lán a legrn i11 irnálisa bbra csökken l
helő a \'eszteség. Ezért kötelességemnek tartom, hogy ebben ,1 
kérdésben meg·felelő gyakorlati tanficcsal szolgúljak baj
társaimnak. 

1. A burgo ya l;eszerzése és átvétele. 
Burgonyát csak Nemzeti Vállalattól, \'agy Szövetkezettől 

szerezzünk be és csak egészen kivételes ·esetben magánosoktól. 
Nagyobb helyőrségben, ahol van olya11 Netnz('.ti V úllalat, vagy 
Szövetkezet, ahol szerződésileg biztosítható az évi burgonya
szükséglet esetenkénti lehívással, illetve útvélellel, olt ne szerez
zük be e~szerre az évi szükségletet, mert így a tárol::ís és el
tartás nem okoz gondot. Ahol ez nem oldható meg, ott október 
15-ig kell beszerezni az évi burgonyaszükséglete± és a későbbiek
ben leírtak alapján pincékben, \'agy a szabadban prizmákban 
tároljuk és kezeljük. 

Étkezési célra az ella, gülbaba és őszi rózsa burgonya
fajták a legalkalmasabbak. Csak ép, egészséges és teljesen be
érett, tyúktojás nagyságúnál nagyobb burgonyát ve~?:yünk át. 
A túlnagy burgonya szintén rossz lehet, mert rendszerint az 
ilyen burgonya belül üreges és könnyebben rothad, nehezebben 
tartható el. A vágott és burgonya betegségekkel fertőzött 
burgonya a tárolás alatt nagyrészben elrothad. Kémpróbaszerűen 
egy-két darab burgonyát vágjunk széjjel és győződjünk meg 
arról, hogy nincs-e gyűrűs betegséggel fertőzve. A gyűrűs beteg
séggel fertőzött burgonya héja alatt 4-5 milliméterre 1--2 
milliméter széles barna kör látható. (Lásd az J. sz. ábrát.) 

. 2. Tárolás. 
A burgonya tárolható pincében és szabadban burgonya

prizmában. 
a) A pbncében tárolás esetén a pincét betárolás előtt 

alaposan takarítsuk ki, lehetőleg meszeljük ki, az alját hintsük 
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íel 2-3 cm. vastag friss homokkal. Ajánlatos a pincéknek a ki
kénezése. is. Az ajtókat, ablakokat, nyílásokat légmentesen zár-

1. ·ábra. 

juk le és égessünk el légköbméterenként 1-2 gramm ként (amit 

2. ábra6 -

boroshordók kénebésére is szoktunk használni). 24 óra eltelte 
után az ajtókat, ablakokat, nyílásokat nyissuk ki és alaposan 

!Sll~ 

3. átra. 

I 
LtÍ§!7!!!ÍÓs. j ---
,/ Z5 cm /pldritl'g_ 

fi A 10cm. szulmorltu.;_ 

szellőztessük ki a pincét. A pincében a burgonyát 100 cm-nél 
magasabbra ne tároljuk. 

'1 1: ,dt:t[)070lg.1l~t . .5'.!157 (l'.!J 1~ 

# 



b) Prizmában való tárolás. A prizmákat hossztengelyükkel 
Észak-Dél irányban készítsük, mert íg)' az északi hideg téli szeret 
nem oldalba kapják a prizmák és a téli fagy veszélye kisebb. 
A prizmákat 150 cm. szélességben 80-100 cm. magasságban és 
tetszés szerinti hosszúságban készítsük (vagy ahogy a terület 
megengedi), de lehetőleg 40- 50 m-nél hosszabbak ne legyenek. 

\ 

A prizmák helyét évenként változtassuk gombafertőzés miatt. 
A burgonya prizmák tetejéré a 2. sz. ábra szerinti, -lécből készí
tett prizmát helyezünk el, I O cm. szalmaréte~gel borítsuk be az 

5. ábra. 

egész prizmát, majd lapátoljunk rá 25 cm. földréteget, ismét 10 
cm. szalmaréteget és végül ismét 25 cm. földréteget. A léc
prizmák végét, a téli f~gyok kezdete előtt szalmával tömjük be. 
A prizmák kés.zítése a 3., 4., 5. sz. ábrák szerint történik. Fenti 
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méretű prizmákban méterenként kb. 400-450 kg. burgonya 
fér el. 

c) Kezelés. Tárolás alatt a burgonyát kezelni kell. A pincé
ben tárolt burgonyát havonta egyszer, burgonyavillával forgassuk 
át. A forgatás alkalmával talált rothadt és megsérült burgonyát 
szedjük ki. Forgatás közben vigyázzunk, hogy minél kevesebb 
burgonyára tapossunk rá. Ha ilyen mégis akadna, azt szedjük 
ki és azonnal használjuk fel. 

A prizmában tárolt burgonya március végéig kezelést 
nem igényel. Március végén, ha már fagyveszélytől nem kell 
tartani, a prizmákról a földréteget távolítsuk el és csak annyit 
hagyjunk rajta, amennyi arra szükséges, hogy a szél a szalma
réteget a prizmáról el ne fújja. Szükség esetén - áprilisban -
a prizmába rakott burgonyát válogassuk át és csírázzuk le. 

A. pri~mákból télen egy-két hétre szükséges burgonya
mennyiséget szedjük fel egyszerre, lehetőleg fagymentes napon, 
déli órákban. Az egy-két hétre szükséges burgonyát pincében 
tároljuk. 

Ha a fenti módon tároljuk és kezeljük a bur~onyát, igen 
nagy veszteségtől óvjuk meg a honvédséget, egyben a dolgozó 
népet és így népi demokráciánk fejlődését és néphadseregünk 
építését segítjük elő. 

e) 
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Dr. BUDINSZKY JÓZSEF áo. ezredes 

Takar,nányok előhés~ítése etetés előtt 
Az állat az élet fenntartásához és a fizikai munka elvég

z,éséhez vagy egyéb célokra szükséges energiát a szervezetében 
elégő tápláló anyagok: fehérjék, szénhidrátok és zsírok felszaba
duló kémiai energiájából nyeri. A takarmányokkal tehát elsősor
ban ezeket az elhasznált szerves anyagokat kell állandóan pótolni. 

Békében a honvédség lovainak takarmányozása nem okoz 
különösebb gondot. Háborúban azonban, amikor nemcsak zabot 
és szénát etetünk a lovakkal, hanem a legkülönfélébb, a helyszí
nen fellelhető és a lovakkal feletethető takarmányféleségeket is, 
a lovak takarmányozása igen nagy hozzáértést és fokozott ellen
őrzést követel meg. Tudnunk kell ugyanis, hogy a zabon és szé
nán kívül minden más takarmányt nem abban az állapotban 
adjuk a lovaknak, ahogi azt feltételeztük vagy beszereztük, ha
nem etetés előtt elő kell készítenünk. Az előkészítés célja a télkar
mány jobb kihasználása, mert enélkül vagy egyáltalán nem vagy 
csak kevésbé tudja megemészten'i a ló, sőt egyes elő nem készí
tett takarmány halálos kimenetelű emésztőszervi megbetegedést 
(kólikát) is okozhat. Háború idején sok alakulatot láthattunk, 
melyeknek lovai erősen le voltak romolva annak ellenére, hogy 
a megfelelő mennyiségű takarmányt megkapták, míg ugyan
akkor más alakulat lovai ugyanazon takarmány és ugyanolyan 
munka mellett, kondícióban semmit sem romlottak. Ennek oka 
rendszerint az volt, hogy az előbbi alakulatok a takarmányt ete
tés előtt nem készítették elő, míg a másik alakulat tisztában volt 
a takarmányozással és betartotta a szabályokat. Ha tehát béké-

. ben a csapattiszt a takarmányozási szabályokat nélkülözheti is, 
háborúban, amikor az utánpótlás legnagyobbrészt önbPszerzés 
útján törtfoik és sokszor · szükségszerű takarmányok állnak csak 
rendelkiezésre, a csapattiszteknek és a hadtápszolgálat illetékes 
szerveinek a legszükségesebb takarmányozási ismeretekkel okvet
lenül rendelkezniök kell. Egyébként minden kétes esetben fordul
junk a szolgálatot ellátó állatorvoshoi, aki a szükségeg felvila
gosítást megadja. Az állatorvosnak kötelessége, hogy alakulatai
nál a takarmányozást állandóan ellenőrizze, ahol szükséges, útba
igazítással szolgáljon, ha pedig mulasztást tapasztal, azt a bajok 
megelőzése végett azonnal jelentse a parancsnoknak. 

Alábbiakban a gyakrabban használatos takarmányok ete- • 
tési szabályait ismertetjük. 
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1. Zöldtakarmányok. 

A zöld növényeket vagy legeltetéssel, vagy lekaszálva 
etetjük a lovakkal. Kora hajnalban, amikor harmatos még a fű, 
ne legeltessünk. úgyszintén az útszéli poros, piszkos árkokban se 
legeltessünk. A zöldtakarmányra való áttérésnél tartsunk átme
netet. A lekaszált füvet az első napokban szén5-val összekeverve 
adjuk a lovaknak. A pillangósak ~ lucerna, lóhere - zöld álla-

' potban súlyos felfúvódást okozhatnak. 

2. Széna. 

A szénaetetésnél annak minőségére miqdig ügyeljünk. 
Lehetőleg édes füvekből álljon, ne legyen dohos, iJenészes. Ha a 
széna poros, etetés előtt át kell rázni, ha penészes, úgy a pené
szes darabokat ki kell szedni, majd az egészet átrázni, a napra 
kitenni és sós vízzel lelocsolva etetni. Penészes szénát etetni tilos. 

Lóhere-, lucerna-, baltacinszéna értékes takarmány, úgy 
etejük, mint a rendes szénát. 

3. Szalmafélék-
Takarmányként a tavaszi árpaszalma a legértékesebb, táp

értékben azután a zabszalma-, a búza- és a rozsszalma követ
kezik. Lehetőleg szecskázva, más takarmánnyal összekeverve, 
vagy ha nincs mód a szecskázásra, szénával összekeverve etet
jük. Mivel a lovak az alomszalma egy részét is mindig meg
szik, ügyeljünk arra is, hogy az alomszalma ne legyen dohos, 
poros, penészes. 

A pelyva és törek takarmányértéke a szalmáéhoz hasonló. 
, Más takarmánnyal összekeverve és megnedvesítve, mint szecskát 

etetjük. 
Inséges időben a lombszéna is tekintetbe jöhet takarmány

ként. A lombszénát úgy k,észítjük, hogy a zöld lombot az apró 
galyakkal együtt levágjuk, árnyékos helyen szárítjuk és azután 
tároljuk. Az éger, juhar, hárs, akác és· nyir a legjobb lombszéna. 

4. Szemestakarmányok. 
A zab a ló legtermészetszerűbb szemestakarrnánya. A zab 

kellemes illató, telt szemű, világos sárgás-fehér színű, száraz és 
füzta, fajsúlya legalább 45 legyen, rosta alji hulladék 3.5 %-nál ne 

· legyen több benne. Csak szemesen etet}ük. Darálva vagy lefor
rázva csak ál'.atorvosi rendeletre szabad etetni - csikókkal é 
beteg lovakkal. 
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Arpa csak zúzott állapotban etethető. Gyakran halálos 
kimenetelű kólikát okoz. A zab adag lfa része pótolható árpával. 

Rozsot vízben áztatva vagy darálva etetjük. Szintén okoz 
kólikát. 

Búza csak szükség esetén, ha bőségesen áll rendelkezé
sünkre, jöhet tekintetbe, mint lótáp. úgy etetjük, mint a rozsot. 

Kukoricát szemesen nem szabad etetni, hanem csak gorom
bán megtörve (zúzva), .vagy legalább beáztatva. Csak egy nap
pal az etetés előtt - szabad beáztatni, úgyszintén zúzni is leg
feljebb 1-2 napi mennyiséget szabad egyszerre, mert különben 
megromlik, megdohosodik és emésztőszervi megbetegedést okoz. 
A kukoricát csutkástól megdarálva is etethetjük. A zab adag fele 
pótolható kukoricával. 

5. Gumós növények. 

Takarmányrépát földes részektől jól letisztítva, vagy 
lemosva, vékony szeletekre felvágva, más takarmánnyal össze
keverve (szecska, korpa, törek, pelyva) etetjük. Naponta 3-4 
kg-ot lehet lóval etetni. Cukorrépának csak a leveles fejét szokás 
a lovakkal etetni, vigyázni kell azonban, hogy penész,es ne legyen. 

Burgonyát nyersen nem szabad etetni, hanem jól megtisz
títva főzött, vagy legalább átgőzölt állapotban. 

Murokrépa a legértékesebb gumósnövény. úgy etetjük, 
mint a takarmányrépát. 

6. Gyári és ipari melléktermékek. , 

Melaszt csak frissen szabad etetni, rendszerint korpával, 
vagy pelyvával felitatva. Naponta lovanként 0.5-2 kg etethető. 

Olajpogácsák nagy zsír- és fehérjetartalmuk folytán ma
gas tápértékű koncentrált takarmányok. Etetés előtt a táblákat 
össze kell törni. Naponta lovanként I kg-ot etethetünk. A hazai 
gyártású olajpogácsák közül a lenmag-, napraforgó-, repce-, 
tengericsira- és tökmagpogácsa etetése jöhet szóba. 

Takarmánylisztet és korpát nedves takarmányra hintve, . 
vagy melasszal összekeverve etetjük. Rágási és nyelési zavarok
nál állatorvosi rendeletre ivós alakjában adható. 

/ 
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RAJ K A G Y Ö Z Ö ezrede• és S 11\f O N R U D O L F hb,i. !Srnagy. 

Lakásbi:Ztosítás-lakásügyi rendelke:Zések 
A honvédség tagjainak elvileg természetbeni lakásra van 

igényük. 
A honvéqelmi igazgatás a honvédség tagjai részére szük

séges lakásokat három úton biztosítja: 
a) A laktanyákban már eddig is meglévő lakások karba

helyezése, vagy a laktanyák közelében lakótelepek létesítése 
útján. Ilyenek építésére (helyreállítására) központilag történik 
intézkedés, nyilvántartásuk, kiutalásuk az állomásparancsnok
ságok feladata. 

b) A Beszállásolási Törvényben ( 1879. évi XXXVI. tc. 
7. és 25. §-ai) foglaltak alapján a közigazgatási hatóságoktól 
való igénylés útján. A szállásigénylést a honvéd állomás
parancsnokságoknak kell a közigazgatási hatóságokhoz -
városokban a polgármester, községeket illetően a vármegye 
alispánjához - intézni. 

e) Az Országos Lakásépítési Terv ' kapcsán a romos laká
soknak közületi helyreállítása, illetve új lakások építése útján. 
Az új építkezéseket a helyszíni viszonyokhoz képest a H. M. 
Bajtárs rendeli el, az anyagi lehetőségek keretén belül. 

Szolgálati lakás kiutalás iránti kérelmeket az 1948. évi 
27. sz. H. K-ban közölt 485.906/elh.-l 948. sz. körrendeletben 
foglaltak értelmében - a szolgálati út betartásával - a hon
véd állomásparancsnokságokhoz, Budapest a Váp-hoz kell 
megküldeni. 

Az 1948. évi 32. sz. H. K.-ban közölt 458.070/elh.-1948. 
sz. körrendeletben· foglaltak szerint honvédségi szolgálati lakás
nak kell tekinteni: 

a) Minden kincstári ingatlanban lévő lakást. Ide kell 
érteni a laktanyákon kívül a honvédség tulajdonában lévő bér
házakban, valamint a Beszállásolási Törvény alapján igénybe
vett, végül a honvédségi igazgatás által bérelt ingatlanokban 
lévő lakásokat (azokat is, amelyekben jelenleg nem honvédségi 
személyek laknak): 

b) Magántulajdont képező házakban lévő oly lakásokat, 
amelyeket a honvédelmi igazgatás az igényjogosultnak helyre
állított állapotban utalt, vagy utal ki a jövőben. 

e) Olyan lakást, amelyet a honvédség a 6000/1948. 
Korm'. sz. rendelet 44., illetve 45. §-a alapján történt bérlő
kijelölési jog gyakorlása során juttatott az igényjogosultnak. 
Az esetben, ha az igényjogosult részére a honvédség cserelakás 
ellenében juttat lakást, az igényjogosultság megszűnése eseté-
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ben a kincstártól ugyanolyan értékű lakás rendelkezésre bocsá
tását kérheti, mint amilyen lakást annakidején a honvédség 
tőle csereképen tényleg átvett, azt más honvédségi igényjogo
sultnak kiutalta, s az oda be is költözött. Ide sorolnak a Ben
czur-u. 41. és a Szent Imre-hg.út 83-85. sz. házakban lévő 
lakások is, mel',ekce a. ti.Gti.\f~<is~<;; G~ü()ki.~\:.fö\~<;:,\ ),Y~Í.\ 'tt \?i,\<..í.-
sok helyreállítása címén szerezte meg. . 

A lakásügyi alaprendelkezés a 6000/1948. Korm. sz. ren
delet ( a M. K. 1948. évi 111. számában jelent meg), röviden 
Lakás-kódex. Ezt a rendelkezést - véleményünk szerint -
legalább minden sgt-nek, g. tisztnek, hadtáp. pk-nak, hbs. ti· 
nek, az áp-oknak 1és beosztottjainak ismerni kell. A Lakás
kódex a honvédséget érintő részeit fontossági sorrendben az 
alábbiakban ismertetjük, megjegyezve azt is, hogy a Lakás
kódex §-aihoz honvédségi szempontból szükséges rendelkezése
ket az 1948. évi 32. sz. H. K.-ban megjelent 458.070/elh.-1948. 
sz. körrendelet „hozzáfűzés" -e tartalmazza. 

1. A 42. §. felsorolja mindazokat a személyeket, akiket 
új lakás bérlőjéül nem lehet kijelölni. 

A 42. §-hoz tartozó hozzáfűzés szerint az állomás
parancsnokságok (Váp.) új bérlői csak oly személyt jelölhet
nek ki, aki a hivatásos állományba fel van véve és tényleges 
szolgálatra írásbeli rendelettel is be van osztva, kérelmezőtől a 
42. §. 11. pont (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot minden eset
ben be kell kérni. 

E rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy ne kaphassanak 
lakást olyanok, akik véglegesítve nincsenek. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy nem igényjogosult személyeknek a már kiutalt 
lakásokból való kitelepítésük minden esetben hosszadalmas 
volt és nagy nehézségekkel járt. J 

. 2. Hivatásos honvéd személy lakását, vagy lakásrészét 
elhagyottnak tekinteni nem lehet. A bejelentésre való kötele
zettséget a bérbeadóra nézve a Lakás-kódex 45. §-a, a bérlőre 
·(tehát homiédségi s.zemélyre) nézve a 45. §-hoz tartozó h?zzá
füzés szabályozza. 

A bejelentett lakásra vonatkozólag az állomás pság-nak 
(Váp-nak) a polgári lakáshivatalnál 8 napon belül nyilatkoznia 
kell, hogy bérlőkijelölési jogával él-e, mert ellenkező esetben a 
honvédség lakásbérlőkijelö'.ési jogát elveszti. 

A bérlőkijelölési jog bejelentése után az állomáspság. 
(Váp.) 3 hónapon belül tartozik az új bérlőt kijelölni; ellenkező 
esetben a lakás 'felett tovább már nem rendelkezik. 
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Amennyiben az új bérlő 8 napon belül nem jelölhető ki, a 
lakás bérét a honvédelmi igazgatásnak kell viselnie. 

A honvédségnél szolgálatot teljesítő polgári személyeknek 
(kinevezett tisztviselők) a lakásaik megüresedésére vonatkozó 
jelentéseiket a 4. §-hoz tartozó hozzáfűzésben elrendeltek értel
mében a Váp-on kívül a H. M. (Szü. fcsf -ség 5. osztály)-hoz is 
kötelesek megtenni. 

3. Honvédségi lakások, vagy lakrészek - közös megegye
zés alapján - az állomáspság (Váp.) engedélyével cserélhetők el. 
A 17. §-hoz tartozó hozzá hozzáfűzés azt a célt szolgálja, hogy 
lakáscsere következtében a honvédség ne kerüljön hátrányosabb 
helyzetbe. · 

4. Honvédségi lakások, vagy lakrészek az állomáspság 
(Váp.) engedélye nélkül társbérletekké · át nem alakíthatók, sem 
albérletbe nem adhatók. · 

5. A 37. §-hoz tartozó hozzáfűzés a honvédelmi igazizatás 
kezelésében á.lló épületekben lévő romos_ lakásokban a honvédség 
tagjai által előlegezett helyreállítási költségek lelakhatását, illetve 
visszafizetését tárgyalja. Ilyirányú kéremeket elbírálás végett 
minden esetben a ker. pság. (épo.) útján a H. M-hez (Htpszf. 2/c. 
osztály) kell előterjeszteni. 

6. Az állomáspság-oknak (Váp.) a 110. ~-hoz tartozó 
hozzáfűzésben foglaltak alapján pontos nyilvántartást kell 
vezetniök: 

a) a helyőrséP-et illető honvédséizi ingatlanban lévő laká
sokról és azok bérlőiről, tehát a szolgálati lakásokról. 

b) a Lakáskódex 45., 47. és 39. §-ai alaoján tudomásukra 
jutott lakásokról, lakrészekről és azok bérlőiről, 

c) a lakásigényJ.ésekről, a kérelem beérkezésének sor
rendjében. 

A nyilvántartás vezetésének célja az, hogy a honvedség a 
rendelkezése alá tartozó lakásokat egyrészt áttekinthetően szá
mon tartsa, azokat folyamatosan kiutalja, hogy ily módon az 
igényjogosultak minél előbb lakáshoz juthassanak. 

Külön és hangsúlyozottan említjük meg a Lakáskódex 106. 
§-át, mely a polgári lakásügyi hatóságokat lakáskataszter felfek
tetésére és v•ezet,ésére kötelezi. Ez a pontos lakásnyilvántartás a 
helység minden egyes lakásának bejárását, az ottlakók számának, 
nevének, ottlakása jogcímének rögzítését ír ja elő. Csak ez lehet 
az alapja a polgári lakásügyi hatóságok eredményes működésé
nek, de - hozzátehetjük - igen kevés községünkben, váro
sunkban készítették el. Allomáspság-i szolgálatban működő baj
társainknak ajánljuk, hogy a velük együttműködő polgári lakás-
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ügyi hatóságoknál a lakáskataszterbe betekinbési lehetőséget kér
jenek. Ha az nincs felf ektetve, elkészítését sürgessék és állandóan 
szorgalmazzák. Csak így lesznek megbízható adataik a helység 
lakásviszonyairól és így tudják az állomáson · a szolgálatot telje
sítő bajtársak jogos lakásigényét a lakásügyi hatóságok útján 
ki,elégí teni. 

7. A fontosabb lakásügyi rendelkezések sorában feltétlenül 
meg kell említeni a romlakások közületi helyreállításáról rendel
kt-ző 5.630/1948. Korm. sz. rendeletet (megjelent a M. K. 1948. 
évi 111. számában) és a közületek által helyreállított lakások 
béreinek megállapítására vonatkozó és a f. évi 3. sz. H. K-ben 
600.004/elh.-1949. sz. alatt közzétett 12.840/1948. Korm. sz. 
rendeletet. Utóbbinak lényege az, hogy az ilyen lakások hasznos 
alapterületének minden négyzetmétere után havi 2.70 Ft lakbért 
kell fizetni, amiben a 15%-os lakáshelyreállítási hozzájárulás is 
benne van. A lakás hasznos alapterületébe a lakószoba, hall, 
konyha és fürdőszoba számít, tehát a kamra, előszoba, W. C., 
személyzeti szoba, pince, padlás stb. területe nem. Egyszobás 
lakásnál legfeljebb 40, kettőszobásnál legfeljebb 67, háromszobás
nál legfeljebb 80 négyzetméter alapterületet kell megfizetni még 
akkor' is, ha a lakás ténylegesen nagyobb. 

8. Legvégül pedig szüksiégesnek tartjuk meg,említeni a 
9.270/1948. Korm. sz. rendelet szerinti és a lakásügyekkel foglal
kozó hatóságokat, amelyek lakásügyekben eljárni kötelesek. Ezt 
a rendeletet bizonyos mértékben módosítja a f. évi 202-203. sz. 
Magyar Közlönyben közzétett 4259/1949. (203.) M. T. sz. rende
let, mely szerint lakásügyekben az alábbi hatóságok járnak el : 

a) /. fokon nagy- és kisközségekben a községi elöl,i áró
ság, megyei városokban a város polgármestere, törvényhatósági 
jogú városokban - ide nem értve Budapest Székesfővárost - a 
törvényhatósági jogu város polgármestere által megbízott tiszt
viselő, Budapest Székesfővárosban a lakás fekvése szerint illeté
kes kerületi elöljáró. · 

b) II. fokon, nagy- és kisközségekben, továbbá megyei 
városokban az alispán, törvényhatósági jogú városokban - ide
értve Budapest Székesfővárost is - a város polgármestere 
(Központi Lakáshivatal). 

c) 111. fokon, a Belügyrpiniszter. Lakásügyekben a főfel
ügyel~tet a Belügyminiszter gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy 
megvizsgálhat minden ügyet úgy az eljárás során, mint pedig 
az ügynek befejezése után hivatalból. A megvizsgálás eredmé
nyéhez képest a lakásügyi hatóságot a szabályszerű eljárás le
folytatására utasíthatja, vagy a jogszabályt, vagy közérdeket 
sértő határozatot megsemmisítheti. 
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A Belügyminiszter fel van hatalmazva, hogy az ország 
egyes területein a bérlőkijelölés jogát magának tartsa fenn. Ez 
azonban nem érinti a honvédségnek a Lakáskódex 44., illetve 
45. §-ai alapján biztosított bérlőkijelölési jogát. 

Fel akarjuk bajtársaink figyelmét hívni arra, hogy a mai 
nehéz lakásviszonyok között a lakásbiztosítási szolgálatban · mű
ködőknek, az ismertetett rendelkezéseket feltétlenül ismerniök 
kell. Csak így tudják azokat helyesen és rugalmasan alkalmazni 
és szolgálatukat eredmény~en ellátni. 

Ha a fent leírtakon belül, vagy ezt meghaladóan felmerül
nek még lakásügyekben problémák, úgy az érdekelt bajtárs 
vagy az állomáspság, akár rövid úton, akár írásban forduljon 
elsősorban a területileg illetékes ker. pság. ép. és elh. osztályá -
hoz, illetőleg az utóbbi a Htpszf. 2. b. osztályhoz. hol a meg
oldásra vonatkozólag kellő irányítást fognak kapni. 

A felső vezetés ismeri a bajtársak lakásgondjait. Hely
színi megállapítások alapján lakásépiikezéseket tett folyamatba 
oly helyőrségekben, ahol polgári vonalon a lakásszükségletet 
biztosítani nem lehetett. 

A felső vezetés f ára~tságot nem kímélve, minden rendel
kezésre álló anyagi lehetőség kihasználásával hathatós és azon
nali intézkedéseket tett folyamatba, hogy ez a nehéz probléma 
legalább is nagyrészben mielőbb megoldást nyerjen. 

,-
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D:r. Nll:METH ELEMtR o. alez • 

.4 tetvesedés katonai•Járványtan,l, egés1Zséll1'édelml 
jelentősége és megelő,:sése. 

Altalában ismert tény az, hogy a háborúk mindig együtt 
járnak külömböző fertőző betegségek tömeges, járványszcríí 
fellépésével. Katonai sz'empontból a járványok rendkívül nagy 
jelentőséggel bírnak, mert azok a hadseregek erejét, ütőképes , 
ségét nagy mértékben csökkentik, sőt sokszor teljesen meg is 
bénítják. 

A háborúk nagy néptömegeket mozgatnak meg. A had
rakelt sereg eü. viszonyai, még a korszerű hadseregben is 
leromlanak. A tetvek és más-más férgek szaporodására kiválóan 
alkalmassá válik a háborús környezet. 

A történelemben leírt háborúkból tudjuk, hogy a régi 
háborúkat rendszerint a járványok fejezték be azáltal, hogy az 
egymással szemben álló seregék állományát nagymértékben 
- sokkal inkább, mint a fegyverek - elpusztították. 

A járványoknak a hadseregek szempontjából való nagy 
veszélyét bizonyítják az ókori és középkori háborúk is. A sok 
közül csak egyet említek: Napoleon oroszországi hadjáratát, 
amikor is a 1;2 milliós francia hadsereg 4/ 5 része a kiütéses 
tífusznak esett áldozatul. 

Tudnunk kell azt is, hogy az alacsony életszínvonal, nyo
mor, tetvesedés népbetegségek, így pl. a tüdőbaj árnyként kíséri 
a kapitalizmust-imperializmust, amely a maga megismétlődő 
háborúival embermilliókat dob áldozatul a külömböző betegsé
geknek, - a csökkent ellenállóképesség miatt. 

A tetvesedés egy magas lázzal és jellegzetes kiütések
kel járó veszedelmes fertőző betegség egyedül terjesztője és 
kirobbantó ja, mely betegség már sokmillió emberéletet kioltott. 
Ez a betegség a kiütéses tífusz. A tetvek a betegséget azáltal 
terjesztik, hogy a kiütéses tífuszban szenvedő beteg vérét szíva, 
maguk is megbetegszenek, majd az egészséges emberre átke
rülve, csípés útján azt is megfertőzik. A kiütéses tífusz tehát 
csak ott terjedhet, ahol tetű van, amely átviszi a fertőzést a 
beteg emberről az egészségesre. 

A hadseregek életében igen fontos tehát a tetvesedés 
elleni védekezés megszervezése már békében is. 

Az eredményes védekezés feltétele az, hogy legyünk tisz
tában a tetvesedés keletkezési körülményeivel, a tetűmentesítés 
módozataival. 
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A tisztaság fél egészség, mondja a magyar közmond.ás. 
A tisztaság maga egymagában megóv a tetvesedéstől. A tisztá
talan, rendetlen, hanyag, ápolatlan emberben telepednek meg, 
lelnek otthont a tetvek. 

A tetű igen szapora állati élősdi, amely életének legna
gyobb rész~t az emberi test felületén, vagy annak közvetlen 
közelében tölti el. Egyedüli tápláléka az embervér, ha nem jut 
hozzá, csak igen rövid ideig él. Az ember bőrét táplálékszerzés 
szempontjából támadja meg, csípés közben izgató hatású anya
got, nyálváladékot juttat a szúrási csatornába. Innen ered az az 
apró piros göbcsés gyulladás, amely kellemetlenül viszket és az 
ember éjjeli nyugalmát türhetetlenné teszi. A tetves ember so
kat vakarózik és ennek folytán bőrén láthatóvá lesznek a kö
röm által okozott hosszú vakarási csíkok. Ezek elfertőződhetnek, 
elgennyedhetnek, sőt a gennyedés következtében komolyabb bőr
betegségek is jöhetnek létre. 

Az ember környezetében 3 tetűfajta él: 1. ruhatetű, 2. fej
tetű, 3. lapostetű. 

Az első kettő azonosfajta, csak a ruhatetű a fejtetűnél 
valamivel szélesebb. A lapostetű azonban másként éli le életét, 
mint az előbbi kettő. A tetű gyorsan szaporodik. A nőstény na
ponta 3-8 petét, az ú: n. serkét rak le. A serkék 7 Pap mulva 
kikelnek, a kik~lt lárvák pedig. 8 nap mulva szaporodásra kész 
tetvekké lesznek. 

Tehát 15 nap alatt minden nőstény tetű átlag az ötszörö
sére szaporodik. Szaporodásuk a testhőmérsékletnek megfelelő 
hőmérséklet mellett a legkedvezőbb. 

Tisztátalan ápolatlan emberen, ahol a szaporodásának 
kedvező körülményei megvannak, aránylag \fÖvid idő alatt ezer
számra megsokasodhatik a tetű. 

A fejtetű, serkéit erősen tapadó cementszerű anyaggal, 
nyálváladékkal a hajszálak tövére ragasztja. Ezért a hajszálról 
csak nehezen szedhető le. Vegyi anyagokkal a serkét oldani 
nem lehet. Ecettel azért könnyebb az eltávolítás, mert az ecet 
a hajszálat megduzzasztja. Legtöbb serke a hajas fejbőrön, a 
tarkó és halántéktájon található, fiúknál elől a homloktájon. 
A fejtetves ember fejbőre kisebesedik, haja összeragad. 

A ruhatetű lginkább a fehérnemű belső oldalán, a rán
cokban t's a varrások mentén, gallér, gombok alatt található 
meg. Nyakkendő, csizmabélés, óraszíjj gyakori búvóhelye. Sze
ret megbújni a kötött gyapjúholmiban is. A ruhatetű serkéit a 
ruhaszövet szálai közé ragasztja, azonfelül a test szőrzetére is 
gyakran rakja. 
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A tetves emberről könnyen leszóródhatik, lehullhat né
hány tetű a körletben, a lakásban, belekerülhet az ágyneműhe 
és egyéb holmiba. A lehullott tetű megéhezik és igyekszik a 
közelébe került gyanutlan emberre felkapaszkodni. Ilyen módon 
a tetves ember gyorsan terjesztheti környezetében a tetveit 
lakótársai között. 

A ruhatetű elterjedésének a téli, koratavaszi, hidegebb 
időszak kedvez jobban, mert ilyenkor kisebbek a tisztálkodási 
lehetőségek, emellett a gyapjúholmik is elősegítik a szaporodást. 

A tetves ember undorító látvány. A tetvességet nemcsak 
azért kell -megelőznünk, mert szégyenletes és kellemetlen, mert 
életünket és nyugalmunkat megzavarja, hanem, amint már em
lítettem, komoly és veszélyes fertőző betegséget is terjeszt. 
A tetves emberek között a kiütéses tífusz úgy terjed, mint a 
szalmában a láng. Minden fertőzött tetű akár több embernek 
halálát is okozhatja járványoknál. 

A megelőzésben a védekezés egyetlen módja a tisztaság, 
amely egymagában is megóv a tetvesedéstől. A rendet, a tiszta
ságot elkerüli a tetű, a piszokban megterem. Elsősorban fontos 
a saját magunk tisztasága, a mindennapos mosakodás, gyakori 
fürdés, fejmosás, fésülködés, hetenkint legalább egyszeri fehér
neműcsere. 

Aki hetenkint legalább egyszer fehérneműt cserél, min
den héten hajat mos és mindennap megfésülködik, az nem tet
vesedhetik el. 

Gyanus környezetben, vagy ha a gyakori fehérneművál
tásra lehetőség nincs (nagygyakorlat), úgyszintén szabadságról 
visszautazás utáni bevonuláskor a H. M. által kiadott rendelet 
szerint megelőző (preventív) D. D. T. porral történő beporozást 
kell végezni. 

önhibáján kívül ártatlanul is szedhet fel tetűt bárki olyan
kor, amikor a fehérneműváltás és a teljes tisztálkodás nem le
hetséges (nagygyakorlat, utazás stb.) A tiszta embernél ez 
azonban nem jelent bajt, a nem alkalmas környezetben a tetű 
elpusztul. 

A tetűmentesítés végrehajtására ma már rendelkezésre 
állanak olyan jól kipróbált hatásos szerek, mint pl. a D. D. T. 
por, Gesarol, Hungária-Matador stb. porok, amelyek a hajzatba, 
illetve a ruházat megfelelő helyeibe szórva, rövid időn belül 
m~gbízható módon elölik a tetveket. 

Ha valaki a Bajtár~pk közül észreveszi, hogy tetűt sze
dett fel, haladéktalanul jelentkezzen a gyengélkedő szobán, ahol 
az előírt és szükséges fertőtlenítést, illetve tetűmentesítést az 
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eü. személyzet elvégzi. Ha valaki piszkos, ápolatlan, vakarózó, 
tetves bajtársat talál, illetve arról tudomást szerez, tartsa önma
gával és bajtársaival szemben lelkiismeretbeli kötelességének 
ezt azonnal orvosának vagy eü. személyzietének, egé6zségőrnek 
be jelenteni. 

A kiütéses tífusz terjedését segíti elő, saját és bajtársai
nak ártalmát, vesztét okozhatja az, aki ápolatlan, nemtörődöm, 
közönyös és nem igyekszik mindeni áron kerülni a tetűt, vagy 
megszabadulni tőle. 

Néphadseregünk minden tagja tudja azonban azt, hogy 
a népi demokráciában legfőbb érték az ember, - az egészsé
ges ember. Az egészséget pedig ápolni, megtartani kell, mert 
csak kifogástalan egészségű, minden nélkülözéshez és f áradal
makhoz hozzáedzett egyénekből álló ütőképes hadsereg lehet 
megbízható védelmezője a szocializmusnak. 

Néphadserégünk minden tagja legyen tudatában annak, 
hogy a haladó országok kultúrájának egyik fokmérője - a nép
betegségek arányszáma mellett - -a tetvesség arányszáma is. 

Ezért nekünk e téren is példaadó magatartásunkkal elől 
kell járni és égő fáklyaként kell bevilágítani a tudatlanság, kö
zönyösség, nemtörődömség még helyenkint meglevő sötétségébe. 
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RAJKI LAJOS alezredes. 

Üdülőink, gyógyhá~aink 
Az elmult korszak alatt a honvédségnek csak kiváltságos 

tagjai jutottak üdülési lehetőségekhez. Ezek azonban heteket, 
sőt :néha hónapokat is a gyógyházakban töltöttek. A felszabadu
lás után a Népi Hadseregünk az MDP. megértő segítségével az 
üdültetést is teljesen átállította a mai szellemnek megfelelően. 

A honvédsé.g az üdültetést saját kezelésében bonyolítja 
le, - eltérőleg a többi dolgozókétól, akiknek a pihenése, nyaral
tatása az Országos Szakszervezeti Tanács feladatát képezi. 
Gyógyházaink kizárólag a honvédség, valamint ezek hozzátar
tozói részére állnak rendelkezésre. 

Most pedig nézzük meg az egyes intézményeket közelebb
ről, melyek télen is igénybevehetők. 

Van magaslati gyógyhélyünk 700 m. mti,gasan a tenger
sziint fölött, vérszegénység, kimerültségi állapot, pajzsmirigy
túltengés és légzőszervi megbetegedések gyógyítására. Egész 
évben üzemben van. Van honvéd orvosa és politikai tisztje .. \1eg
közelíthető Budapestről közvetlen autobusszal és vasuton. 

Van szénsavas fürdőnk a szívbetegek részére. A gyógy
ház egy fenyves ősparkban fekszik. Van honvéd orvosa és politi
kai tisztje. Megközelíthető vasuton. Egész évben üzemben \·an. 
A gyógytelep dombon fekszik, mögötte hegyek vannak és így 
kirándulási lehetőséget is nyujt. 

Van két gyógyházunk, az e.gyik világhírű gyógyfürdő tele
pén. Reumatikus megbetegedések gyógyítására szolgál. Egész 
éven üzemben van. A gyógykezelés télen a gyógyház alagsorá
ban berendezett gyó,zyfürdőben történik, nyáron pedig egy gép
kocsi áll a betegek rendelkezésére, amelye,n a gyógyfürdőbe szál
lítás történik. Van honvéd orvosa. Megközelíthető vasuton. 

Vari üdülőnk a Margitszigeten, melynek feladata, hogy a 
Budapesten szolgálatot teljesítő bajtársak részére szolgálatmen
tes időbein felfrissülésre és szórakozásra szolgáljon (tenisz. csó
nak, asztali tenisz). Az ide történő beutalást közvetlenül az osz
tálytól kell kérni. . 

A többi gyógyház és ezen üdülő közötti különbség az, 
ho,gy az utóbbi ellátást nem tud nyujtani. Csak vacsorát, hideg 
estebédet és italokat szolgál ki kívánatra. 

Van még Budapesten két napközi otthonunk 50-50 iérő
hellyel, ahol a Budapesten szolgálatot teljesítő honvédségi dol
gozók 6 éven aluli gyermekei nyernek elhelyezést a munkaidő 
alatt és megfelelő élelmezést is kapnak. 
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A vezetés a honvédség sorlegénységének üdültetéséről is 
gondoskodott. 

, A gyógyházakba a beutalás a következő elvek szerint tör
ténik. Az összférőhelyek a magasabb parancsnoksá,gok között 
fel lettek osztva - figyelemmel az igényjogosultak létszámára. 
A felosztást az tette szükségessé, hogy módot adjunk az egyes 
parancsnokságoknak annak elbírálására, hogy érdem és igaz
ságosság elve szerint kiket' hozinak javaslatba. Altalában leszö
gezhetjük, hogy a honvédsé,g minden hivatásos, kinevezett és 
szerződéses alkalmazottja, valamint családi pótlékra igényjogo
sult hozzátartozóinak igénye van évente három heti üdülésre. A 
beutalási kérvényeket a parancsnoki záradékon kívül ellátó sza
kaszparancsnoki záradékkal is el kell látni, melyből világosan 
kitűnik, hogy a kérvényezőnek mennyi a havi összilletménye. 
Külön kell feltüntetni, hogy hány gyermek után részesül családi 
pótlékban. A H Nl. az ellátási díjakat a szociális követemények
nek megfelelően progresszív alapon állapította meg és pedig oly 
formában, hogy a kisfizetésűek alacsonyabb, a nagyobb fizeté
sűek magasabb térítést fizetnek. A térítési díj naponként és sze
mélyenként 4 Ft-nál kezdődik és 14 .Ft-nál végződik. A 10 éven 
aluli gyermek térítési díj a a családfő térítési díjának 50 %-a. 

A gyermeknyaraltatás térítési díja 2 Ft-nál kezdőlik és 
6 Ft-nál végződik. Az egész ,éven át nyitva levő gyógyházakba 
3 éven aluli gyermek nem utalható be. 

A szociális gondoskodás nagy lépést tesz előre a legkö
zelebbi jövőben, mert azon honvédség'i dolgozók, akik szorosan 
vett kórházi ápolást már nem igényelnek, de megerősödésük 
érdekében utókezelésre szükségük van, be lesznek utalva egyik 
gyógyházunkba - térítés nélkül - és az itt eltöltött idő az évi 
kiszabatba nem számít bele. Ugyancsak módot nyujtunk arra, 
hogy a szolgálat teljesítése közben leromlott egészségű bajtár
sak az orvos, valamint a parancsnok javaslata alapján szintén 
beutalást nyerjenek. 

Népi demokráciánk fokozott gondoskodását és életszín
vonalunk emelését bizonyítja gyó,gyházaink befogadóképességé
nek rohamos emelkedése is. 

Ha a mult rendszert és a mai helyzetet összehasonlítjuk, 
világosan kitűnik, hogy milyen hatalmas szociális juttatásban 
részesíti Népi Demokráciánk az üdülni vágyó dolgozókat. 

A munkásosztály vezető szerepe a gyógyházak vonalá,n 
is kidomborodik, mert jelenleg a gyógyházvezetőink 80 % -a mun
káskáder. Feladataik ellátásában segítségére van az ugyancsak 
munkáskáder gondnok•nő és a szakdol,gok segédközege, a gaz-
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dászati tiszthelyettes. A beutaltak politikai neveléséről, ahol 
politikai tiszt rendszeresítve nincs, a vezető útján történt gon
doskodás. 

Az üdültetési gondoskodás kiszélesedett abba,n az irány
ban is, hogy csereüdültetést kívánunk létesíteni lengyel-magY,ar 
és cseh-magyar vonalon, mely esetben alkalmunk lesz beuta
lást eszközölni 1000 m-1nél magasabban fekvő hegyekbe is. 

/ 
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Szerkesztői üzenetek 

Folyóiratunk célja gyakorlati tanácsokkal elősegíteni a tervszerű, 
hasznos, takarékos anyaggazdálkodást és anyagkezelést. Célunk elérése érde
kében felhívjuk a folyóiratunkat olvasó összes bajtársakat, hogy lapunk szer
kesztésében tevékenyen vegyenek részt. Szakmai ismereteiket és tapasztala
taikat cikkek formájában bocsássák folyóiratunk rendelkezésére. A cikkek 
rövidek, tömörek és könnyen érthetők legyenek. Főleg · gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozzanak. .Katonai rövidítések használhatók. 

A kidolgozott munkákat írógéppel, a lapnak csak egyik oldalára írják. 
Egy kézirat terJ'edelmének felső határa 5 gépirt oldal, irodai íven, 30 sorral 
és 3 cm lapszél el. A közölt cikkek szerzőit gépírt oldalanként 10 Ft tisztelet
díjjal jutalmazzuk . 

.Kívánatos a kézirathoz ábrák, fényképek, vázlatok, vagy rajzok· mel
lékelése. Ezek oly kivitelben készítendők, hogy lenyomatot (klisét) lehessen 
róluk előállítani. Vázlatok fehér papíron vagy oleátán tussal rajzolandók meg. 

A szerkesztőség szívesen fogad mindennemű tanácsot, kívánságot, 
ötletet vagy javaslatot és ezeket a lehetőséghez képest figyelembe veszi, 
illetve teljesíti. 

Rendelkezésre állunk ezenkívül a honvédelmi szolgálattal kapcsolatos 
olyan szakmai kérdések megválaszolásával is, amelyek elintézése nem a 
szolgálati út keretébe tartozik. 

, 
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