
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: 
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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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