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BOCSOR PÁL ezredes és 

VARGA ISTVÁN hhsj. százados 

Ssemlék és ellenőrsések módssertana 

A hadtápszolgálat terén mlegindult szemlék !és. ellenőrzé
sek eddigi tapasztalataként nem érdektelen, ha iazok módszer
tanáról, vié,grehajtásának mikéntjéről beszámolok, hogy a szer
zett ianufoágo'kat a hadtápszolgálatban s.zolgálatot teljesítőklif,e)< 
átadjam, - útmutatá,sul szo!gálva egyrészt azoknak, akik 
ellenőrzés vagy szeml1e végrehajtására parancsot kapnak, ·
másrészt pedig, hogy a közöltekből bajtársaim tanuljanak és a 
náluk fennálló hiányossá\gokat kiküszöböljék. · 

Mvnt minden feladat végrehajtása ,előtt tervet kés.zítütik, 
úgy az ellenőrzés vagy s:z,emle megkezdése előtt j9 a kiszállást 
megelőzően a .szemlélő kiészítsen részletes szemletervet, mely 
tartalmazza azt, hogy a rendelkezésre álló idő alatt melyik ala
kuiatot stb., milyen időpontban, milyen anyagnemet illefő.én, 
miilyen mértékben szemléli meg. Figyelembe kell venni, hogy· egy 
szemlenap ,alatt minden anyagot a legteljesebb részletességgel 
megsz·emléln.i vagy ellenőrizni nem ,lehet, - ezért egy anyag· 
nemet, vagy ezen belül egy cikket a legapróbb részletekig ~ell 
megszemlélni, - · míg a töblbi anyagnemet csak olyan rriiérték~ 
ben, ami,lyen a célszerűen összeállított szemletervben 
szerepel. 

A laktanyábia való belépéskor a szem1ét tartó személy
azonosságát az eli,gaz'itást végző honvédnek, személyazonoosági 
igazolványa és a tárgyhónapi il:etmény kifiz,etési lappal .igazolni 
köteles. Ezenfelül a szemlét tartók legidősebbje, ebbel'i minőségét 
a részére kiiadott „Nyiltparancs" felmutatásával1, a laktanya-
ügyeletes tiisztnél igazolja. • · 

Ha a szemlével ,érin~tt cs,apát parancsnoka magasabb 
rendfokozatú, mint a szemlélő, úgy a szemliélő ,a osapat parancs
nokánál jelentkezni köte1es, - · ellenkező esetbt n, va,gy egyenlő 
rendfokozat esetében, a sziemITét tartó megérkezését a parancs-
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noknak tudtár,a adatja, ~ aki a jelentkezést illetően a Szolgá
lati Szabályzat I. Rész, 34. pontja alapján jár el. Az eligazítás 
megtörténte után, ha a szemnélő mag,asabb riendfokozatban van, 
mint a megszemlélendő alakulat p,k-a, az őrsiég, a fogdahelyi
séig, az őrség elhelyezése, 'fegyverzete és lőszere, ruházat és sze
mélyi fel,szerelése megvizsgáJ.ását eszközlii a sziemlélő. Ez a viz9-
gálat terjed'jen 1ki a legapróbb részletekre is, - mint pl. az őnszoba 
tisztaságára; - a fapadok (pricooek) elhúzásával meg ikell , győződni 
a takarítás minőségéről, - mert ciga.rettav,é,g,ek, !kenyér- és 
gyümöfosmaradékok kedlvenc gyüjtőhelye a priccs'e'k fejrésze 
alatti terület. Meg k~ll viz·sgálni az őrszolgálatban állók f.egyver
zietének karbantartását, lőszerét; betartják-e a Szolgálati Sza
bályzat II. Rész, 7. §. 4~. é~ 43. pontjában e}őírtakat. A 43. pont
bfl.!1 m~gfö&tározott lőszermennyiségiet tároló láda, zár, via.gy lakat 
kulcsa kin~! vaq. Különös gondot fordítson a szemlélő az őr
&égbe be~sztottak rupázat és szem~lyi felszerelésére. Szal<adt 
ing,ek és g<ttyák, eltílpooott sarkú, patkó nélküli és h~ányo.s talp
szegű, :rövidszárú osizmá'k gyaikoriak. A kenyértarisznya szaka
dozott, rongyos, evőcsésze csak felületesen kjtisztított, stb., stb. 
Fordahelyiség tiszhisága, fogdafeqyítését töltő személyek be
tartják-e ,a Sz. SZ. III. Rész 70. pontjának rendelkezését. A reg
geli órákban szalmaz~ákon f ekvő, 2 pókróccat betakaródzó, 
könyvet olvasó és cigarettázó, fogságga.f fenyített i~ előfordul, 
akkor, amikor a legénység egy része -ágy nélkül, szalmán alszik. 
Egy ilyen minden részletre kiterjedő szemle fényt derít nemcsak 
az őrséget vezénylő alosztály, hanem a megszemlélésre kerülő 
alakulat anyag~ fegy.elmére is. 

Az őrség megszemlélése után a szemlélő a szemlével 
érinte·tt egység parancsnokának adj a tudtára a szemle tárgyát ~ 
-,- a hadtáppar~ncsnokot hivassa magához. - Célszerű, ha vagy 
ö, vagy politikai ·tisztje, vagy pedig az egység törzsparancsnoka 
jelen van a szemlénél, így az észlelt hiányosságokat a hadtáp-

. parancsnok vagy személyesen veszi tudomásul, vagy pedig alá
rendeltjei jelentéséből tájékozódik, módja van tehát azok ki-
küszöbölésére intézkedni. , 

Az anyagszemle az alábbi1akra terjedjen ki: 
1. Raktárhelyiségek minősége és biztonsága. 
2. Raktári rend, 
3. Készletek rendeltetésszerű használata, 
4. Azok teljes száma, · 
5. Készl€tek használhafósága és minősége, 
6. Gazdálkodási alegység készletei állapota, gondözása, 

tárolása, · 

4 



7. Hasznavehetetlenné vált cikkek (anyagok) mikénti 
felhasználása és értékesítése, 

8. Utánpótlás helyessége, 
9. Karbantartási hitelkeret szabályszerű és gazdaságos 

felhasználása„ 
IO. Nyilvántart;ís,qk, ·valamint a felszerelés~ jegyzékek 

vezetése, 
11. Műhelyek és javítási munkálatok végzése, 
12. Javító- és üzemanyagok gazdaságos felhasználása, 
13. Mesteremberek foglalkoztatása és 
14. Előírt ellenőrzések, illetve rovancsolások megtörtén
téről meggyőződés. 

Az alábbiakban a hadtápszemlék lefolyt~tásáról általá
b an:, majd az egyes anyagnemekről részleteiben adok tám
pontokat: _ 

Altalában: 

1. Raktárhelyiségek minőségének és biztonságának ellen
őrzése (G-54. Ut. 15. §.) . 
a) a hefyiség szárai, pormentes, hűvös, tiszta, szellőz
. tethető-e, tűz- és betörésmentes-e, , 

b) i állványokkal , polcokkal megfelelően be van-e 
· rendezve, 

c) ablakok ráccsal, hálóval el vannak-,e látva, 
d) tfürendészeti és egyéb óvintézkedések megtétettek-e 

· (fec;skendő, hop:iok, víz, tűzoltó.készülék, stb., kívül 
villámhárító), 

e) a · raktárban milyen világítóeszközt használnak 
(11yilt láng használatl:) tilos), 

f) Hincsenek-e a pincéb~n 1 vagy a . pa\flásos , 9ly?n 
anyagok elhelyezve, melyek -ott nem tárolhatók, 

g) dohányzási tilalom, · világítási és fűtési · korlátozá
zások ki vannakae függesztve, 

h) raktárhelyiségek őrzése mikéflt van megszervezve, 
i) emeleti helyiségek nincsenek-e túlherhelve. 

2. Raktári! rend ellenőrzése (G__:54. Utasítás 15. §.) . 
a) Raktári állványok elhelyezése szabályszerű-e ( ablak 

falra· merőlegesen: álljanak,. - a . nap . ne .süsse a 
készleteket), · · , · . · , ., 

b) k~~zl~t~k áttelcinthetf>en v'afln!lk·.e· élheiyeiv.e {gyór-
san 'megolvashatók, kiadhatók iegyeriek), .:·v 



. e) kiselejt~zett anyagok·_nincsenek-e együtt tárolva a 
készletekkel., : · _ · 

d) a cikkek mennyisége felirati táblákkal meg van-
. nak-e jelölve, , _ 

e) egyes cikkek csomagolása sz abályszerű-e (5-10„ 
25-ös kötegek, stb.), 

· f) ládákban elhelyezett cikkeknél csomagolójegy van-er 
g) mál-házó eszközöknél málházó rend ki van-e füg

gesztve. 
3. Az anyagok teljes Számának ellenőrzése, - kémpróba

szerűen, alakulatonként egy· anyagnem - esetleg egy 
anyagcikk részletes rovancsolasával. Ez kiterjed a 
raktári, alosztálynál lévő és egyes személyeknél lévő: 
készletre. 

·4. Rendeltetésszerű használat, · minőség, készletek meg-
javításának ellenőrzése, ' · 

5. Raktárműveleti napló, i;inyaggondozás, karbantartás.. 
ellenőrzése , 

6. Kiseléjt,ezett anyagok feihasználásána:k; érJék~~ítésiének 
ellenőrzése, . 

7. An.yagután,pótlás mikéntjének eHenőtzése (központi ki
utalás, beszerzés, utóbbi hogyan történt)_, 

8. Anyagnyt(,vántartást könyvek, felszerelést lap (hitele
sítések, aláírások), 

9. Anyagjavítások könyve, munkanapló ellenőrzése, 
10. Műhelyek . ellenőrzése, . rendeltetésszerűen foglalkoz

tatják-e á mesterembereket, nincsenek-e a rendszere
sített létszámnál többen foglalkoztatva. 

11. Javító~ és üzemanyagok felhasználásának ellenőrzése~ 

. Az egyes anyagnemeket illetően az · alábbi szempontokat 
és irányelveket kell . szem előtt tartani: _ 

· ' . Bár' á fegyverzet, tüzér és optikai, valamint a lö_szer
anyag a H. Tii. Pk. anyaga, azt gondolom, nem lesz érdektelen„ 
ha ezzel is fogl~lkózom.. 

Fegy,verzet: 

, . ii.' pis~toly, - géppisztoly, puska, goLyószótó és géppuska-
darabszáma· ~iITT'ezik-e az ezred tüzér . pk., illetve a fegyver- és. 
löszerellátás vezető. által vezetett leltári készletben azzal a 
'mennyiséggel; í:iélyét ~. szemlével érintett .. _alakulat, stb. meg-
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:alakulásakor 1vetl át más alakulattól, vagy a központi készlet
ből (Központi nyilvántartás egyeztetése az alakulatnál). 
· Egyeznek-e a fegyverszámok. 

Vezetik-e a ,,Tájékoztató a tüzérségi anyagi szolgálat el- . 
látásáról" című segédletben előírt „SzámszerintU nyilvántartás 
.a fegyverekről. és lövegekről'' című előjegyzést . . ' 

Milyen előjegyzésben tudja kimutatni a fegyver. és lő
:Szerszolgálat vezetője az alosztályoknak kiadott anyagot. Fel
.fektették-e· az anyagnytlvántartást könyvet, azon, az időközben 
heállott változások át vannak-e vezetve. 

Vezetik-e a fegyveranyakönyvet, az említett „Tájékoztató"
ban rögzítettek szerint (hitelelesített fegyver anyakönyvi lapok). 

Milyen a vezetés módja, - fegyverszernzárrnok, minta, 
füméret helyes feltüntetés, - kiadá,s és raktárba bevonás 
..átvezetése. 

Mi:lyen ai használatban lévő fegyverzet tárolása (van-e 
:zárható puskatámla), - karbantartása. Rende1kezésre áll-e 
lellő karbantartó anyag - .olaj, zsír, rongy és kóc -, azt mi
·ben tárolják. Sokszor előfordul, hogy az ezredraktárban elegendő 
.áll rendelkezésre, ugyanakkor a szd-nál nincsen. - Milyen 
-/edényben tárolják a karbantartó anyagot, - az egységes ola
jat (sárgás-barna), megkülönböztetik-e a fegyverolajtól (sötét
b arna) . 

. Rerndelkez,ik-e az egység a fegyvereik tisztítására ,al~al· 
mas helyiséggel (G-56/b. Ut. I. A. 2. pont), - ha nem, hol 
t isztítják a fegyverzetet. 

Milyén a raktárban lévő fegyverzet tárolása, karbantar
iása, - fegyverzet elkülönHve _tárol-e más anyagtó1 ('G-56/tb. 
Ut. I. A. 8. pont). Előszeretettel tárolják a fegyverzetet fa lő
:szert más anyaggal, - mint ahogyan azt a megszokás alapján 
~ddig tették. - A megfelelő helyiség biztosítása a szd. (zlj .) 
:pk. kötelessége (G-56/b.) .· 

Van-e az alakulatnak fegyvermestere. - ·Ez különösen ki
különített zlj-nál lényegbe vágó. Az e. tii. pk. kövessen el min
dent ott, ahol hiiány fennáll, - arinák mielőbb megszüntetésére. 

Rendelkezik-e fegyvermesteri műhely felszereléssel a 
.fegyvermester, a helyiség megfelel-e rendeltetésének. 

hgyverzeti hitelkeretet rendeltetésszerűen · használják-e, 
·.a beszerzési cikkek leltárba bevételeztettek~e. 

Puskák belövése megtörtént-e, - enriek .tériye a fe·gyver-
:anyakönyvbe be van-e jegyezve. · · · · · 

Mikor tartott fegyvervizsgát a fe'gyvermester. . Az ezred 
t üzérségi parancsnoka, az ezred fegyver- és lőszerellátasánák 
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vezetője, az alosztályparancsnok 'foganatosította-e a Szolgálati 
Szabályzat I. Részében, részükre előírt ellenőrzési köteles.e 
ségeiket. 

Tüzérség é& optikai anyag: 

?rtelems1zérŰen, mint a fegyverzetniél, a löv,egek tárolás 
alatt fel vannak-e ducolva; ha nem színben állanak, ponyvával 
vannak-e letakarva. . 

Betartják-e a löveg-, vagy vető-utasításban előírtakat a 
tárolás, kezelés és karbántartás terén . 

. Lőszer: 

Meg ,kell győződni arról, hogy az alakulat lőszer készlete 
honnan származik, az átadási okmányok alapján egyeztetni az, 
ezred fegyver- és lőszerellátásvezető · által készített és vezetett 
leltárt. Ez után meg kell állapítani, hogy hol, kinél, mennyi és. 
milyeh lőszer vart a felfektetett anyagnyllvántartási kön!J& 

, alapján. 
Ismerik-e a H. Tü. Pk-nak a kh. lőszer megalakítására 

vonatkozó rendeletét, - e szerint tárolják 0 e a kh. lőszert~ 
Tapasztalat szerint erről az alosztály szölgálatvezetőknek nincs. 
tudomásuk, ezért nem is tar-tj ák be azt. 

: A kli. és kiképzési lőszert ·egymástól e!Rülönítve tárolják-e 
és azt fajtánként külön megjelölik-e. Legtöbb helyen a lőszer :1 

, fegyverzettel egy helyiségben van, - nilncs meg az elkülönítés. 
ezen belül pedig nem történik meg a kh. és kiképzési lőszer szét

_ választása· és megjelölése. A tárolás is kívánnivalót hagy maga 
után. Ne'm használnak ászokf át a rakaszok alá, egyes· helyeken 
nem ismerik a lőszerládá számozását. Vezetik-e „Tájékoztató a 
tüzérségi anyagi szolgálat ellátásáról" ideiglenes segédlet 
21-37. oldalain előírt előjegyzéseket. Betartják-e a szolgálati 
szabályzat II. Ré~ 42. és 43. pontjában előírtakat (őrségek éles
töltény kellékálladéka). · . 

· Megtörténi:.k-e a Szolgálati Szabályz.at I. Rész 141., 219~ 
és 486. pontjáoan -elrendelt lőszerhulladék beszolgáltatása, azt 
hol tárolják. Eleget tesznek-é a központi tároló helyre való bé
.szállításnak (,,Tájékoztató" V. 11. pont utolsó bekezdés). 

Súlyt kell helyezni a lőszer felliasználásrtál arra, hogy 
a raktárban lévő régibb gyártásút adják ki lövészetekhez és az 
újonnan kiszállított újabb gyártmányú kerüljön raktárba; ha 
ezt befartjtJk, úgy a kh. lőszerben, mindig a legfrissebb gyár
tású lesz. 
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Ruházati és általános személyi felszerelés: 

Az elsö t~nykeóése legyen a szemlilőnek annak meg
állapítása, hogy az alakulat !étszámának megfelelő _ n1házat 
ké;,zletében van-e, arány9:J-e az ~!egységek közötti elosztás. 

· Nem fordulhat elő az, µogy egyes alosztályoknál pl. köpenys és 
,evőcsészehiány van, ugyanakkor a másiknál ebből a cikkből 
rnktári készletet lehet találnil. 

A leltárilag nyilvántartott mennyiség egyezik-e azzal a 
-darabszámmal, melyet az alakulat részére kiutaltak, - átvette-e 
.azt, amit a~ egyes alakulatoknak átadni kellett. 

Az ezred raktárában tárolt készletet kell ezután megvizsc 
.:gálni. Tárolási mód, mennyiség, minőség, stb. szempontjából. 
figyelembe véve· az anyagszemle szempontjainál már fel
:Soroltakat. 

Meg kell győződni) arról, hogy az egyes alosztályoknak 
mekkora készletet adtak ki, az anyagnyilvántartást könyv sza
bályszerűen van-e vezetve. Az alosztályoknál lévő ruházat és 
személyi felszerelés ellenőrzésénél -az anyagnyilvántart;ísi 
köp.yv adataiból ~ell kiindulni. Vizsgálat qrgyává keJl t~nni a 
f Plszerelési lap vezetését, - minden kiadás-bevételi tételt az 
€rdekeltek aláírásukkal igazoltak-e, - az üres rovatokat kerészt
vqnással ,kihúzták-e. - Ellenőrizni kell ké~próbaszerűeq1 hogy 
a felszerelési lap adataiban kimutatott cikkek a hé!sználóknál 
megvannak-e. Gyakori eset, hogy !:lgyes cikke~et a szolgálat
vezető beszedett anélkül, hogy azt a felszerelési lapon átvezftte 
volna. Ilyen esetben azután nem lehet megelégedni a kérnprób<J.
szerű ellenőrzéssel. 

· · A használatban lévő cikkek rnegvjzsgálásái;a legalkalrna
sabb időpont a kivonulásra való sorakoiás. Jgen sok esetbep 
,észlelhető vastalpszeg- és patkóhiány a rövi(iszárú csizrnáknáL 
Elhordott, letaposott sarkú csizrná¼ a rajszemlék meg 11em tar
iásának tanubizop.yságai. · Sok helyen szakadtnyakú 2;öl~ inget 
használ . a legénység akkor, amikor a ral~tílrban sok zöld gallért 
tárolnak. Megtörtént-e az aprólékos kéziszerekkel való ellátás. 

A szd. r1:1ktári készlete áttekinthető módon csoportosítta
iott-e, nincsen-e javításra szoruló lábbeli, vagy ruházat túl 
nagy mennyiségben. A felszerelési lap adatai és az alosztály 
raktári készletének összeadása adja a szd-nak _kiadott m~nnyi
·séget. Ennek - -az anyagnytlvántartást kön:yV.. 3,9íll!3Jval 
egyezni kell. • 

A szakszerű javítás mikéntje, -- a mesteremberek ,.cél
szerű kihasználása, a 1avító anyag okszerű . felha:szt1-álása; -....;.;_ 
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ennek pontos nyilvántartása ugyancsak ellenőrzés tárgyát 
képezze. 

Tisztek és -tiszthelyettesek részére kiadott ruházat a fize-
tési osztályba soroltak számlakönyvében elő van-e jegyezve. . 

Amennyi1ben a felszerelési lapot, anyagnyilvántartásr 
könyvet, stb-t időközben más előjegyzési és nyilvántartási mqd 
váltaná fel, úgy értelemszerűen ezek alapján kell végezni az 
ellenőrzést. 

Gépkocsi atiyag: ·, _ 

' Fel-szerelési és pótfek;zerelési lapo~ megvannak-e. A gép-
járműjavítások be vannak-e vezetve a törzskönyvbe. Hol tör
ténik a megrongált vagy sérült anyag javítása. Házi műhe
lyekbe beosztottak foglalkoztatása (nem végeznek-e magán
munkát). Anyagjavítások könyvének vezetése (G-54. Ut. 16-
§.) . Munkanapló vezetése: Gondatlanság miatti javítások költ
ségét a kártokozók megtérítik-e. Szállítóeszközök állapota, azok 
használatának rendje, kímélése. Betartják-e a gépjárműforga
lom korlátozása t-ban kiadott rendeletet, - miként tárolnak a 
leállított gépjárművek. - Szakszerű karbahelyezés, ---: felduco-· 
lás megtörtént-e. 

Gépkocsiforgalom nyilvántartása. - Időben történik-e a-. 
gépkocsik javítása. - Karbantartást rendesen elvégzik-e. -
Utikönyvbe be vannak-e vezetve a gépjármű által megtett utak_ 
Minden útra ki volt-e állítva menetlevél, -:- annak rovatai ki_ 
vannak-e töltve. Menetnyilvántartás vezetése. Valóban szolgá
lati útra történt-e a gépjármű ig·énybevétele. üzeimanyag fogyasz
tás nyilvántartása, raktározás, gazdaságos felhasználás. üzem
anyag felqasz11álási napló vezetése. Utikönyvekben valóban a 
menetlevelek szerint megtett utaknak megfelelő üzemanyag 
van-e bevezetve. A törzskönyv szerint 100 km. üza. fogyasztás. 
van-e felszámolva. üza-ot leltárilag kezelik-e. üza. tároló edény
zettel rendelkeznek-e. Hol történik az üza. tárolása. Biztonsági 
r endszabályok betartása. 

Lófelszerelés és vonatanyag: 

Lovak etetése, ápolása, szerszámzat kezelése és karban
tartása. A lovak megkapják-e az illetmányszerű )_ótápoti A lótáp, 
t árolása és minősége, __, van-e zabosláda; - mivel mérik az, 
egy etetésre szolgáló zabot; - milyen a széna minfoége, - nem 
dohos-e; ~ ~stállóban, - üres lóállásban _ _'._ nem lehet. szénát 
t·artani. - Préselt .szénát etetés előtt kellően szétszedik-e. -. 
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.Mit használnak a.lomnak. _ .. Penészes ··szénát · tilos almozásra 
felh~sz~ál;1i, . mert_ a, Jó megeszi s ~lpu~ztulhat tő)e_. Tiszta-e az 
-ete~o valyu; - szenat ne az alomra tegyék', hanem egy faládába, 
.amiből a ló mégeheti. · · · · · · ' 

Ki és mikor ellenőrzi az etetést, itatást. 
. -·_ : Mikor .történik a 'lóápolás, ..:_ annak módja, - .a lóápolók 

1:11.dnak-e lofVat ápolni/. _:_ Hogyan használják a lókef~t · és .ló
-vakarót. Szőrmentén és nem ellenkező iránvban történík-e a' 
kefélés; - lóvakaró használata, - testtől eÍ!entétes irányban, 
-~·1agy pedig a tést felé · történik, a ,kefében lerakódott por kiürí
tése, - időközben kiürítik-e a kef ében lerakódott port, · ezt ned
-ves részre verik-e ki, - mert különben visszaszáll az emberre· 
-és a lóra. Van-e elég lóvakaró és lókefe. Mikor volt a farok- és 
-sörénymosás. - Betartják-e a heti 1 napi lópihenőt. 

Patkolás ellenőrzése, megtörtént-e a 6 hetenkénti patko~ 
1ás. Vezetnek-e erről előjegyzést. 

· Mikor volt lóvizsga, - ki tartotta. 
Istállórend betartásának, istállórend kifüggesztésének 

-ellenorzése, -,- trágyagyűjtéshez falapátot és fagereblyét hasz
nálnak-e, vagy vasvillával szedik ki a trágyát az alomból, azt 
11ova teszik; van-e ai istállón kívül trágyahordó láda. Húgy
fogó edényt használnak-e, - ezzel nem ijesztik-e el a lovat 
},1iilyen az almozás, - milyen időközökben történik. 

Istállókötőfékek · állapota, tisztasága; karbantartásukra 
:fordítanak-e gondot. Szakadt részeket nem dróttal kötik-e össze. 

Nyeregfelszerelés, hámszerszám tárolása; - a „nyerges'( 
t isztasága; - nyereg és szerszámzat bőrrészei kellően karban
iartottak-e, teljesen új szerszámzatot bőr konzerváló olajanyag
gal kell átkenni, - különben eltörik, idő elött használhatatlanná 

-válnak; - zablák, kengyelek, karikák, fémcsattok tiszták-e; 
-vagy pedig vastagon rozsdásak. -- Nincs-e szakadt kötélnemű 
(istráng); - összedrótozott szíjazat, - törött lókefe, elrozsdá

::sodott lóvakaró a nyergesben. 
· Országos járművek tisztasága, - sárosan állanak-e · a 

·színben; - törött lőcsök, - kocsi oldalak, - els'ő és· hátsó fej
deszkák mindig előfordulnak. - A tengelyek nincsenek-e ki
Jmpva, ~ kellően . kenik-e _kocsikenőccsel; - . mert · a tengelyen 
.lötyögő kerekek, erősen · !kikopott, tömésre szoruló tengelyek 
-fgen gyakoriak. A járművek faanyagát konzerválják-e. 

Mire használják ;fel a vonatanyag hitelkeretet. 
Hol · és milyen módon tárolják áz istállótrágyát; · - el

ii anyago.Jt trágyadombok :._ gödrök, le'gtöbb helyen találhatók. 
Miként történik a trágya értékesítése. , · 
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Egészségügyi szolgálat, - eü. anyag: 

Betartják-e az egészségügyi óvintézkedéseket, - legény
seg1 szobák, - mosdók, W. C.-!k ti1sztasága. Van-e fürdőhelyi
ség, - milyen időközökben történik a fürdetés. 

A gyengélked'őszoba feladatának megf,eM-e. Vezetnek-é
betegnaplót. Elegendő-e az ágylétszám; - kellő mennyiségű. 
gyógy- és kötszer áll-e rendelkezésre. Nem túlzott-e ezek meny
nyisége. Felhasználása gazdaságos-e. 

Hogyan történik az orvosi vizsgálat lefolytatása. 
Végez-e az orvos ellenőrző munkát a ruházat, az egyéni 

hygi'énia teréh, - pl. fog.kefét hasznáfnak-e, - az élelmezés. 
terén, - résztvesz-e az étlap összeállításában, - ellenőrzi-e a 
szakácsok tisztaságát, - gohdoskodik-e azoknak hetenkénti 
megvizsgálásáról. . 

Betartják-e a' Szolgálati 5zabályzat I. Rész. 75. és 76_ 
§-aiban elrendelteket (gyengélkedőszoba, napos ügyeletes. 
kötelmei) . 

Az osZitály orvosa - Sz: Sz. I. R. 35. §. - kötelmeit 
ismeri-e, - betartja azokat. 

Milyen az eü. swlgálat ellátása ott, ahol honvéd-orvos. 
qincsen, 

Allategé5Jzségiigyi szolgálat, áeü. anyag: 
Az állategészségügyi vizsgák rendszeresen és milyen idő

közökben történnek. Betartja-e az alakulat az állategészség
ügyi rendszabályokat és ha nem, mi ennek az oká. Van-e el"'
ikillönítő- és bet,egisttálló, -- ha van, használható-e. 

Az áeü. anyagok teljesek-e, vagy pedig hiányosak; -
igehyelte-e az alakulat a hiányt és mikor. - A rendszeresített 
főcikkeken kívül van-e más aeü. anyag az alakulatnál, gyógy.:- . 
szerek és kötszerek kivételével. · 

Hol tárolják, milyen módon az áeü. anyagot. Hol tartják 
pyNVán. A gyógy- és kötszet felhasználása a célnak megfelelően 
és. gazdaságosan történik-e. 

etelmezés megszervezése, élelme2ési anrag: 
Hogyan történik az étkezés összeállítása, mennyiben al~ 

kalmazkodnak az irány-étlaphoz. Orvps résztvesz-e az étlap 
összeállításában. Élelmicikkek kiadásának rendje, - ki veszi át„ 
-"- rflilyeri élőjegyzéssel. E:tkezés elkészrtése (izlete6Slég), .,..,-!-

főzésközbeni tisztaság. · 
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Konyhaellenőrzés, - rend és tisztaság, · ami vonatkozik a 
helyiségre, - konyhaedényekre, konyha felszerelésre, - konyha 
berendezésre, - tálaló asztal, húsvágódeszka, stb., stb. 

Konyha személyzetének, szakácsok eü. állapotának, Hir
detésének ellenőrzése. - Ki és milyeh időközökben tartja a 
vizsgálatot. 

Btkezés adagolása, - kenyér adagolása, -- ( étkezésen
ként vagy egyben), különös tekintettel a hús és szalonna 
~dagolására. 

Elelmi.szerek minősége. Kik veszik át mennyiségileg és 
minőségilleg az élelmiszereket. 

Betartják-e a Sz. Sz.-nak az étkezés kiosztására vonat
kozó határozványait. 

Konyhafelszerelési cikkek ,k;ellő mennyiségben rendelke
zésre állanak-e, - javításuk, pótlá1Suk miként történJik. 

Blelmicikkek ellenőrzése, az élm. cikkek raktárában, -
szabályszerű tárolás, - felirati táblák, - kezelés (lisztnél for
gatás), - szappant nem lehet élelmiökk mellett tárolni. 

Kenyér minőségének ellenőrzése, - szerződéses sütő
mester, N. V. ellenőrzése, a liszt helyes felhiasználása és NlSzta
ság szempontjából. 

Zab, széna, szalma tárolása, kezelése. 
Etkezési pénz gazdaságos felhasználásának ·ellenőrzése. 
Tüzifa, kőszén mennyisége és minősége, tárolási módjá-

~lak ellenőrzése. 

Elhelyezési szolg-álat: 

Elhelyezési szükségletek, épületek, férőhelyek, helyiségek 
rendeltetésszerűen vannak-e felhasználva. Engedély nélkül nem 
történtek-e változtatások az épület állagán. Helyiségek karban
tartása és használata. Fűtőanyag és villanyáram gazdaságos 
felhasználása. Hiánynapló · vezetése és az abban feltüntetett 
hián·yosságok mi\kénti megszüntetése. Nincs-e fűtőanyag túl
fogyasztás. 

Tüzbiztonsági intézkedések betartása, - tűzriadó intéz
kedés, tűzoltóosztag felállítása és kiképzése, - tűzoltószerek 
vannak-e. - Tűzcsiapok használhatók-e. 

Körletek tisztasága, különös figyelemmel a W. C. és 
mosdókra. 

Ablakok üvegezésén nincs-e hiány. 



I Bútorok nyilvántartása, használata, - ·kat'ba.ntartása és 
javítása miként történik. ' 

Ingósági · Jeltár vezetése. Helyiségleltár fel van-e 
foktetve. 

I4 

íróasztalok, iratszekrények zárhatók-e. 
Budapest, 1949. december hó 28 . 

• 

AnyagtakarékÓsság nélkül nincs anyagi fegyelem, -
anyagi fegyelem nélkül nincs vasfegyelem. 




