
I' ÁLL ANTAL hbsj, swados 

A helys21ini ellenőr!ISés tapasstalatai 
és támpontok a helyssini ellenőrsésre 

Néphadseregünk előtt álló feladatok maradéktal.an végre
hajtása érdekében a Honvédelmi Miniszter Bajtárs újrendszerű 
és szervezetű anyagi szolgálat bevez,etését rendelte el. 

Az újrendszerű és szervezetű anyagi szolgálat végrehaj
tásához szeretnék hozzászólni tapasztalataim alapján. Ki sze
~etnék térni 

1. hogyan fogadták az új szervezést az alakulatok; 
2. miként hajtották végre az átá11'ás11:; 
3. hogyan működilk az újrends.zerű és szervezetű anyagi 

szolgálat; · 
4. milyen körülményeknek tudható be az alakulatoknál 

végzett jó munka és mi a pibák oka; 
5. támpontokat szeretnék adni az újrends:zerű anyagi 

szolgálat ellenőrzéséhez. 

1. 

Tapasztalatom szerint az alakulatok megnyugvással és 
komoly megértéssel fogadták az újrendszerű és szervezetű 
anyagi szolgálatot 

A megnyugvásnak és megértésnek okát abban látom, 
hogy , az újrendszerű és szervezetű anyagi szolgálat a valóságban 

a) konszerűsítette iaz anyagi szolgálatot; 
b) megtsizüntette az anyagi szolgálat eddigi háttérbeGzorí

totts'ágát; 
e) döntő módon hozzájárult az alakulatok anyagi fegyel-

mének megszilárdítás,ához. · 
A kiadott „Segédlet" megismerés.e után örömm:el látják az 

alakulatok, hogy az újrendszerű és szervezetű anyagi szo;1gálat 
alapját a 2. világháborúban győztes, dicsőségeis. Szovjet Had
sereg kiértékelt és átdolgozott anyagi utasításai adják. 

Különösen nagy örömet és -megértést idézett elö· az anyagi 
szolgálat korszerű felosztása és az anyagnemfelelősök ,,be
vezetése'.'. Az anyagnemf elelősök bevezetése az anyagi szolgá
latban megosztotta a felelősséget és azt a tényleges munkát 
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végzőkre írja elő. Telje.s mértékben kidombo-rítja ·az egyéni fele
lősséget, fegyvernemre és rendfokozatra való fekintet nélkül. · 

. . Ezzel a kérdéssel végleges megoldást nyert a volt gh. 
főookök korlátlan anyagi felelőssége, amit igen sokszor más 
hibájából v;il.seltek. 

2 . . . 

Az · új rendszerre val.ó · áttérést az alakulatok az előző 
pontban leírtak szellemében· hajtották végre. Tény az, hogy az 
alakulatok az átszervezéssel kapcsolatban nem egyformán vol
tak igénybevéve .' Ha a kiértékelésnél figyelembe vesszük az,t, 
hogy eg-yes alakulatok nagvobb; más alakulatok kisebb . mérték
ben voltat? igénybevéve, akkor azt lehet megállapíta_ni. hogy 
ahol az anyagi szolgálatot vezető és végrehajtó bajtárs-ak ren
delkeztek megfelelő szakmai és politikai ismeretekkel, ott az új 
r.endszerre való áttérés lelkesen, fáradságot nem kímélve, zök-

. kenőmentesen leit végrehajtva. 
Döntő módon be:folyásolta az áttérés időbeni végrehajtá

sát és szabályosságát· az a körülmény, hogv az alakulatoknál 
szolgálatot teljesítő - anyagi1 szolgálattal érintett - haitársak
nak milyen a munkához való viszonya. Ahol a bajtársak politi- . 
kai képzettsége és szakismerete elérte a megkívánt mértéket, 
·o.tt az áttérés legfeljebb átmenet.V nehézségeket okozott. Ezeket 
a nehézségeket a fenti tulajdonságokkal rendelkező bajtársak 

, gyakorlatiasan megoldott'ák addig is, amíg a kért segftség a 
vezetés részéről megérkezett. 

Azol< az alákulafok, ahol a fenti szempontok közül pl. a 
politikai öntudat hi1á,nyzott, az áttérésnél sok és megoldhatat
lannak látszó akadályokba ütköztek. Ezek a bajtársak csak a 
m·aguk „szakmai'' tudására szorítkoztak és nem mertek segít_. 

, séget kérni a' vezetéstől. Ilven helyzetekben, tapasztalatom sze
'.rint., a politikai alap nélküli úgynevezett ,,szaktudás" nem 
elegendő a problémák megoidásához. · 

Az áttéréssel érintett alakulato~nál komoly segítséget 
nyujtott az oktató jellegű szemlék megtartása. A szemlék m~g
tartása után ezeknél az alakulatoknál nem maradtak vitás és 
tisztázatlan kérdések és ezeknek az alakulatoknak az áttérését 
sikerült . zökkenőmentesen biztosítani. 

összefoglalva: Az alakulatok az áttérést - a kisehb hi
báktól eltekintve - lelkesen, önt~datosan és jól. . hajtoUák 
végre. 
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3. 

Az újrendszerű anyagi szolgálat működése teljes mérték
ben összefügg az áttérés időbeni és helyes végrehajtásával. 
!Ebből adódik, ahol az alakulatoknak az áttérést akár saját mun
kájukkal, akár a felső vezetés helyszíni támogatásával s'ikerült 
idejében és helyesen végrehajtani, ott a munka már az új rend
szernek megfelelően zavartalanul történik. 

A menetközben tapasztalt nehézségekre az alakulatok az 
előlj áró hadtáp parancsnokaiktól és az első fokú pénzügyi ható
ságaiktól kérnek megoldást és a gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
nagyobb nehézségek és leküzdhetetlen akadályok sehol 
nincsenek. 

(Az egyik vidéki alakulat kérte az ellenőrzési osztályt, 
· hogy menjenek ki szemlére. fgy a helyszínen sikerült tisztázni 
az alakulat m~nden nehézségét és ezzel hozzájárulnJ az alalkulat 
újrendszerű és szervezem anyagi szolgálatának szabályos míí
ködéséhez.) ' 

4. 

Tapasztalatból megállapítható, hogy az alakula\oknál 
végzett jó munka: 

a) a bajtársak szaki1smeretének, 
b) a bajtársak fegyelmezettségének, a munkához való 

jóvi~zonyának, 
c) a bajtársak politikai meggyőződésének tudható be. 
Ahol a fentiek közül valamelyikkel baj van, ott a munka 

nem megy rendesen. Ezért van szükség arra, hogy katonai, ?zak
mai és politikai ismereteinket állandóan és párhuzamosan 
bővítsük. 

Szeretném felhívni a bajtársak figyelmét nBeszámoló a 
SzK(b)P. központi bizottságának munkájáról a · XVIII. Párt
kongresszuson'', melyben alapigazságnak van elismerve: 

,,minél magasabb a Párt és az állami munka bármely te·· 
rületén működő funkcionáriusok politikai -színvonala, és 
marxista-leninista öntudata, annál magasabb és termelékenyebb 
,ez a munka, annál hatékonyabb a munka eredménye, és -- meg
fordítva ,- minél alacsonyabb a funkcionáriuso}< poliitikai szín
vonala és marxista-leninista öntudata, an:nál valószínűbbek a 
bajok és kudarcok a munkában." Vagy tovább: 

,,A lenini.sta nem lehet csupán a kedvelt tudomány spe
cialistája, hanem egyúttal politikusnak és társadalmi embernek 
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.. 
is kell lennie, élénken érdeklődni;e kell országa sorsa iránt, 
ismernie kell a társadalom fejlődés törvényeit, tudnia kell alkal-
mazni ezeket a törvényeket''. · 

A fenti :szempontokról nekünk, katonáknak sem szabad 
megfeledkezni. Ha ehhez figyelembe vesszük az ország egész 
területén tömegmozgalommá vált munkaversenyeket, úgy meg
állapítqatjuk, hogy a munkaverseny megindítására a honvédség 
anyagi szolgálatában is szükség van. 

Ahhoz, hogy a munkaversenyeket n;ieg tudjuk indítani, 
hogy munkánkat szakvonalon az eddi,ginél jobban el tudjuk 
végezni ( erre szolgál a munkaverseny). 0 gy érzem, nem lesz 
helytelen, ha felhívom a bajtársak figyelmét, hogy a kérdés 
tisztán látásához olvassák el az alábbi marxista-leninista 
irodalmakat: 

Sztálin. Rövid életrajz. VIII. fejezet. 
Sztálin : ,,A ·i-eninizmus kérdései" e. mtíből: 

1. A nagy fordulat éve. 
I. ,,A munka termelékenysége terén' ' e. rész. 

2. A gazdasági vezetők feladatairól. 
3. Oj helyzet - új feladatok a gazdasági építő 

munkában. 
A ,,Sz!( (b) P története" e. mtíből: 

X. fejezet 1. pontja, 
XI. fejezet 2. pontja, 

XII. fejezet 3. pontja. 
Loksin: ,,A Bolsevik Párt harca a Szovjetúnió iparosí

tásáért. 

Ha a bajtársak ·a fenti irodalmat áttanulmányozzák, meg 
fogják érteni annak szükségességét, hogy miért szükséges mun-· 
kánk megjavítása és világos feleletet fognak kapni arra is, mi
ként kell az új anyagi szolgálatot végrehajtani. Ezen túlmenően 
a fenti! irodalomból meg fogják érteni a bajtársak a tanulás és 
tanítás fontoss~gát is. 

5. 

Az a tény, hogy a honvédség vezetése a murikásosztály 
kezébe k!erült, megköveteli; hogy tö,kéletes és alapos munkát 
:végezzünk. Az anyagi szolgálatban ma még vannak olyan baj 
társak, akiknek önhibájukon kívül, nagy nehézséget okoz a szak
mai szolgálat élsajátítása. Ezek a bajtársak ugyanakkor jól tud-
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já_k, hogy a hfányosságokat szorgalmas munkával pótolni lehet. 
Az ehhez szükséges időt a vezetés mindenki részére biztosítja. 
Addig is, amíg minden bajtárs a hilányosságait pótolni tudja, a 
JÜ. ellenőrzésre az alábbi támpontokat közlöm: 

PÉNZKEZELÉS. 

,, Támpontok a helyszíni ellenőrzés megtartására". 

1. Pénztárhelyiség' (G-19. 21. §. C/2 p.): 

a) elhelyezése: .................................. . 
b) biztonsági követelmények: ............•....... 
e) a helyiség kulcsait ki őrzi: ................•... 

2. Pénztárszekrény (pénztárláda) (G-19. 21. § C/1. p.): 

a) elhelyezése: ...•.......•...•.....•............ 
b) rendszer,e: •..........•..........•............. 
e) zárak száma: . . . . . . . • • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . '· 
d) biztonsági követelmények (falhoz, padlóhoz erősítés stb.) 

3. Péhztárkulcso,k (Se,gédlet II. fej. C/6. p.): . . 
AtadáLS-áit>vételkar a p'.1>. záiradékhain az árl:aidCJii:t kulc50k feil va1li00k -e 

tüntetve <larnbszám és jelzés s.zierint. 

4. Pénztárszekrény (pé_nztárl;áda) tartalma (G-19. 21. § D/1-2. p.): 

.• ....... db ••.••••• Ft, azaz: ••..•..•••.•...••••••• Ft 

.....•.. db ........ Ft, azaz: .•..•.... , ....•.••••.• Ft 

...•.... db . . . . . . . . Ft, azaz: .......•........... : . • Ft 

öss,zes,en: 

a) Egyéb pénzek (honv.éds1éggel s:ze,mben el lllettn számolandó és ' pénz
tárilag kezeleJ>dő, valaimint r,endeltetésüknél fogva ott el nem helyez-
hető pénz,ek stb.) (G-19. 21. §. D/3. p.) • 

..••.... db ........ Ft, azaz: .....•.. , ......•.. ..••• Ft 

........ db ........ Ft, azaz: ...•.................. Ft · 

b) Egyéb értékek: 
e) Pfözhelyettesítö okmányok (Mnork) pénztá<ríla,g nem kezelt ddeig:lenes 

nyugták stb. Pn.-ban nem lehetnek (G:-19. 23. § II/1-2. p.). 

5 Pénztári 6rák (parancsha,n ki lett-e hirdetvé) (G-19. 22. § D/1. p.). 

6. Pénztári napió: 
a) Ki veze1tu (G-19. 24. § L p.) (cscik e.gy példányban). 
b) Egyéb Pn. vi~etés.ének f!eltüntetése. (G-19. 24. § 31. s-z. mintam. 

5. p.) 

e) Hiteledtés (G-19. 24. § 1. p.). 
d) Altalános kulala,k: 
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7. Pénztári napló számszerű ellenőrzése: (G-19. 24. A., Segéalet IL 
fej . D:): 

a,) Mauádvá,nyok átvitele, áthozatala,, 
b) Ma,radváriyok helyessége .. 
e) Tételek kaipcsolása: 
d) Okmányok megléte (G-19. Ut, V, fej. 13. § 1- 2. p.): 
e) Egyéb: 

8. Pn. érdemi ellenőrzése: 

a) Zárla,ti maradvá,ny éE a pénzkészlet egyezik-e: 
b) Rovancsolás ki által és mikor (hadipénztár vezetője, ellenőr, htp. pk. ) 

és álladékilag az ezred, (o. és kikülönített zlj ., iskola, intézet) pk-a 
legaább havonta egyszer: (Segédet II. C/ 12, b.). 

e) Ellátmányok ,lehívá,sa és bevételezése: (G-Hi. 24. § C/3. és 18. § 3. p). 
d) Szlá!k stb. ,kifizdése 500-, illetve 3.000- Ft értékha.táron felül: 
e) A Pn. és csfn. megjegyzés hasábjába be van-e vezetve, a Pfk. tsz. és 

hagy a kiadás milyen hi~ielkeretet terhel. (I.000.- Ft -on felüli C$zlá,khoz 
ooó:livataili, OTI igazohás ): (Se,gédle t II. fe j. B/5. p.) 

f) Térífrnénryek sfö. kezelése és hev€,telezése: (Trá,gyapénrz., ma•gánbie:s,zél
,g,etésekből befolyó pénzek, stb.) (Segédlet II. fej. B/8. p.) 

g) Elő,ze,les engediély nélküli kifize.tése: (Seg,édlet III. fej . 6-7. p.) 
h) P,énZikihatáJssal já,ró beszerzések bevételezése · a, megfe.Jelő ag. ,:iyilván

fartási könyvbe (anyaignern felelősöik é.:s hitelkexet fele tt irendelkezők). 
(Gkig. segédlet II. R. VI. fej, IV. szak. 8. § és a G-19. 14. § F/1. p. ) 

i) Tárgyhóban él hrem szamolfc, úti és egyéb ,en,gedély,eziett el,őlegek elő-
je,gyzése1: (G-19. 19, § D/8, A/10. ,és G~ 8. 2. §. 6. p.) . 

j) O~mányolás (alaki és é,rc!Jemi s~emp<mtból): (u-19. V. fej. 13-14. § J 
k) Edékkézhesítő könyv megléte és vez.etése: (Segédlet II. fej. C/7. p. ) 
l) Ertékkézbesí\ő könyve-! ki vezeti: (Segédlet II. fej. C/7. p.) 
m) Pos.La, átvevo :könyv m~gléte: (M€>ghata,lma12á!la össreg nélkül · van-e 

kitöltve.) (G-19. 21. § B/1. p.) 
n) A "pé>112t ki hozza el a, postáról : (Segédlet II. féj . B/7. p.) 
o) Allandó költségkészlet kíszabata: (H. M. rendelet eseterllként.) 
p) Az áll andó_ kézi pénz előleg htk-ként elő van-e jegyezve a felvevő 

['estére: (G-19. 21. § 2 p.) 
r) Erv.énye,s i\ési s.zolgálat: (Segédlet II. fej. C/9-10. p.) 
,s) Egyes tételekl~el kapésola.fos ész,re vételek felsorolása,: (ter jedeJ!me..'; 

és,z,revételeJrnél külö:JJ mellékle~lként csatolni.) 

!I. Egyéb pn.: 
Ertelemszerííen a 8 pont a-g-ig és i., o., r. alpontjaiban foglaltak szerint: 

10. Ti., thtts. illetményeinek kifizetése és ~-lszámölása: (G-19. ·III. fej. 8. § _ 
Segédlet II. fej. C/ 12. p.) 
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a) Fizetési jegyzékek !lzerkesztése: 
b) Fizetési jegyzékben felvett adatok és Hletményöss zegek egyeznek-a 

a fiz, osztályba soroltak szlakönyvével. 
e) Az erlőforduló illetmehyváltozások megféJ.elően vannak-e okmM1yolva 

(okmányok őrz..ése külön gyüjtőben): 
d) A s zia lapon a változáis[ 'kimutatás idejére és tsz -ra a. megfelelő hiva t 

kozás megvarn-e. 
e) A- pénz átvéle:lének elle:iőrzése: (Távollevők) aláírások valódfo,ágo: 



--~----~--..------------------------------
f) Levonások összegeinek és befizetéseinek ellenőrzése, a levonásokat 

_,miként La,rtjü nyilván, a . !1tvonásokat miként ;kezeli, ki kezeli a levO'.lt 
-pénzeket és mennyi ideig (48 órán túl elszámolandó): 
g) Vá,ltozási kimutatás ell€JI1Őrzésie okmányok a lapján,: (Végössz_e,g egye

zik-<:, füetési jegyzék végöS!Szegével.) 

11. Legénységi illetmények kifizetese és elszámolása: (G-19. 9. §) 
a;) Zsoldnévjegyzéket ·ki szer•khzti (név és számfejtési tés1Z): 
b) A z,soldinévjegyzék,e,k ösSiZ-harrgban áll,naik-e az állományla-jstrnmmau~ 
e) A zsold élrn. arla-gvállság, dohány és sza,ppa,:1 els.zámolása hogyan 

történik: _ 
d) Hogyan történik a zsold kifizetése: (G-19. Ut. 9. § 7. p.) 
e) Pénll átvéLeléneR ellenőrzése: (Tá>vollevők) felvevők aláfrá~aii, alo. 1,J'k • 

.zárnd ék ol á,sa stb. 
f) Mi történik a ki nem fi,ze,tett zsolddal: 
g) A pénvbe.n és természetbeni illietmé:i,yeik fek,zámítás,a egyez-ik-e a2. 

élm. napló von,a.tkozó létsZáf!ladat0Jival (mérleg): 
h) Levooások ös,s-z,egé'.iek és befizetésének e llenörzés,e: 

12. Polgári alk. illetmén:yein<:~k ki.fizetése é,s elszámolása,: (G-19. 10. §. 12. 
minfam.) 

Kinevezett szoctödéses polgári alkalmazottak: 
a) Hol varumk nyilvánitadva (kartoték): 
b) Ki vezeti a nyilvántartást 

Kellektív szerződés alapján felvetit -alkalmazottak (alkalmi muJ!lJkások, na.p-
s,zámosok): · 

.;.) Hol tartja nyilván: 
b) Bérfizetési jegyzéke·k ille.tménys:zámfojtéseit ki végzi: 
e) A mu:",kaMrek kifizetése mikor történik: 
d) Ki es.z,közli a klfi.ze1.éseket és a Jevonáwkait k~ kez,e,li: 
e) A felvevők az illetméhyeket hol nyugtázzák 
f) Levonáso,k · oofizeté&e megtörtént-e és mikoc: (egye>s levonáso,ka:a 

· vomtkozó csekkbef. azelvényeik csa,tolva vannak-e a. bérfizetési 
jegyzékhez) megfelelő öelyre wmn,a,k-e befizetve. 

g) A kolle,ktív polgári alk. be vannak -e< sorolva bérosztályb,a az 
O.M.B. áHal. 

h) Munk<1liönyvek be vannak-e szedve és be. va111-e· je,gyezv,e az al-
1kalmaztatá;; kezreU időpontja. (495.633jszü. 5.-1949. sz.) 

í) Be vannak -a Jelentve a Tá,rsa<lalombizbsító Intézetbe. 
j) A hérfizetése.kkel katycsolatban v,J.h,:wk-e p.anaswk; .azok elinté· 

zese hogyan történt. 
k) Ki ai Ob. titkálr. 

13. A se,gédlapokat ki szer,keszti. mily módon, az utolsi5 se.gédlap mikor leH 
felterjesztve. Pfk. adatok helyességének ellenőlfzése. (Segédlet mel!. 
9-17. old.) 

14. Csekk'forgalomban kezelt pénzek: Milyen csekkszámlákka.l rendelkezik: 
(Segédlet iI. fej. B. 4 . p., G-19. 24. §.) (,,Szdt. kir."-nek csekkszám· 
J.ája nincs.) 
,a,) Ellátmány csfn. (cs,ak egy példányban). 
b) O;fn. 01kmányolás.a. 
:e) Á · rnaa:~dvány e,gyez.ik-e a legutolsó, ptp-i szlakivonattal, annak száma. 
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d) Maradvány össze-ge: .• , ....... Ft, az.a~: .. , ..... · ..... , · ......... Ft. 
e) Az egyes hónapok végén mennyi volt · a csekkszámla maradványa: 

(Havi for,galom 10%-nál ,több n;;m lehet.) 
f) Ozemt cs:fn..: (Mint 14. pontnál.) 

15. Csekk-kezelés: (Se1g.édlet II. fej. B/4. p.) 
,a,) Az ailakulat csekkszám.láiGak száma,, •eln;;vez-é6e: 
b) Csekkfüzetek őrzése: (ki, hol), (G-19. 25. §. C/2. p.) 
e) Cs,e,kkfüz.etek _záradékolása: (G-19. 21. §. C/1. p.) 
<l) I<i áilítja ki a csekkeket: (G-19. 21. § C/3. p.) 
;;) c„ekkaláfrók: (Se,g&llet II. fej. 25. §. C/3. p.) 
f) Milyen bélyegző van bejelentV1e: 
g) A csekkfüz·e'lben visszamairadó szelvényre fel vannak-e jegy<e,we a 

cs-ekk főbb adatai: 
h) Mi történik a.z elronfott csekikürlapokk.a:l: 
i) Mi történik a cseikkfüzettel a,z utolsó csekkürl.a-p .feLhas,znállása. után· 
j) A hasznábt,ba,n lévő cs,ekkfüzeteik elője·gyzésének vezetése: (G-19. 

34/ A. mintam.) 
k) A használatba,, álló csekkfüzet és a f.elhas,znált utolsó csekkü,rla.p 
száma,: 

16. Érvényesítési segédeszközök: 
a) Elője1gyz-és a szdt.-nek vagy e,gyes szemé!yeknek kiuta,lt s.zállásokról: 

(Hogyan lörténuk a lJJkbér levonása és kezelése, hová lesz befizetve.) 
(G-19. 19-. sz mintamelléklet.) . 

b) Honvéds,ég iránti tartozások könyve: folyik-e az előj;;-gyzett tao:toz,á
sok törl-esztés7le;, mennyi a törlesztetlien ,!'Jonvédségi tartozások marad
ványa, i.iilye,n intézkédés,ek történ1ek a behajthatatlan tairtoz.ás-o.kra 
nézve. (G-19. 17. § 2. p.) 

e) Honvédség irá,, ,ti követelé6ek könyve: (G-'-19. 17. § 2. p.) 
d) Fiz.etési fokozatba soroltak szlakönyv-e: be06ztási illetmé nyben be-á,Il,5 

váiltozás,ok ,a 100.500/eln. ill.-1949 sz. rend. a1a,pján, gyermek s,züle
ié6i időpontja,, t,ermés.ZJetb-eni ruházat ellátás.a a ,kiuta,lás időjilontjániak 
f;;\ll:üntelé&éve l, t01vábbá, az egyszer és rnk1denkom1, járó ille,tmén3/ek: 
polg. ruhasegély, átköltözködési átalány, szülési segély .stb. be van-e 
jegyezve. (Segédlet II. fej. C/13-14. p.) 

e) Lelillásoik 1könyviE1 le van--e zárva és a-z abban sz-ereplő adatok a fil. 
, osztályba· soroltak szlakönyvébe át · vannak-e vez-e,tve. 
f) Nyilvántartás az alkalmazott polgári személyekről: (G-19. 17. § 

1/A. p.) 
g) Elöjem:z,és a,z érvényben álló szerződésekről (jóvá1 vannak-e ha,gyva 

a szerződés szerint szükséges felmondások, illetve meghosszabbítások 
idejében történnek, mi történik a lejárt szerződésekkel. (G-19. 17. § -
1/ B. pont.) 

i:?. Hitelkeretek és azok mikénti felhasználása: (Se,gédlet III. fej.) 
a) Kj vezeti a, hiteLkeiretnyilvá,,,ta,rtáwkat. 
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b). Az anya,gnem felelősök vezetik-e a hitelkeretnyi!vántartásokat. 
e) Hite,Jk,c,retek mnd,el1Jetésszerííen vann~k-e fel,haS<lnálva. · 
d) A hitelkeret feldt rendelkezők készítenek-e hitelfolhaszc1,álási ,tervet 

és bemutatják-e jóváhagyásra . Túllépés és rendieltetése,lletlles felhasz
ná'.á,s esetén m.'lyen eljárást kövefot>k. 

e) Nincs-e fel;iasználásra. nem kerülő vagy túl ma,gas kisza-batú hitel-
keret. · · 



f) . Hitelikea-e,\ekböl be;;zenett cikkek s.zláLn az előkt záradék megvan-e. 
g) GarroáJ.ko<lási hitelkeret nyilvM1tartás ellenőrnése. (Segédlet mell. 4. 

1=z. mintam.) 
h) Főzőes,ziközök kairoontartás,i hitelkeret ellenőirzét>e. (Fejenként 10 fii· 

!ér+ élm. me.lléfotermékek és hulladékok eJ.ad,ás,áiból eredő bevételek ) 
(Segédlet II. fej. F. p.) 

i) Maradvány ellenőrzése: 
j) Az újoma,n felállított a.l~kulat átve\t,e-e más a,lakulattól a hitelkeret 

maradványt s azt az ille.téke5 1. fokú pü. hatósá,gna,k bejelentette-e. 
k) A hitelkereteknek a s.zemle időpontjában fennálló helyzetéről kimu
. tatás csatolandó a szemlejelentéshez, melybó1 kivehető legyen a havi 

kis.za,ba,t, a felhaszr:iálás, valamint a maradvány (túllépés). 

18 Egyéb megállapítások a pénzkezeléssel kapcsolatban: (Se,gédlet JI. fej. D.) 
a) Szárroodásoik és hozzátado,zró okmányainak őrzése (hol, ki álta,I). 
b) Van-e kiiemelve okmány az előző havi, illetve tál!":gy;iavi pénztári oik· 

máinyok közül, airrn adott-e engedélyt a,z illetékes pü. haitosá,g, nyilván· 
ta.rtás erről van-e felfe'ktetve, illetve vezetve. 

e) Helysz,k:1i ellenőrzés alá nem 4<€11"ült s.z.ámadá5o.k (elfüő hátll"alé~). 
d) Mely havi s,i,ámadá,sra, és mikar érkezeM utol.só szi:g. lelet. 
e) A fog. kimutatásban jeJentett adml'ok helye;,5égéne,k ellenő.rnése. 

19. Allomány nyilv,ántartása: 
a) Elelme1zési állomá,ny · nyilvánta,rtása (utalt alakulatoké is,). (Segédlet 

IV. fej.) . . . . 
b) A befizetés ellenében étkező személyek, a f.eigyelmi fogsággal fo:i,yí

tettek és az élelmezésben álló kutyák, galambok, macskák létszáma az 
élm. na,pló külön ha,sábjában nyilván van-e tartva,. (Segédlet IJV. fej. 
3. p.) 

e) Allománylaijstrnm vezeté5e az ál!ománylajstrnmban nyilvánfartott saját 
állományba tartozó személyek . és lovak egyeztetése az állomány 
(napi) stb. cs-kal: (Q:-19. 7. §. 3. p.) 

d) Allományl,a,jstromban a zsoldfizetés be van-e jegyezve. 

20. f:lelrnezési napló az okadatolással: (G-19. 7. § 3. p.) 
,a,) ki vezeti: 
b) meddj,g vain vezetve: 
e) milyen, okmányokka,I történik a válto,zásoik okadatolásia,: 
d) élelmezési illetményadatok felszámítá sa ös.szhangban va111·-~ a ga,zdlá,I

ko<lási és élm. hitel.keret nvilvántartással. 
e) Elm. napló létszám.adatainak öss,zeha.sonlítáisa az á,llománylajsitrQlffimai. 
f) Zsol<lfel.szárnítás ,helyeS1Ségének elle:iő,z.ése . 

21. Előjegyzések, leli.áiraik, nyilvántartások lapszámoz,isánaUi: fa hcitelesítésé-
171e'k ,ellenőrzése a pü. szolg. vezető ré<,zéről megtörtépt.e. (Keltezéssel, 
körbélyegzővel és ailí·rás,ával igazolva van-e.) (Seg,édlet I. R. II. feij. 
A/4. p.) 

Meg kell· azonban jegyeznem, hogy az összeállított „Tám
pontokat'' nem szabad szigorúan betartani. 

Egy szemle si,kere attól függ, hogy milyen mértékben 
készülünk arra elő . 

23 



Már a szemle megkezdése elé5tt el kell határozni a ~em
lét tartónak, hogy mi lesz az a fő szempont, amire szemléje 
folyamán a legnagyobb gondot fog fordítani. 

A közölt „Támpontok" elsősorban a szemlére való előké
születhez adnak alapot. Ha a bajtársak a támpontok alapján, 
annak felhasználásával a szemlére jól előkészülnek, akkor ered
ményes munkát tudné;J.k végezni. így is ,-- a szemle tartása 
során - majdnem minden es:etben előforaul, hogy az előre el
patározott súlypontot a vi1zsgálatban át .kell helyezni. Ezért kell 
:a szemlére alaposan felkészülni. 

Amennyiben a bajtársak ezeket a szempontokat szemelőtt 
fogják tartani, akkor remélem, hogy a mellékelt támpontokkal 
sikerült segítséget nyujtani a pénzügyi szolgálat ellenőrzésére 
hivatott bajtársaknak. 

Befejezésül szeretném felhívni az anyagi szolgálatban 
működő bajtársak figyelmét az ,,aprómunka'' fontosságára. Ha 
az el!eF1őrzés folyamán nem fognak elf eledkez,ni a részietekbe
menö apró munkáról sem ( a helyes időbeosztásra nagyon keli 
vigyázni), meg vagyok győződve róla, hogy a vezetéssel együtt
működve nagymértékben hozzájárulunk Néphadseregünk új
rendszerű anyagi szolgálatának pontos . végrehajtásához. 

Takarékpskodj dolgozó népünk vagyonával, sokkal jobban, 
mint a magadéval. ~ · ' 




