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XER:ltNYI ERNŐ hbs. alezredes 

'l!adtápkikép~és 

,,A hadtápszolgálat" e. katonai folyói<ratunk legutóbbi 
- ünnepi - számában fenti cím alatt útmutató példát közöltem 
a hadtápszolgálat ellátására vonatkozó szabályok gyakorlati ok
tatására. Most folytatom ezt az · útmutató példát azzal, hogy 
kérdés é,s felelet formájában felidolgozva ismertetem a bajtár
sakkal a karbantartási hitelkeretek felszámításával és felhasz
nálásával k<J,pcsolatos ténykedéseket a számadótesten belül, kö
zölve egyúttal a megfelelő ~zabályzatpontokat is: 
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sz. Kérdé s (feladat) ' F. I E s e mén y 1 

--'--------------- --------- -----·-
A hadipénztár vezetője az élet- 1. Mi a teendője a ha<Fpénztár 

mezési napló hóvégi zárlata, vala- vezetőjének? 
mint az anyagnemfelelősök által 
vezetett anyagnyilvántartási köny-
vekbö'. (egyéb e,ngedélyező rende-
letekből) .megán'apítja a tárgvhóra 
illetményessé vált hitelkereteket. 

1 

Karbantartási anyag megrende-
3 lése válik szükségessé. 

3 

60 . 

2. Mi a teendője a hitelkeret fe
lett rendelkezőnek? 

3. Hogyan gondos.kod:k a hite:
keret felett rendehkező a szüksé
ges cikkek beszerzéséről? 

4. Mi a hadipénztár vezetőjé
nek teendő j e, ha a hite keret felett 
rendelkező oly megrendelést mutat 
be, mely nem egyezik a hitelfel
haszná'.ási tervben rögzítettekkel? 



F e 1 e l e t (ténykedés) 

a) a megáO!a,pított hitelkeretet 
bejegyzi a megfelelő hite:lkeret 
ny!! vántartásokba!; 

b) közli az adatokat a hitelkeret 
felett rendelkezőket. 

1. A hitelkeret összegét bevét.e· 
lezi az általa (megbízottja által) 
vezetendő hit<elkeretniyilvántartásba. 

2. Elkészíti hitelfellhasználási ter-
vét, mebynek tartalmaznia ke1ll: 

mikor, 
hol (kiné'.), 
mit, 
men)nyit; 
mfy értékben kíván a hitelkeret 

íie,rhére a tárgyhó folyamán besze
rezni és milyen össz•eget kíván a 
hitelkeretből tartalékolni. 

3. A hitelfelhasznábási tervet 
a) jóváhagyatja az i'.letékes elöl

járóval; 
b) egy példányát átadja a hadi

pénztár ve,zetőjének. 

Megrendeli az anyagot a tervben 
foglaltak szerint. A megrendelést 
előzetesen látt.amozt.atja a hadi
pénztár vezető jéve1. 

Megtagadja az . <1láírást s fel
szó'.ítja a hi telkeret feLeH rendelke
zőt, hogy a módosításhoz szerezze 
meg az metékes pk. jóváhagyását, 
miután felelős azért, hogy a hitel
keretek csakis a jóváhagyott hitel
fe.használási terv szerint ke•riilje
nek felhasználásra. 

1 

T 

Megjegyzés 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg. III. 
Fejezet 1. pont. 

Segédlet I. Rész, Pii. szolg. III. 
Fejezet 3. pont. 

Segédlet: Mellékletek, Pü. szolg. 
3. sz: mel'éklet 4. rovat. 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg. III. 
Fejezet 2. pont. 

• 

Segédlet I. Rész,, Pü. szolg. III. 
Fejezet 6. pont első bekezdés. 

Segédlet I. Rész, Pü. Szolg. III. 
Fejezet 5. pont. 
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F. I 
sz. 

4 

5 
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Esemény Kérdé s (feladat) 

5. Túlléphető-e a hitelkeret a 
I<v. év egyes hónapjain belül? 

A vállalat beszállítja a megren- 6, Mi az anyagnemfelelös köte-
delt cikkeket és átadja a szám'.át lessége az áruval és a számlával 
az anyagnemfe:el~snek. kap.csolatbanl? 

A hadipériztár vezetője átveszi 
a számlát s megállapítja, hogy 

a) a .vonatkozó megrendelést az 
anyagnemfe'.elős előzetesen vele 
nem láttamoztatta; 

b) a számlázott ös~eg megha
ladja a rendelkezésre alló hitelke

. retet; 

7. Mi a hadipénztár vezetőjének 
teendője az átvett számlával és 
megáI:apításaival kapcsolatban? 

c) oly cikkek is beszerez tettek, 
melyek nem szerepe'nek a jóvá-, _______________ , 
hagyott hitelfelhasmálási tervben. 

8. Hogyan kell az érvényesítési 
záradékot az okmányra rávezetni? 

9. Mi a. hadipénztár vezetőjének 
további ·teendője? 



,. 

F e 1 e 1 e t (ténykedés) 

Nem! 

a) el!enörzr a számla helyessé
gét, 

b) az átvett cikkeket bevételezi 
a hitelkeretből beszerzett cikkekről 
vezetett nyilvántartásba; 

c) a szám:át záradékolja; 
d) a számlát kifizetés végett át

adja a hadipénztár vezetőjének. 

a) a jóváhagyott hitelfelhaszná
lási tervben nem szereplő cikkek 
pénzértékét előjegyezteti honvéd
ség iránti tartozásként s erről a 
megrendelést eszközlő közeget érte
síti (írásban); 

b) a számlát kiadásra érvénye
síti; 

e) jelenti a hadtápparancsnoknak. 
. · 1 

Piros bélyegzőpárnán nedvesített 
bé'.yegzővel, közveUenül az ok
mány szövege alatt, vagy a hát
o'dalán. A szövegrészt zöld tintá
val kell bejegyezni. Az aláírás 
ugyancsak zöld tintával történjen. 

I(ettezés hónapját betűvel ke'.l ki-
írni. (Visszaéléseket megakadá-
lyozni hivatott intézl{edések.) 

a) Az érvényesített összeget be
jegyzi a vonatkozó hitelkeret nyil
vántartásba. 

b) az okmányt a kifizetés te]jesí · 
lése végett átadja a pénztárosnak. 

Megjegyzés 

Gkig. Segédlet II. R.ész, VI. Fe
jezet. III. szakasz 5. §. 4. pont. 

Segédlet I. R.ész, Pü. szolg. III. 
Fejezet 6, pont, második bekezdés. 

Segédlet I. Rész. Pü. szolg. II. Fe
jezet C/11. pont. 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg. II. 
Fejezet. C/8. pont. 

Segédlet I. Rész, Pü. szolg-., II. 
Fejezet C/9. pont. 
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F., 
sz. Esemény 

A pénztáros megkapja a számlát. 

A hite'kere,t felett rendelkező 
zart borítékban, kézbesítő könyv
vel kézhezveszi a hadipénztár ve
zetőjének azon értesítését, mely 

8 szerint jogtalan megrendelés és 
hitelkeret tú'.Dépés mia,tt 220. -
Ft-ot terhére honvédség iránti tar
tozásként előjegyzett. 

9 
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i, érd és (fel11dat) 

10. Mi a pénztáros teendöje? 

11. Milyen joga van a hitelkeret 
felett rendelkezőnek ilyen esetben? 

· 12. Mi az eljárás a szám0dótest
nél a fellebbezéssel? 



1 ,, 
t 

I<' e I e 1 e t (ténykedés) 

a) kiá;títja a csekket. 
b) a számla szövegrészén átló

irányba !OX 2 cm nagyságú „Ki
utaltam" szövegű bélyegzőt alkal
ma,z és aláír ja. 

c) a vonatkozó szám'akivonat 
megérkezése. után a tételt könyveli 
a csekk-forgalmi nap!óban. 

d) az okmány jobb felső sarkára 
fe'.jegyzi a csekk-forgalmi napló 
tételszámát 

e) az okmányt elhelyezi az ok -

1 
mánygyü jtőben . 

Fellebbezéssel élhet. 
Fe!'.ebbezést az I. fokú .pü. ható

ságnak címezve a hadipénztár ve
zetőjéhez nyújt ja be az átvételt 
követő 30 napon belül. 

A hadtápparancsnok (ha nem az 
ő hatáskörébe tartozó hitelkeretről 
Yan szó, az illetékes parancsnok 

· bevonásával) rész·etesen vizsgálja 
ki azokat az indokokat, melyekre 
a fellebbező a fellebbezését a·a· 
pozza, A vizsgálat eredményét vé
leményező és javas'ati záradék for
májában rögzítse a fellebbezésen 
s a kapcsolatos összes iratok csa
tolásával tetjessze fel azt elhatá
rozás végett · az il'.etékes L fokú 
Pii . hatósághoz. 

5 A HadtápszoJgáJaL 1660 (9) 

Megj e2y,:;és 

Segédl.e,t I. Rész, Pii. 
IL Fejezet C/10. pont 

D,'2, pont és 
C/5. pont. 

Segédlet _ L Rész. Pü. 
II. Fejezet C/1 I, pont. 

G;-19, 34. §, 

Szo!g. 

• 

Szo'g, 

A csapattest hadtápparancsnok sa· 
ját hatáskörében fellebbezést rl 
nem utasíthat. A hadtápparancsnok 
sa ját hatáskörében elfogadhatja a 
feUebbezést oly ese.tben, ha a meg
ejtett vizsgálat során beigazo'ást 
nyer, hogy az engedély nélkül be
szerzett cíkkekre a szolgálat érde
kében valóban szükség volt és ez 
a beszerzés nem eredményezett 
hiteltúllépést. Ily esetben a hadtáp
parancsnok írásban utasítsa a hadi
pénztár vezetőjét az előjegyzett 
tartozás leírására . Ez a, tény azon
ban nem mentesíti a szabálytalanul 
e-bjáró közege,t a fegyelmi, vagy 
bűnvádi úton történő fe'elösség~e
voriás alóL (Lásd, Sz. Sz, III. 2. '§. 
2. pont.) 
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F.I sz. 

10 

Esemény Kérdé s (feladat) 

13. Mi az e'járás a számadótest
nél minden hite'.túllépésnél vagy 
jogtalan beszerzésnél (pánzfelhaszná
lásnál)? 

1 -'---------------'---------------

. 11 
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14. Milyen jogszabályokat sértett 
meg a karbantartási hite.keret felett 
rendelkező a 6. fsz. alatt közö'.t cse
lekményével és ezek a cselekmé
nyek mely büntető jogszabályok ha
tálya alá tartoznak? 



.. 

F e 1 e 1 e t (ténykedés) 

l. KJ kell az ügyet rész'eteiben 
vizsgálni. 

2. A vizsgá'at eredménye alapján 
el kell bírálni, hogy: 

a) vétkes közeg cselekményével 
mily jogszabályokat sértett meg 

b) a jogszabály megsértését fe
gyelmi, vagy bűnvádi úton kell-e 
megtorolni. (Kétes esetekben a Sz, 
Sz. III. 2. §. 9. pontja rende'.kezései 
szerint kell eljárni.) 

3. Intézkedni kell a fegyelmi, 
illetve bűnvádi eljárás megindí
tására. 

A) Megsértett jogszabályok: 

1. Megrendelések csakis a jóvá
hagyott hitelfelhaszná'ási tervek 
szerint adhatók ki. (Segédlet, Pü. 
szolg. III. Fejezet, 6. pont.) 

2. A megrendelés kiadása, előtt 
a megrende'és tervezetét be kell 
mutatni a pü. szolg. ve,z.-nek, an
nak e.Jlenőrzésére, hogy a szüksé
ges hitel rende!kezésre áll-e. (Se
gédlet, Pü. szolg. III. fejezet 6. 
pont.) 

3. A karbantartási hitelkeret ren
delkezésre á;Jó összegét túllépni ti
los .. {Gkig. Segédlet II. Rész, VT. 
FeJ. III. szakasz 5. §. 4. pont, va
lamint 14.000/eln. kv. 1948. sz. ren
delet 2. pont.) 

B) Büntető jogszabályok. 
1. Az 1946. év1 22. sz. H. K-ben 

5• 

Megjegy,iés 
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.. 

F e I e I e t (ténykedés) 

közzétett 437.652/szv. . 1946. sz. 
rendelettel kihirdetett 8800/1946. 
M. E. sz. rende!et 19. §-a, · mely 
szerint 5 évig terjedhető börtönnei 
kell büntetni az.t, ,,aki o·y összeget 

. utalványoz (oly megrendelést esz
közöl), mely hiteltúllépést eredmé
nyez", 

2. A katonai bünte-tőtörvénykönyv 
107. §-a, mely szerint .,(!) Azt a 
katonát, aki katonai cé!t7 szolgá'.ó 
vagyon kezelése, gondozása, vagy 
felügyelete körében szolgálati köte
lességét sú yos.an megszegi, ha eb
ből az ál!amnaK je· errtős kára szár
mazott, ötévig ter jedhertő fogház
za'. ké!1I büntetni" . 

• 

Megjegyzés 

(Lásd: Sz . . Sz. III. 124. oldal.) 
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A beérkezett szemlejelentések kiértékelése során meg
állapítást nyert, hogy a számadótesteknél igen súlyos hibák for
dulnak még elő a hitelkeretek kezelése és azokkal való gazdál
kodás terén. A hibák nagy része eddig még menthető volt az át 
meneti időszak nehézségeivel. Ezeken most már' túl kellett jutni1 
.és ennek megfelelően lezáródik a , türelmi időszak is. Következik 
a megtorlás időszaka. A megtorlás pedig igen súlyos · leheL 
Erről meggyőződhetnek a bajtársak a közölt gyakorlati példai 
utolsó kérdőpontj ának és az arra közölt válasznak kiértékelé
sével. 

Tanuljuk meg a szabályzatokat és tartsuk be annak ren
delkezéseit. Erre kötelez bennünket a magyar doigozó népnek 
tett eskünk és Szolgálati Szabályzatunk is. Ne adjunk alkalmat 
megtorlásra; hanem annál több alkalmat adjunk arra, hogy elől -
járóink velünk szemben a dícsérő jog.körüket, illetve köte!essé
güket gyakorolhassák. Annál szebb és örömteljesebb lesz a szol
gálatunk, minél többször lesz alkalmunk arra, hogy a Sz. Sz. L 
4. §. 28. pontjának rendelkezése alapján előljárónknak jelent-' 
hessük: 

,,A d o 1 g o z ó n é p e t s z o 1 g á 1 o m !'' 

.. 
„Az arcvonal szilárdságához szükséges, hogy a hadsereg 

rendszeresen kapjon a hátországtól csapatkiegészítést, lőszert, élelmet". Sztálin 




