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lBODROSSY.ERIK hbs. ezredes 
• • -< • , 

Hadtápsserveh hösreműhödés.e . 
a vasfegyelem megteremtésében 

Ismerete.s, hogy a vas:fiegy~lem lkial1a\kítása Néphadsere-. 
günk kiépítésének egyik legidőszerűbb, alapvető kérdése. 

A vasfegyelem kialakításából a hadtápszerve~nek is ki 
'kell venniök a részüket, mégpedig: 

a) egyrés:>Jt a saját szerveiken be]üJ meg kell teremteniök 
a vasfegyelmet, · 

b) másrészt közre kell működniök az · alakulat (ezred. 
:zászlóalj stb.) vasfegy,elméhoek kialakításában. 

1. 

Hadtáp~zervek vasfegyelmének kialakítása. 

Szolgálati Szabályzatunk általában mindei;i elöljáró e!!Yik 
iegfontosabb kötelességévé teszi a katonai vasfegyelem kialakí
tását.. Emellett a hadtáp parancsnok (ellátószakaszparnncsnok) 
és a hadtápszolgálat ágazati vezetőinek kötelmeinél is külön 
'kiemeli felelősségüket a nekik alárendelt, anyagi szolgálatot 
~llátó szervek és közegek .fegyelméért. 

A vasfegyelmet hadtápszerveken belül .. általában · ugyan
azokkal az eszköiökkel és módszerekkel kell megvalósítani, 
mint magánál a csapatnál, tehát: 

sával, 

·1. példaadá?sal, 
2. oktatással és neveléssel, 
3. ellenőrzéssel, 
4. fenyítés és jutalmazás nevelőmódon való alkalmazá-

5. Pártunk segítségével. 

1-hez:· . . . 

A pJldaadás előfeltétele a fegyelmezésnek. Enélkül hatás
talan minden oktatás és nevelés. . . . 

A példaadás nem külön . szolgálati tevékenység! . A had~ 
táppéi\rancsnok, illetve szolgálati ág vezető egész életmódjának, 
magatartásának, szolgálatteljesítésének, minden · ~zavának és 
cselekedetének példaadónak kell lennie. Olyannak, hogy az alá
rendeltek szemében a Szolgálati Szabályzat megtestesítője 
iegyen. 



, 

A példaadásnak feltétlenül őszinte marxista-leninista 
méggyőződésbol és proletár nemzetköziséggel párosult, szocia
lista hazafiságból kell fakadnia. Mélységes komm.unista meg:. 
győződés és harcos elszántság, a dolgozó nép forró szeretete és 
az imperialista ellenség ízzó gyűlölete nélkül nincs és nem is 
lehet példaadás, hanem csak álnok képmutatás és undorító szí-
n~szkedés. · · · 

~ 

2-höz: . 

Oktatással és neveléssel kell a példaadást kiegészftenL 
Sztálin elvtárs . tanítása szerint: 

„A mi fegyveres erőink harcképességének legfontosabb 
feltétele a komoly katonai fegyelem, amely mindenekfelett a 
hadsereg tagjainak fejlett öntudatán és politikai képzettségél: 
alapul". 

Tudatosítani kell minden hadtáp tisztben, tiszthelyetti;s
ben, tisztesben, legénységben és polgári alkalmazottban azt. 
Qogy:-

szabadságun~at. 
szoGialista vívmányainkat, 
létünket é@ jövőnket 

csak úgy tudjuk biztosítani, ha honvédeskünkhöz híven: 

öntudatos áldozatkészséggel, 
öntevékenyen_ és kezdeményezően, 
pontosan és lelkiismeretesen, 

egyszóval: fegyelmezetten teljesítjük kötelességeinket,. hajtjuk 
, végre a parancsokat és tartjuk be · a szabályiatok és rendeletek 

rendelkezéseit. 

3-hoz: 

Ellenőrzéssel folyamatosan ·meg: kell győződnünk arról. 
hogy példaadásunk, oktató és nevelőmunkánk eredményes 
volt-e, s ha nem, mi ennek az oka. Ha módszerünk volt hibás, 
ön bírálattal feltétlen javítsunk rajta, · ha viszont az . alárendelt
ben vari a hiba, derítsük fel annak okait. és igyekezzünk azt ki:.. 
küszöbölni: . .' . ' ':· 
. Az ieÍ!,eri.őrzés hiány.a komédiává_ sü)lyeszti a: parancsadást, 

z.ü,Hesztí a fegyelmet, tág _teret nyit az .ellenséges aknamu!1kák-'-
hák, ·a· korrupciónak és a' bürqkráciának . . " 

Az eilenőrzésnek . tehát: folyamatosnak, ébernek, tarta"
lomra és formára is kiterjedőnek kell lennie. 

' 



4-hez: 

· . A fenyítés és jutalmazás nevelő hatású alkalmazásával 
'.kell a példaadás, oktatás és nevelés eredményességét biztosítani. 

A Szolgálati Szabályzat III. Rész 1. §. 4. pont 0) aJ
·pontja szerint „Minden elöljáró kötetes a honvédség fegyelmé
nek fenntartása érdekében a mulasztást ~!követett alárendeltjét 
a mulasztás mérvének megfelelően megfenyíteni, az arrá érde
meseket pedig szorgalmukért, valamint a szolgálat . példás ellá
tásáért, hőstetteikért megjutalmazni." 

A fenyítés és jutalmazás tehát nemcsak joga, hanem 
kötelessége is minden elöljárónak. 

A fenyítést, vagy jutalmazást az ellenőrzés eredménye , 
alapján, az alábbiak szerint alkalmazzuk: . 

1. Mielőtt fienyítünk, · vagy jufalmazunk, alap01san vi:zs,
gáljuk ki a cselekményt, indítóokait és körülményeit. 

2. A fenyítést ne kihallgatáson, léleknélkül, sablonosan 
-szabjuk ki, hanem: 

a) hívjuk be a mulasztót hivatali helyiségünkbe, 
b) beszéljük meg vele a le'gnagyobb jóindulattal a cse

lekményt, világítsuk meg a hibát, körülményeit, következmé
nyeit, gyakoroljunk építő bírálatot, i·gyékezzünk meggyőzni és 
<inbírálatra bírni a mulasztót. 

3. A fenyítés nemét és terjedelmét csak az l. és 2. alat
tiak elvégzése után a fenyítendő egyéniségének, eddigi maga
-lartáJSának és a cs1elekmény körülmény,einek figyelembevételével 
állapítsuk meg. · 

4 . .Érvenyesítsük a fokozatosság és arányosság elvét, és 
ne szabjuk ki mindjárt, mind~n esetben a legszigorúbb fényí-
tést, d.e ne is legyünk elnézőek. ' 

5 . A fenyítés kihirdetésekor tegyük oktatás tárgyává az 
ügyet az alakulat előtt, de anéltkül, hogy a fenyítettet meg1aláz-
·a-ánk. . · · · · 

Élrtel1ems1zerÜien a1apozz'Uk meg a . 'ju~lmazás. newlő
hatását is . 

. , 5-höz: .. , 
Pártunk segítségét igénybevehetjük: t· H 

. a) A példaadás megszervézésérn. A fegyelem terén a 
k,ommunista katonáknak · kell élenj árni0k. -A Magyar Dolgo~ó~ , . 
Pártja V. Országos Katonai Konferenciájának, határozata .. ki• 
mondja, hogy: . 
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,,A MDP minden honvédségben szolgáló elvtárstól meg
Röveteli és kötelességévé teszi, hogy fegyelmezettségben, köte
lességteljesítésben, katoná•s ma1gatartásban elöljárjon." · 

b) Az . oktatás és nevelés kiegészítésére és alátámasztá
sára (pártnapi előadás, taggyűlés, kritika, faliújság, · nép.nevelők 
.munkája stb.) . 

c) Az ellenőrzés kiegészítésére (kritika-önkritika, hibák~ 
okok, körülmények feltárása, szocialista versenyek szervezése és. 
kiértékelése stb.) . 

d) A fenyítés és jutalmazás nevelőhatásának alátámasz
tására, kiszélesítésére és elmélyítésére (népnevelők felvilágosító
munkáj a, agitáció, hibák, versenyszerű kiküszöbölése stb.) . . 

A hadtápszolgálat vas.fegyelmének kia1akítás,ánál különö
sen fontos szerepet játszik az anyagi fegyelem és ezen belül a 
munka-fegyelem kialakítása. 

Az anyagi fegyelem része ,a proletár vasfegyelemnek,~ 
mégpedig az a része, amelynek a kialakításában a hadtápszer
veknek némcsak közreműködniök, hanem jo példával elölj árniok 
is kell. 

Anyagi fegyelmen az anyagok előírásnak megfelelő gon- -
dos, lelkiismeretes ·és szakszerű átvételét, tárolását, kezelését„ 
karbantartását, rendeltetésszerű és kíméletes használatát, illetve 
felhasználását, pénzzel, anyaggal, energiával való takaré!wsko
dást, jó és becsületes gazdálkodást és elszámolást értjük. 

A szocialista rendszer alapja a termelőeszközök tárt a 
dalmi tuI,ajdórna. Swcialista társadalomban így Népköztársa
ságunkban is a pazarlás: 

a) a dolgozó nép verejtékes munkája gyümölcseit fe
csérli ami 

b) a szocialista felhalmozást gátolja, 
c)1 az életszínvonal emelkedését mérsékeli és 

... d) a honvédelem kifejlesztésének ütemét fékezi. 
A népi vagyon rongálása, akár szándék0san, akár gon

datlanságból történik, Pártunk célkitűzéseinek, a szocializmus 
ügyének, a dolgozó nép ·érdekeinek elárulását, honvédeskünk 
megszegését jelenti. 

Aki , pedig az ellenőrzést elmulasztja, a hibákat és mú
lasztásokat elnézt és eltűri, - bűntársává válik a nép ellen
ségeinek, a kártevőknek és szabotálóknak. · 

. !gy kell értékelnünk a bútorok törését és összekarcolását, 
a villany felesleges égetését, vízcsapok nyitva ha~yását, abla~ 
kok betörését, élelmiszerek és tüzelő pocstkolását, a ruházat, 
:felszerelés és fegyverzet karbantartásának elhanyagolását, a:z: 
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edénytöréseket, a henyélést és pontatlanságot,-a naplopást 'és 
ezek tűrését. 

Ennek megfelelően kell a kártevőkkel és naplopókkal, .de 
pártfogóikkal és büntársaikkal szemben is- eljárni. 

A munkaf egyetem szerves része az anyagi ·fegyelemnek. 
Jellemző 1: · 

a) pontossá"g, 
• b) J-elkiismeretess-ég, becsületesség és öntevékenység, 

c) szaktudás és szorgalom. 
Megteremtéséhez a már vázoltakon kívül: 
a munkaidő betartásának állandó ellenőrzése (ellenőrző

bélyegző-óra), 
munkanormák bevezetése és a teljesítmények folyamatos 

ellenőrzése, ,, 
munkaverseny szervezése, folyamatos kiértékelése, a1 

tredmények kihirdetése, kifüggesztése, 
újító- *és tapasztalatcsere mozgalom szervezése, 
mindezekben Pártunk ----: és ahol van, az üzemi Bizott

ság ~ segítségének az igénybevétele. 
Pártunk ·segítségén,ek jelentőségét legjobban néhány meg

történt gyakorlati példával érzékeltethetjük. 
Egyik alakulatnál a polgári alkalmazottak munka

.fegyelme és teljesítménye rendkívül alacsony volt. Az alakula·t 
pártbizottsága megvizsgálta q kérdést. a szakszervezet útján 
újj á~zervezte az üzemi bizottságot, a munkafegyelem megszilár
dítására, a teljesítmények növelésére és munkaversenyek kiala
kítására a htp. szolg. egyes ágazatain belül akciógyüléseket 
szervezett. Ezek meg is hozták a kívánt eredményeket, feltár 
ták és orvosolták a hibákat. . 

A konyhán és az étkezdekben piszok és rendetlenség. Az 
élm. szolg. vez. létszámemelést kért és rengeteg túlórát fize
tett. A Párt . közbelépése kiderítette, hogy · elég az ember, de 
rossz a szervezés és a munkafegyelem. Akciógyülés; kritika, 
önkritika, átcsoportosítás! Eredmény: minimumra csökkent a 
túlóra, nagyobb a rend és a tisztaság. 

A lépcsők, folyosók, fürdők, W.C-k , stb. elhanyagoltak. 
Kevés a takarító, - _ állapította meg a htp.pk. A taggyűlésen 
azonban kiderült, hogy bár a takarítók száma valóban nem 
elegendő; az eredményt émellett még a munkához való rossz 
viszony is rontja. Az egyik takarító brigádot a többi bojkottálta 
azért, - mert jól dolgozott és jutalmat kapott. A Párt kémény 
kritikája és nevelőm.unkája kellett ahhoz, hogy a bojkottálók 
ráeszméljenek, hugy - saját magukat gyalázzák meg. Persze, 
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emellett · szervezési hibákat. is felderített a Párt . kritikája és a 
takarítók_ önkritikája. 
. · "Az . épületkezelőség mui1káját önkéntes roham brigád tá
mogatta. Falbontás, vakolás, villanyszerelés, meszelés ... Vafó
b"an dícs~retes m_unkát végeztek. Taggyűlésen mégis kemény 
kritikát kaptak a mu,nkavensen,y hevében „elfelejtették" a bútci
rcikat kihordani, s ennek következtében a törmelék mész, malter 
és 9edvesség kárt okozott bennük. • 

II. 

Közremüködés az alakulat vasfegyelmének kialakulásában. 

A hadtápszervek közreműködése az alakulat vasfegyel-
mének kialakításában kétirányú: · 

a) egyrészt biztosítani kell a vasfegyelem kialakításá
nak anyagi - feltételeit „ 

b) másrészt meg kell teremteni az alakulatn.ál az anyagi 
fegyelmet, mint a vasfegyelem szerves részét. 

Mindkét fel.adatkör a htp.pk. (ellátó szakasz pk.), illetve 
a hadtápszolgált ágazati vezetőinek a Sz. Sz. I. Részben rög
zített kötelmei bői adódik. így pl. az ezred htp. pk. felelős az ' ez
red személyi állományának az előírt pénzbeli ,illetményeikkel, 
élelemmel és egyéb anyagi járandósággal idejében való ellátá· 
sáért, a szállítószolg~lat tervszerű, helyes, gazdaságos és ren
deltetésszerű működéséért stb., melyek az .. a) alatti feladatkörre 
farfozrnaik, fa fell,dfös .az aláremdelt honvédsz,emélyiek és, egysé
gek anyagának előírásszerű felhaszn~lásáért, tárolásáért, javí
tásáért és nyilvántartásáért, ami" viszont a b) alatti feladatkörbe 
tartozik. · 

,a)-hoz: 

„ A vasfegyelem kialakításának egyik alapfeltétele, anyagi 
feltétele: az alárendeltekről va-ló mindenirányú, lelkiismeretes, 
bajtársias és eredményes gondoskodás. . 

· Bizalmat és szeretetet ébreszt áz alárendeltekben a pa
rancsnok és rajta keresztül a katonai és politikai vezetők iránt. 
Nem valljuk azt a polgári nézetet, hogy „a győzelemhei á tit
kos út a: gyomron át vezet", de tisztában vagyunk ;azzal; hogJ 
a megbízható fegyver, a jó ruházat és - fels~erelés, a kifogásfa
lan ellátás stb. döntő hatással van a hadsereg erkölcsi erőire, 
f-egyeLmére. . · · . 
· ( . A gorudasko'dás · hiánya! vagy : el,égteJ.easég-e nemcsak 
aláássa a: bizalmat,. lelohasztja a lelkesedést, gyengíti az akáral-
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erőt, hanem ,sokszor közvetlen akadályozóvá -válik a parancsok 
és rendeletek teljesítésének, az utasítások betartásának stb. 

Ha· nem ~iztosítjuk idejében a szükséges minőségű és 
mennyiségű lőszert, üzemanyagot stb.,•nem tudjtik végrehajtaoi 
az elrendelt gyakorlatot. · · 

Kiképzési eszközök és anyagok hiánya, vagy elégtelen
sége esetén képtelenek vagyunk a kiképzési rendefetekben fog. 
lait követelményeknek eleget tenni. · 

Karbantartóanyagok hiánya esetén nem tudjuk a fegyver
zetet és felszeri=lést .az előírásoknak és követelményeknek meg-
felelően gondozni. . 

Rosszul kezelt, elhanyagdlt fegyverzettel viszont nem ér
hetünk-el jó lőeredményt. · 

. A rossz elhelyezés és élelmezés rontja a hangulatot, csök-
kenti az emberi sz,ervez,et teljesítőképességiét ée ellenálló erejét. 

Csonkig kopott seprővel nem lehet tisz;tárn seperni, rongy 
nélkül pedig nem- lehet felmosni a körletet. 

A parancs maga is rombolóhatásúvá válik, ha a végre
hajtás előfeltételei hiányoznak és azt nem biztosítjuk. 

· A ha.dtápközegek azért éljenek a csapattal együtt, vegye
nek részt a kik. értekezleteken ,eligazításokon, öntevékenyen és 
idejében érdeklődjenek a következő kik. időszakok feladatai iránt. 
Vég·ezzenek számvetéseket azok pénzbeli és anyagi szükségle
teiről. Ezeket a szükségleteket · öntevékenyen, idejében igényel
jék. Ne várják azt, hogy majd szól a pk., ha valamire szüksége 
lesz. A jó htp. pk. mindenről tud és sosem érheti váratlanul vala
milyen szükséglet beállása. Előrelátó gondoskodásával bizto-
sítja a vasfegyelem kiatakításának anyagi feltételeit. · 

b )hez: 

A vasf egyeleru keretében az anyagi fegyelem kiépítése az 
egész alakulatra nézve ugyancsak eLsősorban a hadtápparancs
nok (ellátószakaszparancsnok) és a szolgálati ágak vezetőinek 
kötelessége. · · · . · . 

· Ennek eszközei csapatvonatkozásb~n (tehát a hadtápszer-
veken kívül): · 

a) a parancsnok figyelmét felhívjuk htp. ellenőrzési ro-
via;ncso,~ási stb. kötelmfire,, 1 • , , . 1 1 

' b) ellenőrizzük, hogy · az. . alsóbb fokú (pl. ezred v~szo11y-
latban á zlj ., szd. és szak. pk.-ok) eleget tesznek-e htp. vezető és 
ellenőrző kötelmeiknek, mufasztás esetén figyelmeztetjük, súlyo. 
sa)Jb esetben, vagy ha figyelmeztetés4nk hatástalan marad, fele
}ősség-re vonasl.lfa intézkedünk, illetve javaslatot teszü11k. 
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c) saját ht'p'. ~llenőrzési kötelmeinket lelkiismeretesen, lé
nyegre és formára fs kiterjedo módon, folyamatosan .végrehajt- · 
juk, a hibákat és mula,sztásokat, a parancsnoknak idejében je
lentjük, kiküszöbölésükre: fegyelmi, vagy bűnvádi eljárás meg
indítására, valamint ezek oktatás tárgyává tételére javaslatot 
teszünk. 

d) kiképzőtevékeoységünkkel is_ alátámasztjuk az anyagi 
fegyelem kialakítását (Sz . Sz. I. R. 12. §. 80. p b. és c. alpont). 

_ · _ e) végül mindehhez -a már vázoltak szerint - Pártunk 
segítségét, szervező, mozgósító és átalakítóerejét is igénybe
voos.zülk. 

* 
Befejezésül hangsúlyozni kívánom, hogy a hadtápköze

geknek minden ténykedése gondoskodása a csapatról és ellenőrző 
tevékenysége akár akarj ,:i, akár nem, hatással van a fegye
lemre; mégpedig vagy építő, vagy romboló hatással. Ezért a 
vasfegyelem és annak részekent az anyagi-, valamint munka
fegyelem kialakításában való · közreműködés a htp. közegeknek 
n~m valami „külön" s:zoilgála•ti tevékenysége, hanem ellenkező. 

• leg: működésük eredményességének egyik fokmérője az, hogy 
milyen a csapatnál az anyagi fegyelem és a hadtápszerve~nél a 
fegyelem. 
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