
BELE:NYI ISTVAN őrnagy: 

· Selejtezések végrehajtása 
az alak,datolniál 

Jelen közleményemben - mint a leggyakoribb és le,gá'.talá
nosabb selejtezést - a ruházati (ágy-ágynemű) anyag selejte
zését ·tárgyalom. Az á:talarri feírt általánoc; szempontoktól, más 
.anyagnemek selejtezésének élvi és gyakorlati végrehajtása lé
nyegében nem tér el, s így ezen cikk keretében a selejtezések 
általános menete (l,efolyása), ·tová1bbá a selejtezést v,égző köze
gek ténykedése, vailamint a sdejtezéssel kapcso'.atos és az alaku
latok által végzendő előkészületi munkála:ok, úgy vélem - kü
lönö<; tekintettel az újonnan bevonult bajtársakra _:_ ismeretessé 
válnak. · 

.L\1ielőH előadásom lényegét tárgya'.hám, a selejtezis foga·l
mával kapcsolatban egy pár szóval szeretnék rámutatni, még a 
régmuitból ránkmaradt két, - véleményem szerint - helytelen 
és m.i.gyarta'.an kifejezésre. Ugy a szabályza'.:ainkban, mint a 
.szóbeli· érintkezéc;nél gyakran használjuk a „kiselejtezés", ,,ki:.. 
selejtítés" megje'.öléseket. . 

Miért kell nekünk „kiselejte~ni", vagy különösképpen „ki
selejtíten1", amikor nem teszünk mást, csupán selejteziink? Eb
ben az ec;etben akkor miért használjuk a „kis el ej tezés", ,,ki·selej
títés'' megjelö 1·és,eket? Van „besélejtezés", vagy ,,beselejtítés" 
is? Erről, azt hiszem, ·eddig senki sem hallott! Maga a se'.ejte
z-éc; foga'.ma ugyanís teljes egészében kifejezi· azt a tényt, hogy 
valamilyen anyagot a forgalomból . (használatból) kivonok 
(megsemrnisítek). Ha ezt a tényt végrehajtom, úgy a selejtezés 
forga'.ma alatt teljes egészében e'.eget teltem az anyagok további 
forgalomból (ha•sználatból) történő kivonásának is. 

· Célszerű lenne ezt az elgondo'.á"lt, szabá:yzataink szövege- . 
zésénél és szóbeli érintkezéseinknél is figyelembe venni, s csu-
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pán selejtezésről be&zélni, amely meghatározás teljies egészében 
magába foglalj a mindazon ténykedése_ket, amely . az anyag for
galomból (használatból) történő kivonására vonatkozik. 

2. A selejtezés célja 

az, hogy az alakulatok ·készletében lévő és felsöbb hatósági en
gedéllyel az utol,só értékcsoportba _(ka:egóriába) .sorolt, teljesen 
hasznavehetetlen, vagy elavu'.t anyagok tovább táro'.ásától {ke
zelésétől) és nyilvántartásá:ól az alakulatot mentesítsük. 

A selejte.zés abból áll, hogy az utolsó é1itékcsoportba (ka.fe
góriába) ,sorolt anyagokat rendejtetésszerű célra már nem 
használhatónak állapítjuk meg, megcsonkítjuk, majd az abból 
nyert anyag (hulladék) mennyiség,ét anyag:faj:ánkfo1i (biőr, tex
til, fém, fa, stb.) meghatározzuk és felhasználásra (javításra, 
egyéb célra, esetleg értékesítésre) intézkedünk. 

, 3. Selejtezések foganatosítása 

Sel,ejtezések foganatosítására csak felsőbb hatóságtól (se
regtes·t, H. M.) e feladatra kiküldött közeg (hadbiztos), vagy 
bizottság jogosult. · A bizo'tts.ági sel,ejtezések végrehaj tásához 
szükséges közerzek összeál'.ítására az 1950. évi 20 . . H. K.-ben 
megjelent · 8311 Htpszf. 1/a- 1950. sz. körrendelet intézkedik. 
Eszerint se!·ej t-ezésr-e jogosult: 

1. Elsőfokú Pü. hatóság, vagy H. M . által .kirendelt fiad
biztos. 

2. Fernti hatóságok . által alakított bizottság, mélynek össze-
tétel f': , 

Elnök: Pü. hatóság, vagy H. M. által kirendelt tiszt. 
Tagok: Az alakulat által kijelölt 1 tiszt. (Ez azonban nem 

lehet az érintett anyag szo:g. ág. vezetője!) · 
Bizottságilag történő selejtezés esetén, annak szabályszerű 

végrehajtásáért, · a bizottság minden tagja egyetemlege5en 
felelős. · · 1 

A kir,et1delt selejtező közeg, amennyiben különleges szak
képzettséget (eü., áeü., hír., vh., mü., stb.) _i génylő anyag selej
tezésére van kirendelve, továbbá, ha kiküldő ha:ósága szak
kczeget - valamely oknál fogiva - biztosítani nem tudn a, úgy 
az alakulat parancsnoka, a kJrendelt közeg ezirányú kérésére, 
az alakula1tól szakközeget bocsásson rendelkezésre a sel ejt-ezé'> 
egész idő:artamára . . A közreműködő szakközeg köteles a se'.ej
tezést végzö k3z-egnek javaslatot te-nni, az anyag osztályozá
sára és az értékesítés módjára nézve. Ezen javaslatáért éppúgy 
felel, mint annak elmulasztásáért. Bizottsá,g esetén sza~közeg 
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bevonása, előbbiek szerint. Gyakran előfordul, ho·gy az anyag 
ellenőrzésére kiküldött közeg i•s cmegbícást kap selejtezésre,.. 
mely esetben ezen felhatalmazása a Nyíli: parancsból kitűnj ön. 

Az 'alakulat az u:olsó értékcsoportba (,kategóriába) történő"· 
leírác;hoz szükséges felsőbb hatósági engedé:y kézhezvétele
után, - a felgyü'.1emlét anyag mennyiségéhez képest - 1fe1ei:te e> 
hatósá,gától selejtező közeg kiküldését kén, s egyúttal elkészíti 
.a „Kiselejtezési Kimutatá:;'' 0 t. (G-55. Ut. 46. c;z. m inta, 285-
290. pontok.) Ez abban az esetben áll fenn, ha az alakulat 
ál:al az utolsó „Negyedévi anyagelszámolás és jelentés" felter
Jesztés,e ói:a, valam"ely vára:'.an esemény kökvetkez1ében, nagy 

~ mennyiségű selejtes anyag gyűlt össze, ,s . ez az alakulat gazdál
kodását szükségtelenül terheli. Egyébkén: a „Negyedévi anyag
elszámolás és jelentés"-ben, az u:olsó ,értékicsoportibka (kategó
riáb2.) feltüntete:t mennyi·séghez kép,est, az elöljáró felettes ha
toság, a selejtezésre hivatalból ,küld ki közeget. 

4. Alakulatok előkészülete a selejtezéshez 

A felettes ha,:óság (seregtest., H, M.) által az_ V. (pl._ ruhá
zatnál) ér:ékcsopo~tba történő leirás engedélyének vét·ele 1:1tán. 
az alaku'latnak az anyagot elő kell készíteni a selejtezésre. Ez: 

· abból áli, hogy a selejtes. anyagot föcikkenként (kiegész:tö cik
kenként) csoportis,ítja é,;; elkülöní:ti a h1sználh ató (:árolt). ;rnya
goktól. Ezután a selejtes anyagot - a ci'kkszámok sorrendjének 
megfelelően - külöl1 csoportosítja anyagfajtánként (textil, bőr;. 
fém, fa, stb.). , 

Az anya.grendezéssel egyidejűleg el kell készíteni a „Kise
lejtezé,;;i Kimutatás"-t '2 pé ldányba n, m ajd gondoskodni k,el] az: 
anyag csonkításához szükséges munkaerök (mesteremberek) és. 
szerszámok (mérl eg) biztosí:ásáról. 

Az alakulatnak tehát kötelessége arról gondoskodni·, hogy 
- kü'.önösen nagy mennyiségCí se:ejtes anyagnál - a se'.e;te
zésre kerülő anyag úgy legyen előkészítve, hogy a ,s,elejtezés. 
zökkenésmentesen, időveszteség · nélkül, élénk ütemben végre-
hajtható legyen a kiküldött ,közeg által. · • 

Az alakulat pa:rancsnoka, amint tudom ására jut, hogy az: 
, . elöljáró hatós á,g se'.ejtezésre közeget kü ld ki, azonnal ellen

őrizze a ,sel,ejtezésre váró anyagok előkészitésének mérvét, a 
szükséges kimutatások e!készí~ését, a csonk:táshoz . szükséges. 
munkaerő·k meglétét, továbbá gondoskodjon arról, hogy a selej
tezésekhez - különösen nagy mennyiségű anyagoknál - meg
felelő férőhely (nyáron szabadban) álljon rende '.kezésre. E té
ren a'.á'rendeli sza,kközegei részéről ne tűrjön semmifél,e mulasz-
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tást, :::e-- a a~aposan elő nem készí:ett selej tezés, a kirendelt 
közeg :-:_,~-.:~t.: nagy mértékben hátráltatja (időveszte_ség~, sőt 
egws ·: .. ·:-.< esetekben l·eheteUenné teszi. Amennyiben selej tezés 
közben e::e-:_eg mégis e:őfordulna oly gondatíanságból adódó 
akad::: -_ ::nely a ~elejtezés folyamatát, hacsak idő:egesen i,s 
merrz ·:o:ná , úgy ezt a körülményt a sel ejtezést végző köze,g 
hozz: az ala:Jm'.at pk-nak tudomására és _ annak megszüntetésére 
hérjen ha I adéktalan i·ntézkedést. · 

A selejtes anyagok idől:i.en történő előkés,zítéséért, valamint, 
álta'.ában a "elej:ezés elö-késdé"éfrt , a vonatkozó szc íg. ág. 
vezetője felelős. Az anyagok se'.ej~ezé::,e csap atoknál elvileg az 
e. (ö. zlj.) raktá rában tör'.énik. E:é;- : n a:o ,..z '.ál vck [.·e'e jte;'.ésre 
kerülő anyagait oda kell gyüjten:. Kü'.önle~e" r kad .i lvok (t :!vol
ság, helyiség hiány, bi'ztonság hiánya, szá1'.ítá s i akadá ly, stb.) 
€setén kivételesen az · alosztályoknái is le!1e: se'.ejiezni, azonban 
akkor a „Kiselej:ezési Kirnutatás ''-ok ,alosztályonliént ké s.zü!je
jenek,. a csapat szolg. ág vezetője ezekrő'. ö szesítést ké.3zítsen, 
-s ez az össz·esített „Kise:ejtezés i Km u: 2.•:fs" 1 sz a y ·J,, itezést 
végző közeg által záradékolva és aláírva . I:yenkor a „Kise]ejte
.zés i Kimuta'.ás" (összesített) másodp(kán1é'.hoz csa:olandók az 
a losztálvok .. Kiselei:ezési Kimutatás"-ai 

/ 

5. Támpontok a selejtezés gyakorlati végrehajtásához 

a) A selejtezés mi·nd ig nappali fény me:lett történjen. 
Szürkületkor, vagv lámpafénynél sohase selejtezzünk, mer: az 
anyagok sz ínét, 'állapotát, avultsági fokát me,gnyugtatóan nem 
tudj uk elbírá'.ni. Az Utasítás el,őírja az:, hogy a selejtezést 
végző közeg, a selejtezésre j avaslafüa hozott , cikkeket, egyen
ként, le'.lüismeretesen átvizsgálni köteles. E vizsgála: ered mé
nyéhez ké2est a ná,l a lévő „Kis,e'.ejtezési . .Kimutatás" vonatkozó 
rova:ait kitö!·teni és a záradéko: rávezeni tartozik. Ezek szerint 
tehát, a 'seiejtezésre kirendelt közegnek egyenként el kell 
bírálni, hogy az · anyag valóban hasznavéhetet:en, vagv el 
avult -e? Ez pedi·g csak nappali fénynél (világosságban) lehet-. 
séges. 

b) Selej:ezni csak akkor kezdjünk, ha az anyag, - mint 
niár az előbbiekben említettem - teljes mértékben elő vari. ké
szítve, a „Ki selejtezési Kimutatás" vonatkozó rova ta i . (G-55. 
Ut. 46. sz . min'.a, 1., 2., 3. és 4. függőleges rovatok) két pél
dányban ki· vannak töltve, a csonkításhoz szükséges munka
erők (mesterember.ek) és eszközök (kések, o.1!ók, dikicsek, resze-
1.ő,k, C5ákányok, baíták, jelző festékek, stb.) rendelkezésre ál'.-
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nak, az anyagok bemutatásához szükséges munkaerők biztosítva 
varrnak, továbbá, ha a s,elejtezésnél a htp. pk. (ell. szak. pk.), 
uagy megbízottja, a vonatkozó szolgálati ág vezetője, a r.aktár 
pk. (rakt~r tiszt, raktárkezelő) jelen vannak. · . 

e) A selejtezés megkezdésekor ügyeljünk arra, hogy a cik
kek e:őttün'k tör'tén.ő egyenkénti bemutatásához. elegendő hely 
álljon rendelkezésre. Ugy helyezkedjünk el, hogy előttünk le
gyim az a térség, ahová majd ·az átvizsgált ci'kkek kerülnek 
csonkításra . és mérlegelésre, mögöttünk legyen a selej tezésre
előkészített anyag. Egy ruházati selejtezés techn ikai végrehaj-

. . tására és térbeli lefolytatására az alábbi ábra ad támpontokat_ 
(A feltüntetdt ábra nem előírás, csupán támpont.) 

. A térbeli elhelyezkedésnél lényeg az, hogy a selejtesnek el
bírá~t (nyilváni:artott) cikkek csonkLása, mérés és e:különítése 
előttünk történjen, mert amennyiben .esetleg háttal ·állunk a 
csonkítást végző közegeknek, előfordulhat az, hogy pl. az álta
lunk · már sel,ejtésnek elbírált és a csonkításra váró ruhacsomó
hoz tett cikk nem kerül csonkításra, hanem „kerülő" ú:on visz
szajut a raktári készlethez. Ez .gyakorlatban annyit jelent; hogy 
a selejtező közeg által már selejtezett és leszámolt (leírt) ci'kk 
csonkítás né'lkül, az esetleges raktári hiányokra meg nem enge
dett módon pót:ást biztosít. Ha ily,en szabá1ytalanságo: észle
lünk, úgy azonnal intézkedjünk .a megtorlásra. (Hivata'os köze~ 
félrevezetése.) · 

d) A selejtezés technikáját a feltüntetett ábra szerinti' üte
mezésben tárgyalom. (Megjegyzem, hogy ágy és ágynemű anya
gok elvileg csak a Közponli Ra,ktárban selejtezhetők. A csapa
toknál ,ez anyagot csak külön H. M. engedéllyel lehet selej
tezni.) 

1. ütem: A ruh. szolg. vez.etföől megkapo1t „Kiselejtezési 
Kimutatás" alapján, a selejtező közeg nagyj ából tájékozódik a 
selejtez,endő anyag mennyiségéről (időbeosztáshoz) , majd a Ki
mutatás szerinti cikkekből az első cikkcsoporto: (pl. sapka) az: 
ábra szeri'nt, maga eié hozatja. ő maga középen, míg az ala-
ku,lat köz,egei tőle jobbra és ba:ra helyeződjenek el. . 

2. ütem: A cikkeket egyenként bemuta:ja az egyi.k raktár i 
közeg (honv., polg. alk), s azokat tüzetesen átvizsgálja a se
lejtező közeg. (Más anyagnémeknél, · a főcikkekliez tartozó ki
egészítő cikkek, a föci'kkekkel egyidőben kerü ljenek bemuta
tásra, illetve átvizsgálásra.) 
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Az átvizsgálás ( elbir&las) dttaMnos szempóntjai: 
1. Ruházat és ált. szem. félsz. anyagnál. 

a) Piszkos anyag még nem használ·haiat'.an anyag! (Mu-
la,sztás megállapí·:ása, kiitisztítását e:rendelni·.) . 

, b) Szakadt, tépett, vagy behasított anyag, amennyiben ré
szek nem hiányoznak belőle és a szövése nem kopott (régi), 
úgy még j avHható. A szövés ko,pott voí:á't a vi:ágo•sság fe'.,é 
tartva megáílapíthatjuk. (Az anyag át:etsző, hézagos.) 

· e) Tilos cly cikkeket selejtezni, amelyeket csupán a kiegé-
szEő cikkek hiánya miaitt akarnak se;e~teztetni. . · . . .. ,,: 

d) Nem rendszeresített, vagy elavuit (korszerűt!en) cikl<ek 
selej '.ezése, csak előzetes felsiéíbb hatósági engedély bemutatá
sával foganatosítha:ó. 

e) Ügyeljünk, hogy a bemutatásra kerülő ci'kkek között 
nincs-e előzőleg már selejtezett és u:ána kijavított (!{iegész.í
te:t) cikk? (Csonkítás .pótlása!) Két vagy több ilyen cikk fe'.talá
lása esetén, az ügyet vizsgá'.juk ki és a fe!elős közeggel szem
ben a bűnvádr eljárást ind:ttassuk meg. (Hivatalos · közeg meg
tévesztésér-e irányuló szándék!) 

f) A használható kiegészítő ctkkeket és alkatrészeket, -
amennyiben a főcikkről leszerelve nem voltak - szereltessük le 
és tetes.:;ük ,félre. 

g) Nyilvánvalóan ' erőszakos rongálások fel'.e'.ése esetén -
(köpen,1-,_ nadrág, zubbony e'.vágása; lábbe'li behasítása (bevá
gása), szíjazat eEépése (elvágása), evőcsésze, kulacs, á'.falában 
fémek behaj!'.tása, kilyukasztása,. reszelése, vagy savakkal tör
ténő maratása (rozsdásítása) stb., stb.) - az esetet j1kv-i,!,eg 
vizsgáljuk ki és a fe;e!ős közeggel szemben a bűnvádi eljárá~t 
indí:tassuk meg haladéktalanul. 

h) Csak ·a honvédségnél rendszeresített cikkek .kerülhetnek 
sie:er eztsre. · Ez különös,en vonatkozik a ·'.ábbelire, fehérneműre, 
lepedőkr-e (különbcző), tábori és ,ágytakarókra (különböző). 
Egyéb cikkek esetén '.ásd a d) pontot. 

t) Fehérnemű és 1ábbelinél ne fogadjunk el csonkokat. (Kor· 
- cokat, darabkákat, stb:) Ingnél az elő- és hátrésznek, va,'.amint 

az ujjaknak, alsónadrágnál a két szárnak, lábbelinél a fe'.ső· 
résznek, vagy az itt fe'.soroltak rnaradványainqk (alka:i e:em) 
rr.eg ke] i,enni. K.apcák eredeti négyz-et aLakjukat kel1l hogy mu
tassák. (Páronként sele,tezzük.) · 

j) Fertőz,ö gyanús cikkek átvizsgálá•sát ne eszközö'.jük. Ne 
engedjük azok további rakosgatását (rendezé~é:), hanem az or-
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vos véleményét ,foérjük ki, s az esetet je!·ent~ük kikü!dö hatós 
ságunknak a fertőzött anyag esetleges megsemmisítésére vonat
kozó j avas 1 atunkka 1 

2. Agy-ágynemű anyagoknál. 

· Az 1. pontban foglaltakon kívül: 

a) Szalmazsák, fejvánkos, [epedő, párnahuz,at. Követeljük 
meg azok tisztaságát (kimosását). Szennyes anyagot ne s,elej
tezz.ünk, hanem adjunk utasítást azok ha,'.adékta.lan kimosatá· 
sára. Egyben vizsgáljuk ki, hogy azok a lesz.edéskor (raktárolás 
;i.lat:) miért nem kerü'.tek mosatásra? . 

b) Kórházt ágynemű sel,ejtezésénél, valamelyik beosztott 
orvos 1.egyen je!en. Fertőző Osztályról Mvea ágyneműt csak . 
fertőtlenítés után se.Iej:ezhetünk. Ennek megtörténtéért a kórház 
ágy-ágynemű kezdője, a, fertőző osztály vezetőorvosával egye· 
temlegesen felelős. · · 

e) Agyak &elej:ezése esetén - h'a csak kü'.ön nincs elren
delve - régi mintájú, vagy elavult címen bemutatott ágyakat ne 
selejtezzünk. Ugyanicsiak nem sdejtezhetünk kifogástalan álla
potban lévő ágyvégeket, o'.dalrészeket, sodronybetéteket, s'.,b. 
még akkor s·em, iha azok darabonként (pár nélkül) vanna,k, mert 
a hiányzó részek más alakulatnál lévő ,eset'.eges feleslegből pó· .· 
tolhatók (kiegészíthetők) · !lesznek. Ezeket a közpon:i raktárba 
szállíttassuk be. · 

8. Otem: Az előző pontok széinti átvizsgálás (e'.bírálás), 
µtán, a s·e1ejtesnek mirnösített cikkeket, számszertnt (írnok által) 
nyilvántartva (feljegyezve), átadjuk a csonkítást végző köze
gekne.k (csonkító rész,'.eg) azza1l a paranccsal, hogy a ruházat és 
feihémemünél levágott csonkokat gyüj:ve, a fődkk sellejtezésének 
befejezése után adják vissza nekünk (megszámlálá1s). A levágott 
~sonkdarabok számának és a selejtező közeg á'.tal számba.vett 
mennyiségnek egyeznt kell, ellenkező esetben valami,t nem ,cson· 
kítot:ak meg! ·· · · · 
· Ezután a „Kiselejtezési l(ilJ1uta1:á~" 5., 6., .illetve 7. függő
leges rová'.:ába a se'.ej_tező köze~ sajátk.?zűl~g bej,egyzi az által a 
elfogadott és selejtesnek minös1'.:ett cikkeket $Zámmal és betű
vel. A selejtezésre bemutatott és a tényleg selejtezett mennyiség 
közötti különbözetet, a sel,ej~ezést végZÖ ,k0zeg .a 7. függőleg,es 
rovatba vezeti be, a selejtezéskor történt el nem fogadás oká· 
nak rövid f~ltün!etésével .(Pl. !Dég)~vítha.t~, még · haszn~lható, 
karbahelyezes u:an haszna1,,hato, ,elozoleg mar volt se}e3l-ezve, 
stb.) · · · 
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A seléjteiét{ ákkék meg csonkítása mtndtg a selejtező közeg 
· · ·. · jelenlétéb.en é_s előNe történjen. , 

_ Csonkítások végrehajtása néhány ctkkre. 

A hasznavehet,etlennek (seJ-ej' esnek) miriősít e:t cikkeket a 
se 'ejtező k;;zeg je'.·en'.·é:ében o iy"k,éppen kel: .megcs.onkíta.ni, hogy 
azokat eredeti rendeltetést céljukra többé felh aszná lni, i'.;,etve to
vábbi anyagnyilvánfar:.ás,ba,n :vezefoj ne '. ehessen. Mindame'.i -~ '.t, 
pio,k jav.:tási célokra, vag.9' pedig mint hulladék, értékesHé~r,e 
(fe'sőbb lfa1tósági eng,edé'.y ut án) a:ka'.mas ál '.apotban azér.t 
meg:ma,radja.nak, ii'.•'. etve értékesítés i leihe:füégük ezál'. al ne befo 
iyáso'.tassék: . 
. A se'.,ej:ezés folyamán nyert _hu'l ?dékanyag1ból . ki ke}l vá
lasztani azokat az anyagrész.eket ( darabokat), ame!yek javí
tásra, vagy belső gazdálkodást célolpa még felhasi111álih atók. Az 
így nyert hü'.1ladékanyagot az ái:raza : szo'. g. veze:őjének /lnyag
nyi<Lvántartási Könyvébe bevezettetjük és a bevéte!ezést tételszá
mot a „Kisdejt,ezési Kimuta:ás", ,,Kiselejtezési Záradék" c. ré- • 
sz:ébe (háti!apon) beiratjuk a helyszínen) (!) . 

Az értékesí'tésre tekin te.:be jövő, va'.amint a leszer,e;t kiegé· 
szítö cikkek ainyag.ait (huJ:ladékanyagait) fent~bbi módon kel-1 · 
bevéte'.ezni, de kü[ön-küfon tételszámok alatt . · 

, Az elmondott eivi sz.émpon:ok után nézzük meg; hogy mi
ként tcrténik maga · a csonkítás néhány fontosabb dkknél . Itt 
meg kel: jegy,ez.nem, hogy a fers:oro.!: cikkek f so11;kítás~nak tech
nikai leírása nem merev ~zabály) csupán az eddigi gyakorla1ból 
kialakult és bevált módozait. Lényeg az; - mint az e: őbbiekbőil 
láttuk -, hogy a csonkítás köv,etkez:ében az anyagokat, eredeti 
használatra továhb ne ieihessen igénybevenni. .. 

·1. Sapka: A sapka.csúcs r,ezsufos á:vág;ás.a , · a sap'karózsá 
alatt, kb. 3_,:,_4 ,cm-re, · • · · · ·· . .. ·· · ·· 

· 2. Zubbony: A kgfeJs·ö gomblyuk alatt rézsúto's, v á:gy fil
köralakú ~ivágás. (Nem ~zükséges a gal'.ér csúcsának egyidejű . 
átvágása.) . . . . . . . . . '. : ' . . . : . .:. . .. . 

3. Nadrág "'(lovagló, pantalló)> A kinyitott el,öresz. ,J,e'gfels5· 
két gombiyuka a: atti, rézsutos á'. vágás. - ·· ~ ·· . 

_: _ ( Köpeny: Lá?d min.t 2. ponl aialt. · · 
· 5. Ing (zöld,f~f:J,ér): .A ki.ny ifotf:efőrés,méJ, a Jegfd sö g01nb: .• 

lyuk és a ga:lér csúc$,ának.fé'.:kötafalsú, egyiclej[í átvágás a. 
-6. Gatya: A kinyitott előrész n:él, a) ba-:o1dali f,e!sö . csúcs réc . 

r.su:os átvágása. ' 
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7. Kenyérzsák (élm, zacslzók, egyéb zsákok): A !<;enyérzsák . 
stb. valamelyik alsó sarkának rézsutos átvágása. 

8. Szíjazat: Csatok levágása és két darabba vág,ás. · 
9. Evőcsészék (kulacs, rohamsisak, egyéb . fémtartályok): 

Belyukasz.tása csákánnyal, fém ékkel, ba!táva'., stb. · 
10 . . Evőeszközök: Megthajlítás, vagy eltörés, lyukasztás. 
11. Tábori takarók, ágytakarók, lepedők: Valamelyik sarok 

(ahoi nincs honvédségi jelzés) rézsutos átvágása. 
12. Szalmaz.sák, fejvánkos, párnahuzat, matrac (üresen): 

Valamelyik ·sarok (ahol nincs honv. jelzés) rézsutos átvágása. 
A matracokbó'. kiszed,ett lószfüt (afriko,t) külcn kel,! tenni és ,le
mérni. 

13. Agyvégek ( egyéb cső- és rúd vasak): B.eszere!ése, meg:
haj'.Hása, ·e'.forése, ,eset'.eg - fő'.eg ér'ékesítésre, gyüjtésre kerülő 
anyagoknál :-- mínium festékkel, vagy fémbélyegzővel (S) tör-
ténő megje'.öléc;e. . 

14. Sátorlapok: A fűzőzsinórok .lyukainak levágása (átvá· 
gá~a). 

. ./ 
. 15. Lábbeli (bakancs. rövidszártj.. csizma. lovagló csizma: : 

btlgeri: 
Bakancs, bt[fzeri: A fe'.sö három fűzözsinór lyukainak rézsl!

tos kivágása. 
R.. sz. és lovagló csizma: A csizma, előrészén a, fejrész és · 

sz.árrész elülső varratánái lyuk kivágása. A szát értntetle11; -ma~ 
radjon! . 
· A csonkítások végre1hajtásánál ügyeljünk arra, h~gy: · 

. a) A csonkítof anyapon a csonkítás jellegzetes és. azonhal 
bárki által, feltűnően észrevehető legyen. , . 

b) A csonkítás után (ruházatná'.), a gombok, csa~ok, kap-. 
csok ál:a:ában _ a még használható bőr-, fém-. faa1katrészek I.e- . 
S?:edendők (lefejtend'6,k). · .. 

e) A c,;onk:tás után visszamarasJó sdej'es_ (hul~a,dék) a,nya~ 
gDt, an.flcigfajtánkénl csoportosítsuk (textil, bőr, fém. fa; .stb.) á 
leméréshez. · 

4. : Otem: . A '. csonkítás ctkkenkén.ti befejezés.e után, a se'.ei
tező közeg a csmkí' óktó'. visszakapott csonkclaral->okat leszá: 
mo!ja és égyei:eti az ,álta'a beírt (5. ·és 6. függcíeges rnvat) : 
nienrtyiségekke1, majd a· cikkeket anvagfa;tánként lemére~i és a · 
kapott sú:yokat a „Kiselejtezési Kimtita' ás" hátlap fán .(Záradék) ·. 
a Vünatkozo helyekre, mennyiség szeriint számmal és ,betűvel 
beirja> ,. · ,, · · , . , · .... 



5. Otem: F'enfi.ek után, a se~ejtes (hunadék) anyagot, anyag
fajt.ánként küli.:n-kü'.ön csopor:osítja, majd megátapítja, · hogy a 
selejtes· (hu'.ladék) anyagból melyek azok ame lyek: 

a) javítási, vágy egyéb (belső használatra) célokra fel
has.zná'.hatók, 

b) c-sakis értékesítésre (beddlgozásra) jönnek tekintetbe. 
Ennek meg:örténfo után, a „Kis·e'ej'.ezési Kimutatás" hát

lapján a b), il'.etve e) pon:okat srúly szerint számmal és betűvel 
bejegyzi, majd a szolg. ág veze:ő Anyagnyilv.ántai;tási Köny
vébe, a se:ejtezett (hul:adék) anyago: a helyszínen, a . fenti a) 
és b) pontoknak megfele:ően kü'.ön-külön ,bevéte'ez::eti, a tétel· 
számokat a „Záradék"-ban feltünteti, ' majd a „Kiselejtezési Zá· 
radékot" a'.áírja és a szoig. ág veze~őjével is aláíratja. (Ha volt 
szakközeg, úgy azzal is!) 

A „Kise'.ejtezési Kimutatás" egyik példánya az ágazat 
szo:g. vez,e:őjénél marad, míg a másik példányt, a se:ejtező b 
z:eg e'.viszi magával, kiküldő ha:óságának szolg. ág vezetőJe 
(szakosztály) részére, a sel<ejtezés eredményének átvezetése · 
véget:. . . 

A selejtezés befejezését, a selejtez'Ő kczeg az alaku'.at pa· 
. rancsni:Jkának jelentse (közölje) és az es,et:eges még fennmaradt 
kérdéseket beszélje meg ve1e, majd utána vol'luljon, · be kiküldő 

. hatós~gához. 
6. Befejezés. 

Az eddig elmondottakból - úgy vél·em - · nagyjábó!· fogal
mat és képet a!ko'.hattunk magunknak a se'.ejtezés általános le
folyásáról és . azokról az elgondolásokról (elvekről), amelrek be-

. tartása nfl<:üI a s·elejtezés nem más, mint komolytala,n es fele- · 
. lő:'.en ténykedés nemcsak a honvédséggel szemben, hanem ezen 
iúlmenően a szocialista tervgazdá,lkodással szemben is. Ugyanis 
tervgazaá:kodásunkban a honvédség mint h<\talmais fogyasztó 
szerepel, · amelynek szűkség'.-eteit állandóan · és ., folyamatosan 
pótolni kell. A pótlás mérve pedii attó'. fiJgg, hogy egy bizonyos 
idő aiatt mennyi anyag használodtk eit. Eze)1 a ponton lép be a 
t,ervgazdálkodásunkba a: honvédség mint hatalmas fogyasztó, 
hogy „ez az · anyag már elhasználódott, hasznavehetetlen, kér.ek 
helyt;tte pótlást!" Ugyanekkor ,kerül eiőtérb.!,: az a'.akulat pa
rancsnokának és a se:ejtezést végző közegnek kettős felelőssége 
a iervgazdá!kodássail szemben, midőn az egyik á'.Jítja, hogy „ezt 
a? anyagot már tovább nem tudom használni" (java:solja a lfr 
sel-ejtezést!), míg a másik azt mondja: ,,rendben van, elf0gadom 
haszn(J,vehetetlennek, selejtezem, s te a hiányodra pótlást fogsz 
kapnt" (az anyag használhatatlanságának a tényét megerősíti 
~ 
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es éngede'.yt ad hite'.,es záradék iormajában, a forgalomból tör-
1énő kivonásra é5 egyéb cé'.ra való felhasználásra). Természetes, 
honvédségünk minden anyagának pótlása, do1go,zó népünk á'.do
za'.os fi'.!-éreibő'. tevődik össze. Igy az eddigi go11dolatmene:ünk 
során E !érkeztünk ahhoz a ponthoz, mely szP.rin~ a szocia1ista 
gazdá'.kodá·s szempontjából - véíeményem szerint - a se'.,ej:e
zés ténye nem más, mint a dolgozó nép nevében, az i'íető a'.aku
latnak (csapa:nak, stb.) adott ígéret, a haszná:ha:atlan anyag 
ró:lására!! Micsoda kri.stá'.ytiszta felfogású anyagj közegekre 
van ehhez szükség!!! 

Szeretném, ha o!vasóim a fen:ebb vázolt gondoJatmen€t 
szemszi.,gé,ből néznék a se'.ej:ezés nagy körü! 'ekintést és ff andó 
figye '. met igényiő munkáját. Az alakulat parancsnokának a fele
lősség kérdéséből adódó ellenőrzést kötelme terJ~djen ki arra, 
hcigy: 

a) _A szo lg. ág vezetője á!tal selejtesnek beállított · anyag 
valóban selejtes (hasznavehete'.len)-e? · 

b) Mi az · oka a nagymennytségű se!ejtes anyaQ"nak? (E:ő
írt viseiési időtartam '.ejárta, vagy helyte:en gazdálkodás?) 

e) A se'.ejtezésr,e előkészület, az alaku'.at részétől megtör-
tént-e? ' 

d) A selej"ezés során nyert selejt (hulladék) anyag miként 
lesz felhasználva (értékesítve)? 

A kirende:t selejtező közeg fe\: lőssége kiterjed : 
a) A seiejtezés le'.kiismeret·es, mind,en . részle:re kiterjedő, 

é'.énk ütemben, a vona:kozó utasítások alapján · tör'.énő · végre-
hajtására. . 

b) A se'.ejtezés közben ese:leg adódó a.kadályok fntevékeny 
áthidalására, a szükség,ess·é váló fe!sőbb hatósági rende'.kezések 

_ kikérésére. · 
e) A „Kis.e'.ej:ezett Kimu: atás" vonatkozó rovat ainak és a 

,,Záradék"-nak kitc'.tésére, il:etve aláírására. · 
d) A fel2jtezés s-orán nyert se'.,ejt (hu: iadék) aJITyag helyszí-

nen tör:énő, azonnali bevételezésére. · 
e) Intézkedés a selejt (hulladék) anyag mikénti felhaszná

lására. 
A selejtezés végrehajtásáról és elvi kérdés-e·irő ~ kö~eteket le 

hetne írni, azonban je'.en keretekben csupán egy pár gondo1atot 
vo'.:t szándékomban adni a Bajtárs·aknak, hogy a selejtezés ;énye,
gé: és gyakorlati lefolyását á!ta'ában megismerjék. Ha . éz sike-

. rü!t nekem, úgy azt hiszem, közléniényem - . hiányosságai mel-
lett is - cé!ravezető volt. · · · , 
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