
Az új gazdasági mechanizmus eddigi hatása 
az üzemanyagszolgálat csapat és tárintézeti 

gazdálkodására és a fejlesztés várható elgondolásai 

Biró Imre őrnagy 

Pártunk gazdaságpolitikájának továbbfejlesztése során 1968. január 
1-vel bevezetésre került a népgazdaságban az új gazdasági mechaniz
mus. 

Ez az MN új gazdasági rendszerének kialakítását is alapjaiban 
meghatározta, különös tekintettel az anyagi szolgálatokra, így az üzem
anyag-szolgálatra is jelentős kihatással van. 

A gazdasági reform intézkedései az ásványolajiparban is alapvető 
változásokat okozta.le, melyek természetszerűleg kihatással vannak az 
MN üzemanyag-szolgálatára i.s. 1gy a tervezésben, az anyagbiztosításban, 
az ellátás irányításában és végrehajtásában nemcsak adminisztratív, 
hanem közgazdasági módszerek és eszközök is fokozottabban jutnak ér
vényre. 

Az üzemanyag-szolgálat gazdálkodási rendszerét tekintve a teljes 
anyagnorma gazdálkodásból indult ki, hasonlatosan más anyagi szolgá
latokhoz. 

Ezt egyrészt a kötött és a népgazdaság egészére kötelező jellegű, a 
100 km-re eső üzemanyagfogyasztási normák határozták meg, másrészt 
a szakszolgálat kialakulása során a végrehajtó szakemberek gyakorlat
lansága. 

Az elmúlt évek során azonban, miután részben az MN technikai el
látottsága ugrússze1 űen megnőtt, részben a népgazdaság is képessé lett 
az MN ilyen irányú igényeinek mind teljesebb kielégítésére, részben pe
cUg a szakembereink is jártasságot szereztek az ellátó és adminisztrációs 
feladatok ellátásában, meg lehetett oldani néhány munkaterületen a fel
adatok decentralizálását, egyes kereskedelemben is kapható és külön 
m:nlíségi bevizsgálást nem igénylő anyagokra a pénzgazdálkodás kiter
je;::;ztését, az adminisztrációnk (tervezés, elszámolás) egy részének gépi 
ú Lon való feldolgozását, a selejtítések és javítások hatásköreinek leadá
.sút és mind nagyobb hatáskörben történő kiszélesítését. 

Ezen az alapon következett be a 20.11967. sz. ö. üza. ov-i intézkedés 
kiadása, azaz a pénzgazdálkodás bevezet'2.se az üzemanyag--szolgálatban, 
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bár még csak szűk anyagnomenklatűrára vonatkozóan, majd a 13/1968. 
sz. MNHF Utasítás kiadásával az 5/1968. és a 6/1968. sz. ö. üza. ov-i in
tézkedések hatályba léptetése, mely az anyagbeszer:aés, fáradtolaj érté
kesítés, selejtítés és javítás terén új gazdálkodási rendet biztosított. 

Egy év tapasztalatai alapján ez év május havában a fenti intézike
dések módosításra, illetve kiegészítésre kerültek. 

Az eltelt időszak eredményei és tapasztalatai azt bizonyítják, hogy 
a csapatok és az üza. intézetek helyesen éltek az adott lehetőségekkel, 
általában megfelelően alkalmazták az űjonnan biztosított hatásköröket. 
Ugyanakkor egyes jelenségek arra mutatnak, hogy bizonyos fokű értet
lenség, várakozás, illetve bizonytalanság is mutatkozik a gyakorlati 
munkában. 

!gy például egyes egységeknél nem használják fel a biztosított hi
teleket, nem élnek a selejtítési jogkörrel, nem végeztetik el a helyszíni 
javításokat, nem értékesítik a fáradtolajat a kedvezőbb áron, a bevéte
leket nem használják fel a harckészültség fokozása, a málházás anyag
biztosítása, a raktári kultűra kialakítása érdekében, félnek a hitel-fel
használás alkalmazásától, óvatosan figyelik a szomszédos alakulat ez
irányú tevékenységét és várják a felülről történő, teljes részletességű 

további szakintézkedések kiadását stb. 
Ezen várakozó állásponttal természetesen a felsővezetés is számolt, 

ez minden új módszer, rendszer bevezetésénél természetszerű. 
Ennek a várakozásnak, bizonytalankodásnak a csökkentését szolgál

ták a szakszolgálat kikép:aésein tartott ilyen irányű tájékoztatások, a 
felvetett kérdésekre adott válaszok és ezt a célt szolgálja jelen tájékoz
tató jellegű cikk is. 

Célja továbbá az is, hogy a szakszolgálat mindenszintű vezető, irá
nyító szerveinek hozzászólásához alapot biztosítson, lehetővé tegye a 
helyi szakmai kezdeményezések és általánosítható tapasztalatok közlé
sét. Az ilyen jellegű észrevételezésekre, hozzászólásokra igen nagy szük
ség van. 

Ezért a teljesség igénye nélkül az üzemanyag-szolgálatot érintő 

néhány kérdésben a kiadott intézkedéseken túlmenően egyéb fejlesztési 
problémát is érintek a következőkben: 

A) SZAKSZOLGALAT SZERVEZETI FEJLESZTÉSÉNEK 
EGYES KÉRDÉSEI 

A feladatok bővülése terén 

a) Az üzemanyag-szolgálat legfelsőbb vezető szerve a HM MNHF ö. 
üza. osztály, amely egyéb feladatai mellett kidolgozza, illetve megtervezi 
és megszervezi a hatáskörébe tartozó anyagféleségek ·és eszközök költ
ségvetését, beszerzési terveit, a készletek és a tartalékok beszerzését, a 
javítási és tárolási kapacitások biztosítását, az anyag- és pénzgazdál
kodás rendjét, meghatározza a fogyasztási kereteket, kíutalási normákat, 
különös tekintettel a háromszor 8 hónapos kiképzési ciklusra, a 2 éves 
tervezés és elszámolás kidolgozására, valamint a gépi-adatfeldolgozási 
módszerek bevezetésére. 
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b) Az MN Üzemanyag Átvételi Osztály és Laboratórium többek kö
zött - a népgazdasággal együttműködve, honvédségi követelmények 
alapján - végzi az olyan új üzemanyagfajták kialakítását és rendszere
sítését, amelyek lehetővé teszik az időjárástól független, úgynevé-zett 
,,egységes'' olajak, kenőzsírok használatát és alkalmazását. 

Ez nemcsak gazdaságossági probléma (az átállások közötti km fu
tási norma igen alacsony, így a leeresztett fáradtolaj kihasználtsági foka 
minimális), hanem elsősorban harckészültségi kérdés, hiszen hirtelen idő
járás, hőmérséklet változás esetén a technika nagytömegű üzembehelye
zése és alkalmazása különösebb tevékenységet nem kíván. 

e) Az űj gazdaságirányítási rendszer szükségszerűvé tette az MN 
üzemanyag Áruforgalmi Osztály létrehozását. Ez a szerv végzi a szak
anyagaink beszerzését, elosztását, irányítja a központ htp. üzemanyag
raktárainak feltöltését, az általános csapatellátást, a frissítéseket, az 
üzemanyagkutak építtetését stb. 

d) A tömeges és korszerű technika következtében szükségszerűvé 
vált, hogy az önálló szervezeti egységet képező alapvető alegységeknél 
is üzemanyag ellátó és kiszolgáló szerv legyen. Ezért a gl. zászlóaljnál, 
hk. zászlóaljnál is van üza. ellátó tagozat, melynek irányítása, vezetése 
az egység, alegység hadtáp szolgálatának újszerű feladata. 

Ma még e téren a gyakorlat azt mutatja, hogy a szakszolgálatunk
hoz tartozó ezen személyek kiképzése és feladatokkal való ellátottsága 
sok helyen nem kielégítő, nem tekintik őket szakszolgálatunk szerves 
részének, az „M" feladatok végrehajtásakor az alakulatokhoz vissza le
biztosított személyi tartaléknak. 

B) A CSAPATOK ÜZEMANYAG GAZDALKODASANAK 
EGYES KÉRDÉSEI 

1. Csapathitel, beszerzések terén 

a) A 20/1967. sz. ö. üza. osztályvezetői inté2Jkedés tartalmazta a 
pénzgazdálkodás alá vont anyagok beszerzésének s:mbályait, a beszerzés 
alá eső cikkek felsorolását. Ezen cikkek listája továbbra sem változott 
lényegesen, bár jelenleg folytatunk vizsgálatot egyes további űzem
anyagfajtákra való kiterjesztésre is. Ez az úgynevezett „profiltisztítás" 
során valósul meg, amikor is rendezve lesz, hogy az MN-en belül milyen 
anyagok beszerzését végezze az üzemanyag-szolgálat kizárólagos joggal, 
különös tekintettel azon anyagféleségekre, melyeknél a harci-technika 
üzemeltetésének szigorú követelményei miatt központi laboratóriumi mi-

" nőségvizsgálat feltétlenül szükséges a továbbiakban is. 
- Az anyagok körének bővítése, az új beszerzési árak és a költ

ségvetési hitelgazdáikodás figyelembevételével további fejlesztés várható 
e téren, bár az import anyagok, valamint a kereskedelemben már nem 
kapható E-76-os etilbenzin beszerzése beszűkíti a lehetőségeket. 

- A jelenlegi cikklista szerinti anyagok biztosítását - a kereske
delmi beszerzési nehézségek elkerülése érdekében - az üza. tárintéze
teinknél is biztosítottuk, kiskereskedelmi árakon. 
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- Tudni kell azt, hogy a központi beszerzést ma már nem lehet űgy 
biztosítani, hogy adott kereskedelmi vállalat raktárában beszerzöink öt
letszerűen megjelennek és ott azonnal a kívánt anyagot rendell«,zésünk
re bocsátják. Az ilyen módon történő beszerzéshez nincs meg mindig a 
kellő árualap, mert ez-en vállalatok felé az ipar szállítási szerződés alap
ján még előző tervnegyedekben tőrté..rit megrendelés szerint teljesít. 
Ezért kell a kiskereskedelmi vállalatok felé - még fokozottabban - jó 
előre tervezve közölni az igényt, hogy az „országos térítésben" ők is ré
szesülhessenek és biztosítani tudják az MN csapatai által kért anyag
féleségeket a területileg legközelebb eső üzletekből, raktárakból. 

b) A csapathitel lehívásának időpontját az illetékes helyi pénzügyi 
szervek szabályozzák, ennek figyelembevételével kell a csapatgazdálko
dási költségvetési előirányzatot igényelni. Az elöljáró pénzügyi szerv a 
pénz-hiteligénylést, jóváhagyás után, negyedéves ütemezésnek megfele
lően (külön esetenkénti igénylés nélkül) az MNB-nél vezetett kiadási 
számlára átutalja, mégpedig az 1-II-III. negyedév előirányzata 100°/o
ának megfelelő javadalmat a tárgynegyedévek első napjára, míg a IV. 
negyedévben csak 750/o-ot, majd a költségvetési előirányzat módosítás 
jelentés jóváhagyása után a még szükséges hitelösszeget is biztosítja. 

- Itt szükséges megjegyezni, hogy a szükséges póthitel, illetve le
mondást a költségvetési előirányzat módosítás jelentéskor feltétlenül 
rendezni kell, mert csak így lehet a tartalékösszegeket az elöljáró üza. 
szolgálattól kapott engedély alapján felhasználni, illetve a feleslegeket 
úgy visszamondani, hogy a központi szervek a felhasználásukra még 
tudjanak intézkedni. Pl. 1968-ban az üza. 03-025 Kv-i hitelen biztosított 
csapathitelből 341 OOO Ft-ot nem használtak fel a csapatok és nem 1s 
kérték átnyűló hitelként a jóváhagyását, ezért felhasználására közpon
tilag kellett intézkedni, így ezen összeg a csapatok részére elveszettnek 
tekinthető. 

c) A csapathitel elszámolásra vonatkozó intézkedés és minta a 
20/1967. sz. ö. üza. ov. intézkedésben található és a IV. bekezdés 3. pont 
szerint esedékes, de erről több alakulat az év végén megfeledkezett. A 
kiadott 5/1968. módosításban az összesítés rendje és az MN űza. Aru
forgalmi Osztály felé történő elszámolás módja is rendezve lett. 

d) A csapatok (seregtestektől az önálló alegységekig) megtervezik a 
részükre biztosított anyagi eszközök és hitelek felhasználását, ezen hite
leket igénylik és tervszerűen felhasználják az anyagellátás érdekében. 
A tervszerűséget messzemenően biztosítja a központi akarat csorbítása 
nélkül a célirányos és gazdaságos ellátás. Ez kellő decentralizálás útján, 
a rnegfelelő ellátási tagozatokra differenciált tervező és elszámoló mun
kával, a selejtítési, javítási, beszerzési jogkörök megfelelő szintre való 
biztosításával kívánjuk elérni. Ezen jogkörökkel azonban bátrabban 
keli élni, rrünt ahogy a kezdeti gyakorlat során ez látható az alábbi pél
da szerint is. 

Az Űza. 03-025 kv-i hitelen üzemanyagféleségek vásárlására 1968 
évre csapathitelként (tervszám) biztosítva volt 1 327 eFt. 

Felhasználásra került ezen összeg 74,4°/o-a, azaz 986 eFt. Részben 
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átnyúlt, részben központilag felhasználva 341 eFt, a biztosított összeg 
25,60/o-a, melyet a jogosult felhasználók nem vettek igénybe, 

e) Fel kívánom hívni a figyelmet arra is, hogy a PK hadtáphelyette
sek hatásköre ma már túlnő az alárendelt szolgálati ágak összefogásá
nak keretein - megnyíltak lehetőségei az úgynevezett összhadtáp gaz
dálkodás megvalósítására - ugyanakkor a szakmai elöljáró szervek is 
nagyobb tartalékhitelek, javítási összegek felett rendelkeznek, mint ko
rábban. 

Ezen túlmenően igen szoros' munkakapcsolatot kell a pénzügyi szol
gálattal is kialakítani. A pénzgazdálkodás rendszere, a folhasznált üzem
zmyagok és üzemanyag-technikai eszközök érték-ismerete a szakszolgá
latunk területén állandóan növekvő tendenciát mutat és ma m.ár jelen
tősen túlnő az eddigi kártérítési eljárá:::ok mechanizmusának: ismeretén 
és gyakorlatán. 1gy már most is szüks~ges a péI1zügyi intézkedi~sek is
mCL·ete, a pénzgazdálkodás alá vont anyagok értékesité;::i:1:1ek, fáradtolaj 
értékesítésének, a tárintézetnél történő vásárlások rendszeréncl{ isme
rete. 

2. Fáradtolaj é:rték~sítés terén 

a) A fó.radtola.i ?rtl'kesitésének eddigi gyakorlata meglehetősen nagy 
vá.ltc:zatosságot mutat, nevl\~etesen: az é1·tékcsítés külünf~le lchstőségei

töl - az alakulatok lő- és alakulótereinek, útjainak, raktáraínak porta
lanításáig, - és ez bizonyos mértékű bevételeket biztosít, mely a pénz
gazdálkodás alá vont anyagok szükségletén felül is jelent feL11asználható 
hitelt. Ezért e bevétel tetszésszerinti hányadát át lehet könyveltetni az 
üza. 03-024 kv-i tételre is, az 5,:1968. sz. üza. ov. intézkedés módosításá
nrJ: alapján. 

- Ez új hitelként jelentkezik az üzemanyag csapatgazdálkodásban, 
e.z,~rt az alkalmazásáról a következőket célszerű tudni: 

- Kellő szervezés és indok alapján a harckészültség fo.kozását (pl. 
z.seblámpa) a málházás biztosításához. (pL kit ékek, kötöződrótok), va
lamint az üza. raktó.r kulturáltságához (pl. üveg anyaJtábla, gyomirtó, 
fúmag, kertiszerszám, kéziszerszám .stb.) szükséges anydgokat, eszközö
ket lehet belőle biztosítarri. 

- A 4/1968. sz. MNHF Utasítás alapján e hitel átcsoportosításba be
vonható, ezért a fel nem használt és nem szükséges összeget a Pk had
táphelyettes rendelkezésére kell bocsátani, illetve lehetséges a követ
kező évre is átvinni. 

- Az elöljáró üza. szolgálatok ellenőrzéseik során kísérjék figye
lemmel ezen hitel felhasználását, adjanak segítséget, biztosítsák a ta
tapasztalatcserét, hogy a szükséges eszközök a hitel nagyságától és az 
eszközök fontossági sorrendjétől függően kerüljenek beszerz.ésre. 

- A megvásárolt anyagokat, eszközöket részben fogyóanyagként, 
részben üzemeszközként kell nyilvántartani jellegük szerint, 

b) Az 5/1968, sz. üza, ov. intézkedés módosítása a fáradtolaj érté" 
kesítés területét kibővítette azzal, hogy a soros vételezések alkalmával 
az illetékes ellátó tárintézetnek is eladhatóvá - megvásárolhatóvá tette 
a fáradtolajat, 
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- Ez történhet úgy is, hogy a tárintézet az ellenértéket elszámolási 
utalvánnyal rendezi, a leadó alakulat MNB számlájára átutalja, úgy is, 
hogy a vételező alakulat azonnal levásárolja. 

- Az ellátó tárintézetnél a csapatok által vásárolható anyagoknál 
a meghatározott kiskereskedelmi árak egyrésze eltérő a reájuk (belé-' 
jük) nyomott áraktól. Jelenleg a módosításban meghatározott egység
árak a mérvadók. 

3. Selejtítések terén 

- Az AFOR és honvédségi üzemanyagjegyek 1969 évtől már le
járat nélküliek, ezért gondoskodni kell a jegyek kulturált kezeléséről, 
megóvásáról, hogy idő előtt ne kell.jen cserét vagy kiselejtítést alkal
mazni. 

- A lejárat nélküliség következtében a seregtest hadtáphelyettesek 
selejtítési joga megszűnik, azonban az átcsoportosításra a továbbiakban 
is van lehetőségük. 

- A seregtestek szolgálati úton, a HM közvetlen alakulatok, inté
zet<ok, szervek pedig kö2lvetlenül évenként utalvánnyal együtt terjesszék 
fel a cserére szoruló honvédségi üza. jegyeiket az MN üza. Aruforgalmi 
osztályra. E szerv van a továbbiakban felruházva a selejtitési jogkörrel. 

- Az üzemanyag technikai eszközök eddigi selejtítéséről srerzett 
tapasztalatok biztatóak, általában kellő felmérést végeztek a csapatok, 
és a már nem hadihasználható eszközöket k;selejtítették. 

- A központi beszerzésű anyagok értékesítésénél lehet még számot
tevő eredményt elérrui a tárintézeti hatáskörben, ahol is a nagy tömegű 
és főbb tárolóeszközöknél (200 l-es acélhordó, 20 l.,es üza. kanna) beve
zettük az úgynevezett „egységes selejtítési jelet" - mely azáltal, hogy 
eredeti rendeltetésének alkalmasként selejtiti ezen eszközöket - az ér
tékesítés ellenértékét növeli, egyúttal a kiselejtezett eszköaök gyors el
lenőrzését jól biztosítja. 

4. Javítások terén 

a) Az üzemanyag-technikai eszközök javításánál általában kielégítő 
a csapatmühelyekben végzett munka, ahol időben igénylik a javítóka
pacítást, megfelelően előkészítik az eszközöket (tisztítás, karbahelyezés), 
ott a csere milllimáli.sra csök!kent. 

- Amennyiben valamelyik csapatműhely nem rendelkezik a szük
séges szerszámokkal. azokat a fáradtolaj bevétel ellenértékéből befolyt 
összeg felhasználásával meg lehet vásárolni. (Pl. forrasztóeszközök, le
mezollók stb.) 

b) Az üzemanyagkutak építése során az építőiparral már olyan kap
csolatunk alakult ki, mely biztosította a kútépítések zömének rendben 
való elvégzését. Ugyancsak befejezéshez közeledik a kézi üzemeltetésű 
kimérőházak korszerűsítése, elektrtfiikálása, valamint napirendre tűztük 
a kisebb (5, 10, 15 m') űrtartalmú és a selejtté váló tartályok nagyobbra 
történő kicserélését. 
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E munkaterületen vannak azonban olyan problémák, melyek egyes 
alakulatok helytelen hozzáállásából adódnak: 

- Az alakulat parancsnoka által aláírt nyilatkozat ellenére sem biz
tosítják a csatlakozásra alkalmas elektromos vezeték kiépítését a kap
csolótábláig. 

- Nem biztosítják időben az illetékes EFŰ és a tűzrendészeti ha
tóság által jóváhagyott építési vázlatot. 

- Nem engedik be, vagy sokáig várakoztatják a vállalat dolgozóit, 
bár azok érkezésüket, valamint a belépő biztosításához szükséges sze
m&Jyi adatokat időben jelzik. E kérdésnél tudni kell, hogy ezen szemé
lyeket központilag ellenőr:mk és csak megfelelő jóváhagyás után dolgoz
hatnak honvédségi objektumoknál. 

- Nem vezetik folyamatosan az építési munkanaplókat, valamint 
a munka befejezése előtt, a hivatalos átadás-átvétel előtt irattárba h<>
lyezik a kút.építésre vonatkozó szakmai intézkedést. 

- Van több olyan alakulat, mely jellegénél fogva kéPes arra, hogy 
a munkálatokban besegítsen (pl. földmunka elvégzésében), ezt meg is te
szik, de a megrendelő szervet (MN 0-za. Aruforgalmi osztály) nem ért<>
sítik, így a vállalat jogtalanul számolhat fel földmunkára vonatkozó 
költségkihatásokat is. 

- Vannak olyan alakulatok is, melyek viszont ellenkező előjelű t<>
vékenységet folytatnak, nevezetesen olyan túlzott, hitelfedezet nélküli 
igényt támasztanak a vállalattal szemben, mint pl. domboldalba való b<>
vágás és oda történő beépítés, vagy az elkészült üza. kutak környékének 
a teljes parkosítása. 

Az ilyen különleges igény (domboldalba való bevágás) csak indokolt 
esetben teljesíthető, de ezt már a költségvetési igény terveaésekor je
lezni kell, a kút környékének parkosítása viszont központi hitel terhére 
nem végezhető el. 

- Vannak olyan alakulatok is, melyek csak saját és jelenlegi béke 
jellegű feladataikat tartják szem előtt és nem igénylik a 20-25 liter/ 
/perc kapacitású kéziszivattyúik átcserélését 40-60 liter/perc teljesít
ményű elektromos szivattyúra, jól lehet a várható „M" tevékenységük
höz ez nélkülözhetetlen. 

c) A meglevő kutak áthelyezéséhez, a mechanikus működtetésű ku
tak elektrifikálásához a szükséges műszaki, illetve szakvezetést a 
KűZAR (Ócsa) esetenként biztosítja. úgyszintén biztosítja a TMK jel
legű ellenőrzések mellett az úgynevezett „kútegység csomag"-ot is a kis
javításokhoz, valamint a tábori üzemanyag kutak és az üzemanyag 
utánfutók kimérőberendeaéseinek javítását. Szükséges ezért, hogy az 
alakulatok az ilyen jellegű igényeiket időben jelezzék a fenti tárintézet 
parancsnokságának. 

5. Egyéb rendelkezések terén 

a) Az 1968 január 1-i fogyasztói árrendezés egyes ásványolaj tenné
keket is érintett, bár ezen anyagféleségek zömének ára változatlan ma
radt. Ez az ásványolaj termelés minőségi feljavulása következtében -
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mely a korszerű technikához szükséges jobb minőségű mutatókkal ren
delkező termékek előállítására törekedik - tavábbi változtatásra került 
1969 április 1-vel. 

- Ez az árváltozás a csapat<Ykat csak a kártérítési eljárások során 
alkalmazható árak szempontjából érintik. Szükséges awnban azt is 
tudni, hogy az MN jelenlegi technikája az eddig is használt E-76-os ok
tánszámú etilbenzinnel fog továbbra is üzemelni, mert a jelentősebb 

gépjármű típusokhoz (Csepel, Gaz, ZlSZ, ZIL stb.) még ez is jobb mi
nőség, mint amit a kezelési utasítások előírnak. Természetesen olyan 
járművekhez, melyekhez magasabb oktánszámú benzin van előírva, oda 
eddig is és ezután is biztosítva lesz az üzemeltetéshez legkedvezőbb mi
nőség (E-86, ESz-92, ESz-98). 

b) A vasúti szállításokon belül az üzemanyag-szolgálat vonatkozá
sában a tartátyvagonos hajtóanyagszállítmányok mennyisége a domi
náló_. E téren a vagonok űrtartalmának a kihasználtsága és így a gazda
Ságosság n1ég ·nem éri el a kívánt szintet, miután még a közelmúltban 
ís gyakori volt a 8 tonnás, csak részben feltöltött tartályvagonok igény
bevétele. 

- A tároló, fogadó kapacitásaink a kútépítések következtében ug
rásszerűen megnőttek, azonkívül a MAV is az új és nagyobb űrtartalmú 
tartályvagonok gyá~·tásával és biztosításával nagyobb mennyiségeket ké- ... 
pes sz6.llítmányonként biztosítani. Ezért szükséges a tartályvagon szállí-
~tcisok gyako:i'lutában oly változást elérni, hogy 15-20 tonnás hajtóanyag-
tételek ke1·ll1jc.,ic:;.s: lehívásra és kiszá11ításra. Ez részben csökkenti az ala-
kuLatuk Ki-bes:,..:ilJib.si, vagon 2tvét2li tevéke:1ységét, rés:~be:n rri:..;_c.,"·Ji.,~>r1 ;:, 
gvzdaságos szállítást is. 

e) A 49 1963. MNHF Utasítás határozta meg az üza. technikai eszköz 
normák.sJ. Az eJmú~t évek során azonban ezek a normák már eredeti 
rendellE::lt~sük~-,.ek nerc1 fc1el:.ek meg, mert a harckészültségi elvek alap
jaikban megváltoztak. Az ún. ,,haclinormik", melyek ide_;~lenes jelleg
gel va:r:.nak ki.adva, kiállták a c::oapatpróbát, az állománytáblák által biz
tosított szállítóterek általában összhangba kerültek a tényleges szükség
letekkel__ Így ma már kialr,kítást nyert egy olyan össz-szükséglet, mely 
rnc.gába foglaJ.ja a „B" és „IY1" szükségleLeket, valamint más egy2b anya
gi szolgálat (fe, pc.) üza. technikai eszköz szükségletét is. 

- Az ez év elején kiadott „Ideiglenes üza. technikai eszik:öz nor
n1ák" egyrészt feszesebb készletgazdálkodást tesznek lehetővé, másrészt 
megszüntetik a felesleges eszközök tárolását, azok karbantartását, vala
mint kész, előre kiszámított és pontosított adatok közlésével, egyértelmű 
normák meghatározásával elősegítik a csapatgazdálkodást. Ezenkívül a 
seregtestek és a magasabbegységek nagyobb manőverezési lehetőséget is 
kaptak az üza. technikai eszköz feltöltés-elosztás területén. 

Szükséges a figyelmet külön arra is felhívni, hogy az alakulatok 
- jellegüktől függően - nem kerülhetnek azonos mértékben feltöltésre 
ezen eszközökből. Az erre vonatkozó sürgősségi, fontossági sorrend meg
határozását - a népgazdaság teherbíróképességétől függően -, az el
látó tárintézetek felé esetenként központilag szabályozzuk. 
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- Ezen új normák lehetőséget adnak arra is, hogy ha bizonyos tá
rolóeszközök még nem állnak rendelkezésre (üza. kubak, 1-3 m•-es tar
tályok, 200 l-es acélhordók, 20 l-es üza. kannák), akkor úgynevezett 
„póts:rerezés" lehetséges, azaz pl. 100 db üza. kanna hiánya esetén 10 db 
hordó tartható meg a normában meghatározott mennyiség felett, vagy 
pedig, ha üza. kút helyett 3 m3-es tartályt üzemeltet az alakulat, akkor 
megegyező ürtartahnú hordó mennyiséget kell leadnia. 

- További manőverezési lehetőséget biztosít az is, hogy a köte
lékbe tartozó alakulatokra vonatkozó norma-lebontást a Pk hadtáphe
lyettesek hatáskörébe adtuk, melyre a javaslatot természetesen az üza. 
szolgálatvezetőnek kell megtennie. 

- Lényeges az is, hogy fagyállófolyadékhoz szükséges hordó
mennyiséget normán felül - üzemanyag-csekk ellenében - biztosítja 
az illetékes ellátó tárintézet. Ezek visszaszállítását a fagyállófolyadék le
adásával egyidőben kell végrehajtani. 

d) Az anyagnyilvántartás jelenlegi rendszerének felülvizsgálása, az 
adminisztráció egyszerűsítése, esetenkénti csökkentése, gépi feldolgo
zásra alkalmassá tétele az MN egészére vonatkozó alapvető szabályok 
megváltoztatásának a függvénye és csak annak részeként: megfelelő 
csn.patpróba után hajtható végre. Ez irányban is folyik részben fehnérő, 
rés;;.ben tervező munka. 

D) AZ ÜZEMANYAG TARINTÉZETEK ÜZEMANYAGGAZDALKODASANAK 
EGYES KÉRDESEI 

1. Sclcjtít.ések terén 

A már említett „egységes selejtítési jel" elrendelése és alkalmazása 
azt jelenti, hogy a tárintézetek által selejtített és értékesített üzem
anyag-technikai eszközök ellenérté!:e jelentősen megnő. 

Az eddigi gyakorlat szerint pl. a 200 l-es acélhordókat a MÉH vál
lalat 1,- Ft/kg egységáron vette át, azaz kb. 45-50 Ft-ot adott érte, 
ha az már tárolásra alkalmatlan volt. A fenti jel alkalmazásával úgy ke
rülnek ezen eszközök selejtítésre, hogy még lehetséges tároló eszközként 
való feljavíttatásuk és további értékesítésük. Ez esetben 75,- Ft/db, il
letve jobb minőség esetén 110,- Ft/db áron is lehetséges értékesítésük. 

Mindez azt a célt szolgálja, hogy csökkentse az elfekvő készleteket, 
tároló, raktározási kapacitásokat szabadítson fel az érintett területeken 
az érdekeltség elvének megfelelő alkalmazásával. 

2. Pénzügyi rendelkezések terén 

a) A fáradtolajat a kereskedelmi hálózaton kívül - kis mennyiség, 
nagy szállítási távolság esetén - a tárintézetek útján értékesíthetik so
ros vételezéseik alkalmával a csapatok. Ennek megvásárlását - előle
gezésként - az üza. 03-024 kv-4 tételen biztosított hitelből fedezhetik 
a tárintézetek, majd az értékesítés után ezen összegeket kompenzálniuk 
kell. 
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b) A 20/1967. sz. ö. üza. ov-i intézkedés alapján pénzgazdálkodás alá 
vont anyagok szintén megvásárolhatók a tárintézeteknél. 

c) A csapatok a fáradtolaj értékesítés ellenértékeképpen kapott ösz
szeget a saját MNB számlájukra kérhetik átutalni, vagy pedig vételezé.. 
seik alkalmával egyűttal le is vásárolhatják a b) pont szerinti anya
gokból. 

A fáradtolaj bevételek tetszés szerinti hányadából pedig - a 03-024 
kv-i tételen biztosított hitelhez történt átkönyvelés után - megvásárol
hatják a harckészültség fokozásához, a málházás biztosításához, a rak
tári kultúra kielégítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket is. 

Ugyanezek az elvek alkalmazhatók a tárintézet által értékesített fá
radtolaj ellenértékének felhasználására is. 

3. Egyéb rendelkezések terén 

a) A 6/1968. sz. üza. ov. intézkedésben meghatározott selejtítési 
hatáskörök általában helyesnek bizonyultak azon elv alapján, hogy min
den eszközre olyan szinten van biztosítva a selejtítési jogkör, amilyen 
szinten a javítása is - kellő felszerszámozottságot biztosítva - megfe
lelően elvégezhető. A beérkezett észrevételek, javaslatok alapján azon
ban lehetséges volt további anyagok és eszközök cilcltlistába vétele, va
lamint eddig még nem érintett alakulatokra vonatkozó kiterjesztése is, 
laboratóriumi és üzemes:zlközök vonatkozásában. 

b) Olyan kisebb javításokra, anyagpótlásokra, karbantartásokra, me
lyet eddig kizárólagosan az MN 8047 Felcsút alakulat útján lehetett el
végezni, biztosításra került új hitelként az üza. 03-024 kv-i tételen az 
OLP és az MN 5232 részére csapatjavítási hitel. Ezzel a felesleges utaz
gatásokat, a lassú javítási átfutási idő kiküszöbölését kívántuk biztosí
tani a helyőrségen belül is elvégeztethető munkákhoz. 

E) SZERVEZETI ltS TECHNIKAI FEJLESZTtfl TER!sN 

a) Az üzemanyag-szolgálat szervezeti fejlesztése - összhangban az 
egész MN általános fejlesztési elveivel - részben belső, rés21ben külső 
dimenziójú fejlesztés során történhet. A belső dimenziójú fejlesztés az 
állománytáblák korszerűsítésével érhető el, mely bizonyos kismértékű 
létszámnövelést is vonna maga után. Ez a jövőben mind kevésbé alkal
mazható módszer és csak más egyéb tagozatokkal, illetve szolgálati 
ágakkal egyetértésben bizonyos létszám átcsoportosítás útján lehetséges 
az alkalmazása. 

A külsö dimenziójú fejlesztés válik mindinkább alkalmassá arra, 
hogy a szervezeti fejlesztés terén felmerülő problémákat megoldja. Ez 
a módszer azáltal valósulhat meg, hogy célszerű és szükséges .összevoná
sokat hajtanánk végre, illetve korszerűtlenné váló egyes hadrendi ele
met szüntetnénk meg. Így pl. csapathadtáp vonatkozásában lehetsé
gesnek tartjuk az ezredraktárak és a szállitószázad összevonásával egy 
újszerű, mozgékonyabb, irányíthatóbb alegységet létrehozni. Ugyanígy 
lehetséges magasabbegység viszonylatban hasonló összevonás. Mind-
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ezekkel a csapathadtáp vezetése és működése egyszerűbbé válik és a 
centralizált vezetés is biztosított marad. 

b) Az anyagi-technika fejlesztésnek általában kettős jellemvonása 
van; így egyrészt· az űj, korszerű eszközök kialakítása, illetve fejlesz.. -
tése, másrészt ezen eszközök folyamatos beszerzése és biztosítása. Ter„ 
mészetesen a beszerzés és biztosítás bizonyos fokú fáziskésést mutat, 
mert mir,e bizonyos technika tömeges ellátását sikerül biztosítani, ad ... 
digra a növekvő harcászati és műszaki követelmények már újabb, jobb 
minősítésű technikát kívánnak meg. 

- Szakszolgálatunk egyik alapvető törekvése az üzemanyagfajták 
egységesítésére, univerzális üzemanyagok kialakítására és ezzel az üzem
anyagfajták csökkentésére irányul. (Lásd: EHM olaj.) Ezért kutatások 
folynak az irányban, hogy a Diesel-üzemű gépegységek és benzin-üzemű 
gépegységek üzemeltetéséhez egyaránt oly olajfajta kikísérletezése, mely 
időjárástól, évszaktól függetlenül a1kalmas lenne, azaz „univerzális". 

- A fagyállófolyadék :liajsúlyméréshez kialakított új hőmérővel el
látott - az akkumulátorsav-mérőkhöz hasonló - fajsúlymérőt MN s,iin
ten kívánjuk az iparral gyártatni és vele a csapatokat minél előbb el
látni. 

- Folyamatban van a 4 m 3-es könnyített acéltartályok gyártása, 
ezekkel kívánjuk - szükség esetén - a népgazdaságból biztosított tgk
kat (12 db 200 l-es acélhordó helyett) ellátni. 

- Ez évben megkezdjük a Dederon emelőháló kiadását, mely le
hetővé teszi az 5 m 3-es hajlékonytartályok töltött állapotban való mál
házását. 

- Tovább folytatjuk a csapatok ellátását üza. utánfutóval. 
- Megkezdődött a 3 és 4 tengelyes Cs-566 és Cs-888-as alvázon a 

7000, illetve a 10 OOO literes üza. töltőgépkocsik tervezése. 
- Kidolgozásra kerül az üza. tárolóeszközök korrózióvédelme. 
- Ezenkívüli kialakításra kerül a rekeszes kannatartó berenderes 

és egyes üzemanyagok és üza. technikai eszközök korszerű csomagolása. 

0SSZEFOGLALVA 

A csapat és tárintézeti gazdálkodásban eddig bevezetett űj intézke
dések természetesen nem máról holnapra éreztetik hatásukat. Idő kell 
ahhoz is, amíg a korábbi kötöttebb gazdálkodási rendszerben megszokott 
módszereket levetkőzzük és á1talánosabbá válnak az űjak. Egyesek még 
félnek és idegenkednek a nagyobb hatáskörrel járó felelősségtől és visz
szarettennek a felmerülő nehézségektől. Az üzemanyagszolgálat vezetél
ire vár az a feladat, hogy biztosítsák a kiadott intézkedések helyes ér
telmezését, segítsék, tanítsák beosztottaikat a gazdálkodás űj móds1.erei
nek elsajátításában, hogy legyenek kezdeményezők, bátran éljenek az 
utasítások, intézkedések adta jogaikkal és hatáskörükkel. 
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