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Az. elmúlt időszakban az MN Hátországvédelmi parancsnokságon és alá
rendelt csapatainál szervezett és intenzív munka folyt az alapokmányokban meg
fogalmazott politikai, katonai és szakmai feladatok sikeres végrehajtása érdeké
ben. E munka eredményeként tovább szilárdult az üzemanyag szolgálat szemé
lyi állományának erkölcsi-politikai állapota, a szolgálat harctevékenysége és 
mozgósítási készsége, fejlődött az üzemanyag szolgálat vezetők felkészültségé
nek színvonala. A terveknek megfelelően alakultak a személyi állot!lány élet
és munkakörülményei, javult a katonai rend és fegyelem. 

Az elért eredmények alapvetően annak tudhatók be, hogy a személyi állo
mány, mindenekelőtt a hivatásos állomány, a kommunisták helyesen értelmezték 
és magukévá tették pártunk határozataiban és a felső katonai vezetés parancsai
ban megfogalmazott célokat, magasabb szintű követelményeket, a seregtest csa
patainak további fejlesztését és felkészítését célzó feladatokat és becsülettel helyt
állva, következetes munkát folytattak azok maradéktalan teljesítéséért. Az egyéni 
jószándék és hozzáállás mellett a párt- és KISZ-szervezetek aktív mozgalmi 
munkája, a kis kollektívák egyre jobban érvényesülő emberformáló, nevelő ere
je, a szervezetten folyó ösztönző szocialista versenymozgalom mindenkor és min
denben hatékony segítői, részesei voltak az elért eredményeknek. 

A feladatok sikeres végrehajtása mellett azonban néhány egység üzemanyag 
szolgálatában az elért eredményekkel összeegyeztethetetlen, a becsülettel elvég
zett munka összértékét csökkentő olyan nemkívánatos jelenségek, rendkívüli ese
mények, anyagi visszaélések történtek, amelyek kedvezőtlenül hatottak a csapatok 
erkölcsi-politikai állapotára, a katonai rendre és fegyelemre. 

A nemkívánatos negatív, a további gyorsabb ütemű fejlődést akadályozó 
jelenségek okainak sokoldalú, részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy 
az esetek bekövetkezését többsCgében az tette lehetővé, hogy az érintett egysé
gek különböző beosztású parancsnokai, vezetői és a szakbeosztású állomány egy 
része nem, vagy csak felületesen tett eleget a szabályzatokban, utasításokban meg
határozottaknak. 
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Témák szerinti csoportosításban az alábbiaknak: 

- a gépjárművek üzemanyag feltöltése, a feltöltés és kiadás okmányainak-, 
a gepJarmű menetlevelek, munkagép üzemóralapok szabályos veztésének és 
számfejtésének; 

- a gépjárművezetők és munkagépkezelők igénybevétel alatti és utáni el
lenőrzésének; 

- a túlfogyasztó hőerőgépek leállításának és beszabályozásának; 
- a laktanyába üzemanyag, üzemanyag technikai eszköz ki- és beszállítását 

végző gépjárművek ellenőrzésének; 
- a számviteli és bizonylati fegyelem terén a belső ellenőrzéssel kapcsola

tos feladataik teljesítésének, illetve az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések be
tartásának; 

- a gépj.irmü telephelyen, illetve kikötő ügyeleten, vagy hajó ügyeleti szol
gálatot ellátók kötelmei teljesítése ellenőrzésének. 

A bekövetkezett súlyos cselekmények alapvető okai az egyes különböző szin
tű parancsnokok vezetői gyengeségeire vezethetők vissza. Ezek alapvetően a kö
telezettségek, elsősorban az ellenőrzések elmulasztásában, vagy felületes, ötlet
szerű végrehajtásában, sok esetben nem egyértelmű és világos parancsokban, a 
nem, vagy rendszertelenül eszközölt tartalmatlan bcszámoltatásokban, egyes ve
zetők álhumanizmusábati, az akarva, vagy akaratlanul rosszul értelmezett „em
berségében ", az elvtelen emberi kapcsolatokban, egymás hibáinak takargatásá
ban, több vezetőnek a problémák iránti érzéketlenségében, reagáló képességének 
hiányában keresendő. 

A fenti okok vezettek oda, hogy az 1983. év első felében három egységnél 
anyagi visszaélésekből adódó rendkívüli események következtek be. 

A kivizsgálások során a következő súlyos szabálytalanságokra is fény derült: 

a vagyonfclmérő leltározásnál az egyik egységnél az alegység bizottságok 
egy r~sze és az üzemanyag leltározó bizottság feladatát hanyagul és felelőtlenül 
végezte. Az okmányokra nem a ténylegesen előtalált mennyiségek, hanem a nyil
vántartá§ Szerintiek kerültek. Az üzemanyag bizottság nemcsak, hogy ezek valót
lanságáról nem győződött meg, de a nyilvántartási ka"rtonokon levő eltérések 
okát sem vizsgálta ki, egyszerűen tudomást sem vett róluk. 

Az üza. raktárvezető nem hajtotta végre a seregtest parancsnok által el -
rendelt napi kétszeri üza. kútmérést. lgy nem is jöhetett rá, hogy az egyik kút 5 
literenként 1,5 dl-rel többet ad ki, mint am.it a voluméter mutat. 

Beosztottaival együtt hanyagul kezelték az. anyagot és okmány nélkül kü
lönböző üzemanyagokat adtak ki. Az volt a gyakorlat, hogy aki kért az kapott 
is tőlük anyagot. 

·°". Mivel az ellenőrzésre kötelezett személyek kötelmeiknek nem tettek eleget, 
a gépkocsivezetők nyugodtan eltávolították az üzemanyag tartályokról a plom
bákat, mert az eladott vagy eltüzelt illetve rendeltetésellenesen felhasznált haj
tóanyagot az ü~cmanyag raktárosok úgy is pótolták. 

A felsorolt okokból kifolyólag tetemes üzemanyag és technikai eszköz hiány 
keletkezett, amelyet a raktárvezető többed magával együtt elkövetett magánok
irat hamisítással próbált ellensúlyozni. 

Az üzemanyag tartály uszály .személyzete. tudatában volt annak, hogy az 
uszályban levö üzemanyag m_ennyiség~ a rendelkezésre . álló eszközökkel ppnto-
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san nem mérhető. Ezért az üza. szolgálat vezető és raktárvezető gondosan ügyelt 
arra, hogy inkább többlete legyen. A többletképzésre - a hajók üzemanyag fo
gyasztásának elszámolási rendszerében levő helytelen gyakorlat miatt - lehető
ségük volt. 

A leltározó bizottságok a többletekkel szemben elnézőek voltak. Az üzem
anyag szolgálat ellenőrzései nem voltak elég hatékonyak. A 24 órás szolgálatok 
ellenőrzései az uszály személyzete felé nagyon gyér és előre kiszámítható volt. 

Ezt a helyzetet az uszály személyzete kihasználva a Dunán halászó, csóna
kázó személyekkel ismeretséget kötöttek, mely végül orgazdasággal párosuló üz
leti kapcsolattá fajult. Így fordulhatott elő, hogy tetemes mennyiségű benzint és 
gázolajat értékesítettek. Sőt még leszerelés után ők maguk és szüleik is vissza
jártak vásárolni. 

Az egyik lakótelep bontásánál a munkagépek feltöltését üza. töltő gépko
csiból az üzemanyag raktárvezető és töltő gk. vezető végezte. A különböző ok
mányokra a ténylegesen feltöltött hajtóanyagoknál nagyobb mennyiségeket tün
tettek fel, amelyet a gépkezelők aláírásukkal szó nélkül elismertek, ezt senkinek 
nem jelentették. Ilyen körülmények között 1200 l gázolaj többlet maradt a töl
tőgépkocsi tartályában. Így indultak el vételezni anélkül, hogy azt valaki is el
lenőrizte, vagy megakadályozta volna. Útközben a gázolajat „fillérekért" elad
ták és a pénzen osztoztak. Az. eset az időközben a munkaterületre érkezett üza. 
szolgálat vezető ébersége és rutinja folytán került napvilágra. Ügyüket a Ka
tonai Bíróság gyorsított eljárással tárgyalta. 

Tanulság és következtetésként megállapíthatjuk· 

A napjainkban az üzemanyagoknál bekövetkezett többszöri áremelés, a ma
gán gépjárművek számának rohamos növekedése, egyes gyengébb jellemű embe
reket arra késztet, hogy törvénytelen úton jusson olcsó üzemanyaghoz, illetve a 
népi vagyont képező üzemanyag eltulajdonítása és értékesítése révén szerezzen 
magának jogtalan hasznot. Mindezek a tendenciák, amelyek a Néphadsereg éle
tébe is begyűrűznek - egyre növelik a veszélyét szervezeten belül is az üz,manyag 
lopások elszaporodásának. 

Ennek megakadályoiása minden magyar állampolgárnak - de a szerveze
tc;n belül elsősorban a néphadsereg minden szintű parancsnoki beosztásban levő 
tagjának - becsületbeli kötelessége. 

Az ismertetett' esetek egyik legfontosabb tanulsága, hogy a jelentős anyagi 
értéket kezelő, azzal gazdálkodó állomány kiválazstását az átlagosnál nagyobb kö
rültekintéssel kell végezni. A szakmai felkészültség, rátermettség mellett az életvi
telének, az erkölcsi-fegyelmi helyzetének alakulását is fokozottabban kell ellen
őrizni. 

Az. anyagi szolgálatban tevékenykedő káderek megítélésekor szakítani kell 
a· külső jegyek, a -látszat eredmények alapján történő döntésekkel. 

A katonai ügyészség vizsglatai, a szakértői vélemények és a seregtesti el
lenőrzések egyértelműen azt bizonyították, hogy az üzemanyag szolgálat minden
napos folyamatos ·tevékenységét szabályozó központi rendelkezéseket alacsony 
felelősségérzet miatt, vagy elnéző magatartásból mind a végrehajtók, mind az 
ellenőrzésre kötelezettek súlyosan megsértették. 

A 'érintett· katonai ·szervezeteknél a bűneseteket a Szolgálati Szabályzat, a 
Gépjármű Szolgálati Utasít'á'ii~· a Csapathadtáp Szabályzat V. rész előírásainak 
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: megszegése> be nem tartása, a következetes belső ellenőrzés és· a· tevékenységi fo
lyamatba épített ellenőrzés elmulasztása, illetve az ellenőrzésre kötelezettek „li
berális" magatartása segítette elő. 

Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy az üzemanyag nagyértékű kur
rens anyag, ezért annak megőrzése, az ezzel való gazdálkodás, a felhasználás fo
kozott figyelmet követel. Altalában az anyaghoz erkölcsileg és anyagilag teljesen 
megbízható embereket szabad engedni. Az üzemanyag szolgálat tagjainak nagy 
szakismerettel kell rendelkezni. Az elrendelt ellenőrzéseket minden esetben na
gyon következetesen, kritikusan és hatékonyan kell végrehajtani. A legkisebb el
térést is haladéktalanul és megnyugtatóan ki kell vizsgálni. Minden anyagmozga-

·~ gást azonnal dokumentálni kell, okmány nélkül raktárból anyagot kiadni vagy 
más alegységnek átad~i tilos! A különböző szolgálatoknak ·(őrség, egység ügye
letes, telephely ügyeletes, kapu ügyeletes, ügyeletes 'tankoló, műszaki ellenőrző 
állomás ügyeletes, stb.) feladataikat megbízhatóan és maradéktalanul végre kell 
hajtani. A szakintézkedéseken túl mindenkor fel kell kérni a párt-, a KISZ- és a 
politikai szerveket, hogy segítsék az üzemanyag szolgálat munkáját, segítsenek 
megfelelő légkört teremteni, hogy ne legyen mód a katonai és anyagi fegyelem 
megsértésére, továbbá, hogy az erkölcsileg, anyagilag labilis embereket folyama
tos nevelésükkel és figyelemmel kísérésükkel visszatartsák a meggondolatlan cse
lekmények elkövetésétől. 

Mindhárom eset közös vonása, hogy a szabályzatok, utasítások előírásainak 
betartásával, hatékony és következetes ellenőrzésekkel megelőzhetők lettek volna. 

Végezetül, megkülönböztetett érzékenységgel kell reagálni az anyagi és er-
-.,,. kölcsi téren előforduló mindennemű szabálytalanságra, s még csírájában kell el-
~ fojtani, illetve megakadályozni a súlyosabb események bekövetkezését. 

Szigorúan meg kell torolni a legkisebb visszaélést is, de felelősségre kell 
vonni azokat a személyeket is, akik ilyen esetekben jelentési kötelezettségeiket el
muta·sztják. A szocialista erkölcs normái és a fegyelem megsértőivel szemben 
jobban fel kell használni a különböző jellegű (sor, tisztes, tiszthelyettes, zászlós, 
tiszt) állománygyűlések, becsületbíróságok nevelő erejét. 

Olyan légkört kell kialakítani, amel ybeo a rend és fegyelem megsértése szé
gyen legyen. 
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