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A MAGVAR NÉPHADSEREG 
HADTAP SZOLGÁLATI AGAIRÓL 

Az MN üzemanyag-szolgálata 

Előszó helyett 

Ettig Antal e:::.redes 

Olvasóinknak nagyszerű lehetőség, hogy megismerjék, nekünk felelősség

teljes és megtisztelő feladat, hogy megismertessük, bemutassuk a Magyar Nep
hadsereg Üzemanyag-szolgálata sokrétű tevékenységét, eredményét, feladatát, 
néhány tanulságos cikk keretében. Tesszük e:::.t többrendbeli jubiláris esztendtJ 
küs:::.öbén, amikor is felszabadulásunk 40., a s:::.algálat létrejöttének 35. eszten
dejébe lépve, pártunk XIII. kongress:::.11sát is köszönthetjük. Ezért is nehéz és 
felelősségteljes a feladat, melyre a lehetőségek határain belül vállalkoztunk, de 
cikkíró munkatársaink mindezzel számoltak. Köszönjük e lehetőséget. 

Küzdelmes, de eredményes évekre tekinthetünk vissza, még akkor is, ha 
a világ megváltozott energiahelyzete összes nehézségeivel, annak negatív kon
zekvenciáival hadakoztunk. E küzdelemben soha nem voltunk egyedül. A ha
tékony segítség elöljáróinktól, párt- és mozgalmi szervezeteinktől mindig biz
tosított volt. Ezt cikkíró munkatársaink érzékletesen mutatják be, széleskörűen 
aposztrofált példákkal is. Mégis, csak néhány gondolat erejéig szeretném elöl
járóban érzékeltetni a - talán már sok esetben közhelynek is tűnő - energia
helyzetünk alakulását, takarékossági törekvéseinket, amelyek a jövőben is meg
határozzák tevékenységünk fő irányait. 

Hosszú távon számolnunk kell azzal a fokozatosan felgyorsuló folyamattal 
- az energiatakarékosság általános elveinek érvényesítése mellett - ami min
denekelőtt a folyékony szénhidrogének további kivonását jelenti az energeti
kából és átirányítását elsősorban a vegyipar, illetőleg a lakosság részére. - En
nek érzékletes bizonyítéka, hogy a kőolaj részaránya a világ energiafogyasztá
sá ban az elmúlt 10 évben 49° 0-ról 43° 0-ra csökkent. - Ennek ellenére még 
messze a legjelentősebb energiaforrás maradt. - Tekintettel a csak lassan vég
bemenő arányeltolódásokra, a távolabbi jövőben sem lehet lényeges változások
kal számolni. 

Mindez meghatározta már a tervidőszak kezdetén, de napjainkban is a 
teendőket. Ennek megfelelően már ez év elején a népgazdaságban intézkedések 
születtek és továbbiak várhatók, mint: - a nyersolaj import csökkenése, nagyobb 
fehéráru kitermelés (új krakk üzem Százhalombattán), finomítók le-, illetve át
állítása (Komárom-Szőny). 

Forgalmi i;onatkozásban: a diesclesítési program erőteljes gyorsítása, a gáz
tüzelés széles körű elterjesztése, a járműállomány slerkezeti átalakítása stb. 
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Mindebből adódnak feladataink, további utakat, módokat keresve - el,ő
sorban most már a takarékos hajtóanyag-felhasználás vonatkozásában (fogyasz
tási keretünket ugyanis már a kiképzés rovására lehetne csökkenteni, amely el
kerülhetetlenül a harckészültség veszélyeztetését is jelentené). 

Az elmúlt három év 10° o-os megtakarítása után, a felhasználás területén 
további szerény 1-3%-os megtakarítási lehetőséggel számolhatunk a tervidőszak 
végéig. Ezt azonban csak erre irányuló tudatos, tervszerű tevékenységgel érhet~ 
jük el. Elsősorban szélesebb társadalmi alapokon, szigorítva az igénybevételi 
fegyelmet, fokozva a társadalmi tulajdon védelmét, tovább csökkentve a szál
lítási és tárolási veszteségeket, korszerűsítve a lefejtési módszereket. 

További tartalékot jelent számunkra az újító mozgalom, a konkrét pályá
zati kiírások kezdeményezése, a felszabadulási versenymozgalom keretei között. 
Úgy gondolom, az elmúlt időszak kedvező tapasztalatokkal szolgált arra nézve, 
hogyan lehet eredményeinket stabilizálni, egyes teruleteken továbbfejleszteni. 
Ilyen vonatkozásban kiemelkedő jelentőségű tapasztalatokkal szolgált a közel
múltban hazánkban megrendezett üzemanyag-s:::.olgálatfönöki értekezlet, ame
lyen a VSZ-tagállamok hadseregei szolgálatfönökei vettek részt. Az elhangzott 
előadások, korreferátumok (amelyekből a közérdeklődésre számottartók közül 
ízelítőt adunk e számban is), nem különben az ü:::.emanyag-tecbnikai bemutató, 
a kollektív összefogásban rejlő gazdag lehetőségeket bizonyították. 

Jó kezdeményezésnek tartjuk a pártbizottságunk segítségével létrejövő, az 
üzemanyag-takarékossággal, a fogyasztási normák további ésszeru karbantartá
sával, a túlfogyasztások csökkentesével foglalkozó kérdések megvitatását az MN 
Fegyverzeti és Technikai főcsoportfónökség pártbizottságával. 

Szilárd meggyőződésem, hogy az év során az érintett HM-szervekkel és 
seregtestekkcl közösen kialakított, lényegesen egyszerűsített és korszerűsített 
üzemanyag-tervezési és -elszámolási rendszer - melyet már ez év végén be
vezetni szándékozunk - úgyszintén eredményesen járul hozzá gazdálkodási, ta
karékossági célkitűzéseinkhez. 

Amint tettük ezt eddigi munkánk során, úgy a jövőben is számítunk a ka
tonai s:::.akirodalom, az ohasók segítségére. Közreműködő munkatársaimnak 
megköszönöm önzetlen faradozásukat, amellyel gazdagították jelen kiadvá
nyunkat. 
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