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A katona-egészségügyi szolgálat több, mint két és fél évtizedes fejlődésének 
az eddigiekben nagy vonalakban felvázolt ismertetése semmiképpen sem tekint
hető teljesnek, hiszen tevékenységünk olyan fontos területeiről, mint például a 
tudományos kutatómunka, a szovjet-magyar katonaorvosi kapcsolatok alakulása, 
jelen ·cikkben nem történt említés. Ennek az a magyarázata, hogy a példaképpen 
felsorolt területekről más szerzők emlékeznek meg. Jelen tanulmánnyal elsősor
ban az volt a célom, hogy szolgálatunk más tagjait is a katona-egészségügyi szol
gálat fejlődési folyamatának minél teljesebb feltárására ösztönözzem. 

Az üzemanyag-szolgálat szakanyagfejlesztési 
tevékenysége, az MN megalakulásától napjainkig 

Ettig Antal ezredes 

Megtisztelő kötelesség szolgálatunk számára, hogy éppen e jubileumi tanács
ülés keretében adhatunk számot egy olyan tevékenységünkről, ami hozzátartozik 
a hazánk felszabadulása óta eltelt negyven évhez, dc hozzátartozik és kapcsoló
dik a Varsói Szerződés létrejötte óta eltelt harminc esztendőhöz is. 

Mint ahogy az eltelt időszakban az üzemanyag-szolgálat fejlődését nem lehet 
elválasztani az MN, illetőleg az MN hadtápszolgálata általános fejlődésétől, -
ugyan úgy nem lehet elválasztani a szolgálat szakanyagi fejlesztési tevékenységét 
sem az MN haditechnikai eszközeinek korszerűsítési, fejlesztési folyamatától 
tekintve, hogy szolgálatunknak a haditechnikai eszközöket kell ellátni . 

A demokratikus Magyar Néphadsereg megalakulásakor a haditechnikai esz
közök választéka és mennyisége rendkívül csekély, - a gépjármű állomány igen 
vegyes, alacsony műszaki-technikai követelményekkel rendelkezett. 

A kisszámú technika hajtó- és kenőanyagai részben hazai gyártásból, részben 
importból kerültek biztosításra. A mai fogalmaink szerinti minőségi előírások 
nem voltak, de a minőségellenőrzés tárgyi és személyi feltételei is teljességgel 
hiányoztak. 

Ugyanez jellemezte az üzemanyag-technikai eszközöket, amelyeknek szín
vonala abcsony, számuk kevés, jóformán a hordó, kanna, tölcsér és a kézi-szi
vattyú szerepel a nómenklatúrában. 

A szolgálatnak mindössze egy központi raktára volt a Zách utcában - ahol 
1 db 100 m3-es és 1 db 25 m3-es tartály, néhány tartályvagon szolgálta az el
látást. 

Ebben az időszakban, aminek vége az 1949-es évvel zárul - szakanyagfej
lesztésről beszélni sem lehet, tekintettel arra, hogy az üzemanyag-szolgálat keretei 
ezt távolról sem tették lehetővé. 

Az 1950-es évekkel az MN haditechnikájának igen komoly fejlesztése vette 
kezdetét, ami a gépesítettség ugrásszerű növekedését jelentette. A gépjárművek 
mellett nagyszámú és az akkori viszonyok között korszerű harckocsik és munka
gépek kerültek rendszerbe. 

Ez megkívánta és maga után vonta az üzemanyag-szolgálat műszaki fejleszté
sét. Ekkor jön létre a központi üzemanyag laboratórium, ami az üzemanyag minő
ségbiztosítás megszervezője lesz. 

133 



A hazai ipar által gyártott üzemanyagok minőségi paraméterei meghatározá
sánál irányadóvá válnak a honvédségi követelmények, másrészt a szovjet hadi
technikai eszközök beszerzésével és rendszerbeállításával jelentősen megnő az 
import üzemanyagok száma és mennyisége. 

A megnövekedett üzemanyag mennyiség szállítása, tárolása és kiszolgálása 
iniciálja az üza. technikai eszközök gyorsütemű fejlesztését, a csapatok ellátását 
mobil és stacioner kiszolgáló és tároló eszközökkel. 

Ezeket a szakanyagokat - mind az üzemanyagok, mind az üzemanyag-tech
nikai eszközök tekintetében majd teljes vertikumában nem fejlesztéssel alakítjuk 
ki, hanem az igényeinket legjobban megközelítőket vesszük át a népgazdaságban 
gyártottak közül honvédségi alkalmazásra. Ez az időszak, amire a szelektált é; 

adaptált szakanyagkiváltás a jellemző tart közelítőleg 1956-ig. 
Erre az időszakra kialakulnak a központi üzemanyagraktárak is, amikre 

ugyancsak az a jellemző, hogy a népgazdaságtól vesszük át kész technológiai 
berendezésekkel együtt, amit majd később tudunk csak a mi sajátos igényeinknek 
megfelelően, a csapatellátás szempontjai figyelembevételével kialakítani, tovább
fejleszteni. 

1955-ben, igen nagyjelentőségű és fontos az az esemény, hogy megalakult a 
Varsói Szerződés, amelynek tagállamai hadseregei között megindult a kölcsönös 
együttműködés, többek között a szakszolgálatok szakanyagai korszerűsítése terén 
is. Igaz, hogy egy pillanatra közbeszól az 1956-os magyarországi ellenforradalom, 
de az 1957-es konszolidációt követően egyre jobban támaszkodunk és felhasznál
juk a szovjet fegyveres erők fejlesztési eredményeit elsősorban a tábori üzemanyag
raktárak üzemanyag-technikai eszközei vonatkozásában. 

Ekkor rendszeresítjük, szerezzük be és látjuk el csapatainkat szovjet hajtó
és kenőanyag-szivattyúkkal, átfejtő állomásokkal, elasztikus tartályokkal, tábori
raktári csővezeték készletekkel, valamint tábori laboratóriumi berendezésekkel, 
amelyek mind a mai napig rendszerben vannak és megbízhatóan működnek. 

E közben beköszönt a hatvanas évtized, amelynek legfőbb jellemzője az 
MN haditechnikájának igen nagymérvű minőségi fejlesztése, a rakétatechnika 
megjelenése, a fegyvernemek teljes átfegyverzése. 

Ennek megfelelően az üzemanyag-szolgálat is az intenzív fejlesztés perió
dusába lépett. A szolgálat átvette a korábban ide nem tartozó repülőüzemanyag
ellátást is. Tulajdonképpen kialakult a maival megegyező szervezeti tagozódás 
és rendszer. Fejlesztésre került a mérnök-műszaki állomány. 

Az elmondottak pozitív módon segítették elő a szolgálat további szakanyag
fejlesztési tevékenységét. A hatvanas években kialakulnak azok a fejlesztési fő 
irányok szolgálatunkban, amelyek mind a mai napig hatnak. 

Az üzemanyagok vonatkozásában kezdetét veszi a motor- és hajtóműolajok
nál az egységesítési törekvés, melynek célja: a szortimentek csökkentésével, a 
szezonális jelleg megszüntetésével, a dízel és benzines üzemű gépjárművekre 
azonosan használható kenőolaj bevezetésével egyszerűsíteni az ellátást, csökken
teni a kiszolgáló állomány leterhelését, csökkenteni a tárolótér és tárolóeszköz 
igényt, kiküszöbölni az összekeveredést, s nem utolsó sorban a minőség javításával 
növelni az olajcserék idejét. 

Ezen törekvésünk eredményességét bizonyítja, hogy a hatvanas évek elejétől 
kezdve a saját fejlesztésű UNM (1000 km), BM-12 (6000 km); EHD-13 (10 OOO 
km) egységes motorolajok után ez évben 15 OOO km-es csereidővel tervezzük 
bevezetni az EMD-16 egységes motorolajat. 
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Ugyanígy, egységes hajtóműolajat használunk 50 OOO km-es csereidővel, 
illetőleg egységes kenőzsírt ugyancsak 50 OOO km-es has~álati idővel. 

A jelen időszakra az üzemanyagok fejlesztésében sikerült elérni, hogy az 
MN haditechnikájához használt alapvető üzemanyagok olyan saját követolmé
nyek szerint kialakított termékek, amik a kor műszaki színvonalán minden 
technikára biztonságosan alkalmazhatók. 

Az üzemanyag-technikai eszközök vonatkozásában. 

A hatvanas évektől napjainkig megalapozott fejlesztési tevékenységgel sike
rült kialakítani a béke-, és háborús üzemanyagellátást biztosító korszerű üzem
anyag-technikai eszközrendszert. Ezek közül is kiemelkednek a csapat- és had
műveleti hadtáp ellátásra kifejlesztett korszerű töltő- és szállítóeszközök, :i 

csővezetékes szállító eszközök meghonosítása az üzemanyag-szolgálatban, a kor
szerű repülőgép-feltöltő rendszerek kialakítása a repülőtereken, valamint a 
központ hadtáp üzemanyag-raktárak anyagmozgató rendszerei terén már eddig 
megvalósult - a nehéz fizikai munkát megkönnyítő gépi eszközök alkalmazása. 

Jelenleg a fejlesztés befejező szakaszában van a tábori üzemanyagtöltő 
állomás, ami a csapathadtápban a tömeges feltöltés korszerű eszköze lesz. 

További fejlesztési terveinket az elkövetkező időszakra, az eddig elért 
eredményekre alapozva szeretnénk folytatni. 

Az üzemanyagok tekintetében folytatjuk az egységesítési törekvéseinket, 
habár ez a lehetőség egyre jobban beszűkül, ezért a motorkonstrukciók fejlő
dését is figyelembe véve a magasabb adalékolási szintű kenőolajok kifejleszté
sével számolunk, ami az olajhasználati idők tovább növelésére ad lehetőséget. 

Ezzel egyidejűleg a tárolási stabilitás és a konzerváló tulajdonság javítását 
állítjuk előtérbe ami növeli a tárolási időket és még biztonságosabbá teszi a 
tárolt haditechnika kikonzerválás nélküli, azonnali igénybevételét. 

Az üzemanyag-technikai eszközöknél mindenképpen megoldást szeretnénk 
találni az üzemanyagtöltő gépkocsi hiányának megszüntetésére. Tekintettel a 
román DAC töltőgépkocsi várható behozatalának elmaradására, szükségesnek 
látszik DAC vagy RABA alvázon a hazai felépítmény kifejlesztése. 

Tovább szeretnénk korszerűsíteni a tömeges kiadó és feltöltő eszközöket 
mind a csapatnál, mind a központhadtápban. 

További fejlesztéssel teljessé kívánjuk tenni a feltöltve szállítható merev 
és hajlékony tartályok típussorát, amelyek mérete és a szállítható anyag mennyi
sége jobban igazodik a szállító járművek kapacitásához. 

Folytatni kívánjuk a repülőterek és központ üza. raktárak kiszolgáló rend
szereinek továbbfejlesztését, beleértve a korszerű automatizált mérő, ellenőrző 
berendezések bevezetését is. 

Amint az elmondottakból is látható a jelen időszakra a szolgálat elérte azt 
a színvonalat a szakanyagfejlesztésben, amit a korszerű haditechnika kiszolgálása 
megkövetel. A kezdeti ráérzéses üzemanyag kiválasztástól eljutottunk a tudo
mányos kutató munkával megalapozott fejlesztésig. Hogy ezt a tevékenységet 
most így végezzük és a továbbiakban is így tudjuk végezni igen nagy szerepe van 
a kö,:etkezó tényezőknek: 

- A szolgálatban létrejött egy kvalifikált mérnök-műszaki állomány. Amíg 
1956 előtt egy-egy mérnököt lehetett találni a szolgálat területén, jelenleg 1 T 
fő gépész és vegyészmérnök tölt be fontos beosztásokat közülük heten szakmér
nöki diplomával rendelkeznek, három fő pedig megszerezte a műszaki doktori 
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tudományos fokozatot. A technika fejlesztése megköveteli a műszaki bázis meg
tartását, fejlesztését. Ezt részben hazai egyetemekről, másrészt a Szovjetunióba 
beiskolázott üzemeltető mérnök és mérnök parancsnoki szakon végzős hallgatók
kal tervezzük biztosítani. 

- Nagy segítséget nyújt a műszaki fejlesztéshez az újítómozgalom és ennek 
révén az az újítógárda, amely az elmúlt 10-15 évben a szolgálatban kialakult. 
Nem egy fejlesztésünk újítási javaslatból kiindulva hozott jelentős műszaki és 
gazdasági eredményt. Ennek eredménye, hogy a szolgálatban 4 fő a kiváló újító 
elismerés arany-, 5 fő az ezüst, 1 fő pedig a bronz fokozatával rendelkezik. 

- Igen hathatósan segíti fejlesztési tevékenységünket a VSZ tagállamok had
seregei üzemanyag-szolgálatai közötti tudományos, műszaki-technikai együttmű
ködés mind szélesebb és megalapozottabb kibontakozása, a két és többoldali 
konzultációk rendszere, amibe beleértjük a DHDSCS üza. szolgálattal kialakult 
gyümölcsöző együttműködést is. Mi úgy tartjuk, hogy az e csatornákon folyta
tott tapasztalatcsere a legolcsóbb fejlesztés. 

- Meg kell még említeni azt a jó együttműködést és kapcsolatot is, ami 
zömmel az utóbbi 10 évben alakult ki a népgazdasági kutató-fejlesztő intézetek
kel, a műszaki egyetem egyes tanszékeivel és más polgári gyártó vállalatokkal, 
amelyek révén sikeresebben és gyorsabban tudunk lefolytatni egy-egy fejlesztést. 

Végül szeretném még elmondani, hogy az MNHF-ség Tudományos Tanácsa 
is több fejlesztést előkészítő tanulmányunkat, koncepciónkat vitatta meg s adott 
hozzájuk értékes javaslatot, iránymutatást, amiért a szolgálat nevében ezúton is 
köszönetemet fejezem ki. 

* 
Az üzemanyag-szolgálatban szakanyagfejlesztési tevékenységünket a további

akban is a múlt haladó hagyományaira támaszkodva, a jelenlegi legjobb tudá
sunk szerint, a jövő érdekében kívánjuk folytatni. 

Az MN üzemanyag-szolgálat fejlődése, 
helyzete fejlesztésének főbb irányai 

Dr. Makra Ernő mk. ale::,redes 

Az MN Hadtáp Tudományos Tanács ünnepi ülésén, amikor szolgálatunk 
fejlődéséről, helyzetéről, a VSz-en belüli kapcsolatairól, és fejlesztésének főbb 
irányairól rövid történeti áttekintést adhatok, egy csaknem a nulla pontról in
duló, de egyre dinamikusabban fejlődő szakterület 4 évtizedes tevékenységének 
mérlegét kísérlem meg, a fontosabbnak vélt területekre koncentráltan megvonni. 

Az MN üzemanyag-szolgálatának fejlődéséről hiteles történeti áttekintést 
adni megtisztelő, de nehéz és felelősségteljes feladat. Részben a korábbi, rész
ben a jelenlegi jubileumi évfordulókkal összefüggésben több tanulmány és a ka
tonai szakirodalomban cikk jelent meg a szolgálat megalakulásának 1949. 8.1-i 
hatállyal érvénybe léptetett á llománytáblához kötődő időpontjára vonatkozóan. 
A „hitelességre'' törekvés jegyében viszont, amelyet az MNHF HM h. elvtárs 
által jóváhagyott „TERV a Magyar Néphadsereg hadtáp történetének tudomá
nyos kutatására" c. anyag meghatározott részünkre, feltárunk néhány olyan tény
adatot, amit a szolgálat „előtörténeteként' kell figyelembe vennünk. 
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