
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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Küzdelmes, nehéz, de eredményes esztendők voltak ezek, kezdetük pedig 
egybeesik az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. jan. 20-i Toborzási Felhívása 
nyomán szerveződő demokratikus magyar hadsereg létrehozásával. 

Csupán a gondolat igazolásaként! A HM 1945. jan. 19-i keltezésű (20.034/ 
eln. 1945. sz.) állománytáblájában, az Anyagi csoport III. b., Hadmérnöki al
csoportnál már szerepel a gépkocsi és üzemanyag alosztály, amelynek vezetője 
Lengyel László hdgy. volt. 

Természetszerűen a demokratikus magyar hadsereg üzemanyag-ellátásáról 
- ellátási igényeiről - alig lehetett beszélni. Amíg ugyanis a visztula-oderai 
hadművelet során - amely ugyanerre az időre esett - az 1. Belorusz és az 1. 
Ukrán Front csapatai átlagosan naponta 4000 tonna üzemanyagot használtak fel, 
a demokratikus magyar hadseregben szinte kizárólag országos járművek voltak 
roskatag gyenge lovakkal. 

A felállításra kerülő hadosztályok gépjármű feltöltésének nehézségeit jól 
példázza, hogy egy hadosztály 102 db-os gépjármű „kell" állományával szem
ben, az 1. hadosztály 1945. ápr. 21-i helyzetjelentése szerint mindössze 13 db 
gépjárművel rendelkezett. Csupán a körülmények jellemzéseként, ugyanezen je
lentés azt is tartalmazta; a gépkocsik olyan rossz állapotban vannak, hogy ge
neráljavításra szorulnak, továbbá a legnagyobb nehézséget a gépkocsik üzem
anyag-hiánya okozza. 

Folyt a visszamaradt gépjárművek begyűjtése és feljavítása, majd ezeknek 
a hadosztályok részére történő kiadása és természetszerűen a működtetésükhöz 
szükséges üzemanyagok biztosítása. 

Az akkori gépkocsi és üzemanyag a losztály már az 1945. ápr. l-én kelt 3. 
számú Honvédségi Közlönyben „Körrendelet" formájában intézkedett gépjármű 
menetlevelek rendszeresítésére, amely gyakorlatilag az igénybevétel és az üzem
anyag-felhasználás szabályozásának első lépését jelentette. 

Az üzemanyag-ellátással kapcsolatos igényt részben a csapatoknak az újjá
építési, helyreállítási, aknamentesítési és a mezőgazdaságot segítő munkákba való 
bevonása, - természetszerűen a begyűjtött és felújított gépjárművekkel történő 

feltöltésének fokozása mellett - , részben a kőolajfeldolgozó vállalatok terme
lésének beindítása számottevően befolyásolta. 1946-ban már mintegy 360 db 
gépjármű volt a Magyar Honvédség állományában, amelynek üzemeltetéséhez, 
,,üzemanyag utalványokat", majd „üzemanyag vásárlási könyveket" rendszeresí
tettek a központilag kiutalt havi szükségleteik kielégítésére. 

Az üzemanyag-szolgálat „előtörténelmével" összefüggő lényegesebb fejlő

dés az 1947. aug. l-el indított hároméves tervet követően kezdődött, majd gyor
sult az fel az 1948. évi szervezési, gépjármű ellátmányi és költségvetési-gazdál
kodási tevékenység realizálása során. ,,Az akkor beszerzett gépjárműveknek a 
hadseregbeni alkalmazása alapját képezte a szállító technikával való ellátásá
nak és 1948-tól 10-12 éven keresztül szolgálta az akkori időszak kiképzési és 
csapatszállítási igényeit." (Idézet a HL HM elnökség iratai 1557 /1948. sz.-ból.) 
Értelemszerűen a többszörösére növekedett gépjármű-állomány megbízható üzem
anyag-ellátása érdekében gépkocsi- és üzemanyagosztályt szerveztek a HM-ben, 
amely Udvary Jenő ezds., illetve Wettstein György alezredes vezetésével, mind 
az üzemanyag-gazdálkodás szabályozottá tétele, mind a szakállomány kiképzé
sének megkezdésére tett javaslatok kimunkálása tekintetében számottevő ered
ményeket produkáltak. E zzel zárták a szolgálat előtörténetének mondható sza-
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kaszát, illetve alapozták az MNHF-ség állományába 1949. 8. 1-i hatállyal meg
alakult üzemanyagosztály tevékenységét. 

Szervezetszerű és egységes üzemanyag-szolgálatról tehát az ezt megelözö 
idöszakban nem beszélhettünk, de a hadsereg akkori szervezete még ezt nem is 
igényelte. 

A hadsereg-fejlesztésnek az 1949-1950-es években kezdödö szakaszában az 
üzemanyag-szolgálat tevékenysége felgyorsult , kiszélesedett és egy mind maga
sabb követelményeket teljesítő permanens folyamattá vált. Az MN gépesített
ségének növelése, a gépjárművek mellett rendszerbe kerülő harckocsik, roham
lövegek, vontatók és munkagépek bonyolultsági fokának emelkedése egy olyan 
kihívás volt a szakvezetés korszerűsítésével szemben, amely az MN hadtápszol
gálatán belül a gépkocsi és üzemanyag csoportfőnökségen a profilirozott üzem
anyag-szolgálat (osztály) létrehozását, majd később önálló osztállyá alakulását 
eredményezte. 

A fejlödés ezen szakaszában az ellátás rendszerét a szolgálatnak úgy kellett 
formálnia, hogy a szakanyag biztosítás minden tekintetben elégítse ki a harcké
szültség, a kiképzés és egyéb feladatok végrehajtását egyaránt. Kiemelésre mél
tó, hogy az akkor megfogalmazható célkitűzéseket alapvetően befolyásolta a 
változó nemzetközi helyzet, a népgazdaság sajátos irányítási rendszere, a norma
tív központi ellátás, a minőség és az egyes anyagféleségek szempontjából a foko
zódó követelménytámasztás. 

Ekkorra tehető az üzemanyag technikai eszközök gyors ütemű fejlesztésé
nek kezdete és a csapatok folyamatos feltöltése. Ennek szükségességét az is bi
zonyította, hogy a csapatok csak elenyésző mértékben rendelkeztek beépített, 
vagy mobil eszközökkel. Elsődlegesen az MZ készletek megalakítására, a ki
képzési szükségletek folyamatos biztosítására kellett törekedni. Egyes népgazda
sági üzemanyagraktárak átvételével (Ócsa, Hetényegyháza-Recsk) lett kialakít
va a központi raktár hálózat, és a csapatok üzemanyag objektumainak létreho
zása is megkezdődött. 

A szolgálat személyi állományának többsége ugyanakkor még üzemanyag
szakképzettséggel nem rendelkezett, mivel intézményes szakképzés sem tiszti, 
sem tiszthelyettesi vonatkozásban nem folyt. A szakbeosztások többségét gépko
csizó tisztek és tiszthelyettesek töltötték be. 

Az 1956-ig terjedő időszak további célkitűzése az üzemanyag-szolgálat meg
szilárdítása,a szakanyagok minőségének fokozása, új üzemanyagok kikísérletezé
se és gyártása, - a rendszerbe került technika műszaki elöírásainak megfelelően 
- az üzemanyag technikai eszközök további korszerűsítése, a központ raktárak 
fejlesztése címszavakban foglalható össze. 

Bár az ellenforradalom időszakában komoly veszteségek érték a néphad
sereg különböző szervezeteit, szakszolgálatunk beosztottainak tevékenységét a 
helytállással, az anyagi eszközök megőrzésére való törekvéssel, az állomány 
együtttartásával és a szakmai feladatoknak a követelmények szerinti teljesítésé
vel lehet jellemezni. 

A konszolidáció időszakában 1957-1960) a szolgálat korábbi eredményei 
megszilárdultak, a szakanyag ellátás terén általánossá vált a természetbeni biz
tosítás. A hadsereg gyors technikai fejlesztése soha nem tapasztalt minőségi kö
vetelményeket állított a szolgálat elé, amit csak az iparral szembeni külön szi
gorú rendelkezésekkel lehetett kielégíteni. Egyidejűleg az import anyagok meny
nyisége is számottevően megnövekedett. A központ raktárakat és a csapatokat 
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is alkalmassá kellett tenni a nagytömegű anyagok fogadására, ezért megkezdő
dött a tárolótér fejlesztése, az ehhez szükséges és alkalmas korszerű üzemanyag 
technikai eszközrendszerek tömeges beszerzése. A harckészültségi követelmények 
szerint a szolgálat megkezdte a központi tartalékok kialakítását és a csapatok 
megnövelt javadalmazás értékű üzemanyag-mozgókészletének a feltöltését. 

Az 1961-től napjainkig terjedő időszakban a szolgálattal szembeni követel
ményt a hadsereg technikai eszközeinek nagymérvű fejlesztése, egyes fegyverne
mek teljes átfcgyverzése, a rakéta-technika megjelenése majd egyre újabb típu
sainak rendszerbe kerülése, a harckészültségi követelmények minőségi növekedé
se, és mind magasabb szintű teljesítése jelentette. Ennek a szakanyagbiztosítás 
irányításával, megtervezésével és végrehajtás megszervezésével összefüggő telje
sítése mind újabb és újabb rendszabályok, intézkedések, módszerek és eszközök 
bevezetését, alkalmazását tették szükségessé. 

Szolgálatunkhoz került valamennyi fegyvernemhez, szolgálati ág főnökség
hez tartozó haditechnika és gépegység, fegyverzet, folyékony hajtó-, kenő és 
egyéb üzemanyag-ellátása, úgy légi, földi, vízi mint a különleges eszközökre egy
aránt. A harci és gépi technika nagyarányú és folyamatossá váló minőségi és 
mennyiségi változása megkövetelte a szolgálattól úgy a hajtó és kenőanyagok, 
mint a technikai eszközök gyorsabb ütemű korszerűsítését, a szervezeti struktúra 
változások pedig a tábori szervezetek kialakítását. 

A szervezett főiskolai szaktisztképzés megkezdése lehetővé tette a szaktisz
ti utánpótlás folyamatosságát. 

A szolgálat korszerűsítésének fontos állomása volt az „Üzemanyag Ellátó 
Központ" létrehozása, amely összefogja és irányítja központhadtáp üzemanyag 
raktárakat, az áruforgalmi osztályt és a központi laboratóriumot. 

A nagy fogyasztású harci technikai eszközök rendszerbe állítása következté
ben a központraktárak szakanyagforgalma mintegy 60-800/o-kal nőtt, egyidejű
leg olyan új szakanyagok kerültek alkalmazásra, amelyek gondosabb kezelést, 
különleges tárolást, anyagmozgatást követelnek a minőségmegóvás és a felhasz
nálhatóság érdekében. Az üzemanyag szállítási költségek csökkentését eredmé
nyezte az ócsai üzemanyagraktár bekötése a népgazdaság termékvezeték hálóza
tába, ami lehetővé tette a benzin csővezetékes szállítását a Dunai Kőolajipari 
Vállalattól. 

Annak érdekében, hogy a központ üzemanyag-raktárak a megnövekedett 
feladatoknak eleget tegyenek, hosszú távú munka és üzemszervezési terv végre
hajtása kezdődött meg. 

A tömeges üzemanyag-kiadás és a járművek csoportos feltöltésének mód
szereit és eszközeit alakítottuk ki. Ehhez a csapatokat elláttuk nagy teljesít
ményű terepjáró töltőgépkocsikkal és motoros szivattyúkkal, a raktárakat szi
vattyúállomásokkal, acél és hajlékony tábori raktári csővezetékekkel, gumitar
tályokkal, töltősorokkal és egyéb korszerű technikai eszközökkel. 

Keretállománnyal megalakítottuk az MN első csővezetékes zászlóalját, amely 
a tervszerű felkészítés eredményeként már 1978-ban elérte az alkalmazási kész
ségét amit az AFOR 78 gyakorlaton, majd a Zsanai gázkitörés elfolytásában 
nyújtott aktív tevékenységével bizonyított. 

Az 1973. évi első, majd az 1979-80. évi olajárrobbanás, illetve olajválság 
az energiahordozókat, közülük is elsősorban az ásványolajtermékeket a gazda
sági élet középpontjába állította. Hatására számos intézkedés született az üzem
anyag-takarékosság érdekében; a tervezhető normakülönbözeti szorzószámok 
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csökkentése, küzdelem a túlfogyasztás megszünteteseert, a menetlevelek pontos 
és feszes számfejtéséért, a motorolaj műszaki tulajdonságainak javításával a cse
reidő növelése, az üzemanyag-normák és normakülönbözeti szorzók racionalizá
lása, hajtóanyag-költség megtakarítási jutalék életbeléptetése stb. Mindezek az 
intézkedések ösztönözték a csapatok üzemanyag-szolgálatát a belső tartalékok 
feltárására, a gazdálkodási és bizonylati fegyelem további erősítésére és jelentős 
megtakarításokat eredményeztek. 

Tervszerű előkészítő munka eredményeként, a csapatok mozgó anyagi kész
letei, a szervezeti és technikai kors,:erűsítéssel összhangban, mennyiségileg és 
rendszer vonatkozásában is tovább fejlődtek. Kötelezettségeinknek megfelelően 
növekedtek az MN hadászati-hadműveleti üzemanyag-tartalékai. A szolgálat 
eredményesen használta ki a különféle rendszergyakorlatokat és bemutató fog
lalkozásokat, amelyek során tovább fejlődtek a háborús üzemanyag-ellátási el
vek és módszerek. 

A VSZ tagállamainak üzemanyag- szolgálataival sokoldalú, korrekt, szoros 
kapcsolatot tartunk. Szolgálataink előtt álló szervezési, ellátási, fejlesztési fel
adatok teljesítésének helyzetéről az időszakosan ütemezett kölcsönös konzultá
ciók keretében tájékoztatjuk egymást. Az együttműködésünk kiemelkedően jó a 
DHDSCS üzemanyag-szolgálatával. Tapasztalataink rendszeres kicserélésén túl
menően segítjük egymást az esetenként előforduló anyagbeszerzési, ellátási, szál
lítási gondok megoldásában. 

Az EFE törzs több alkalommal vizsgálta már nálunk a nemzetközi kötele
zettségeink teljesítésének helyzetét és arról mindig megelégedetten nyilatkoztak. 

A VSZT hadseregei üzemanyag-szolgálatai vezető állományának 3-4 éven
ként megtartott tanácskozásain mindig részt '\ettünk és azokon a részünkre meg
határozott témákban előadásokat - korreferátumokat tartottunk. A legutolsó 
ilyen tanácskozás 1984-ben Budapesten került megrendezésre. Témakörét az 
üzemanyag-szolgálatok technikai felszereltsége, korszerűsítésének, fejlesztésének, 
egységesítésének, továbbá a haditechnikánál használt üzemanyagok kölcsönös he
lyettesíthetőségének és szabványosításának további útjai és tennivalói meghatá
rozása képezte. 

A tagállamok képviselői e témában két előadást és korreferátumot tartot
tak, ami felölelte az üzemanyagok és üzemanyag technikai eszközök jelenlegi 
helyzetét és a korszerűsítés, fejlesztés és szabványosítás közös együttműködésben 
megvalósításra váró feladatait. 

A négy évtized szakági áttekintésének összegezett következtetéseként meg
állapítható, hogy küzdelmes, de eredményes évtizedekre tekinthetünk vissza még 
akkor is, ha különösen az utóbbi időszakban a világ megváltozott energia hely
zete összes nehézségeivel, annak negatív konzekvenciáival kellett hadakoznunk. 
E küzdelemben soha nem voltunk egyedül. A hatékony segítség elöljáróinktól, 
párt- és mozgalmi szervezeteinktől mindig biztosított volt számunkra. 

Ezen túlmenően úgy vélem, feladataink eredményesen nem valósulhattak 
volna meg, a szocialista közgondolkozású, pártunk politikájával azonosuló, jó 
felkészültségű . áldozatvállaló hivatásos és sorállományunk, valamint polgári dol
gozóink nélkül. 

Mikor az eltelt 40 esztendőre visszatekintünk, már a következő évtized, 
- prognózis tervünkben megfogalmazott -, feladataira koncentrálunk. Jól tud
juk gondjaink, problémáink nem lesznek kevesebbek a következőkben sem. Mé
gis bizakodva, feladataink ismeretében, tradíciónkra támaszkodva készülünk fej
lesztési célkitűzéseink színvonalas teljesítésére. 
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