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Konferenciánkra olyan időben kerül sor, amikor társadalmunkban
széles körű változásoknaíI( léhetünk tanúi. Mind nagyobb figyelem íordul
a gazda§ági kibontakozás érdekében megíogalmazott élolr eléré6ére tett
sokoldalú tevékenys€re,

A honvfiel,rni mini§zter elvtárs gazdasági-tár§adal-íni kibontakozás
végrehajtását szolgáüó néphadseregi fel,adatokra szóIó ,,Irá[tyelvei"-ben
megfogalmazá§ra került számunkra is, hogy törekvéseinknek ,, , . , a mcg-
takoíítósok és többletbeDételek nöuelésére, az il,eiglenesen fel,szabad,uló
tennelő-, jalrttó-, szótlító- és egaéb kapocitósok hÁsznosítósóro, . . . " l<e'rl
irányulnia.

seregtestünk közl€kedési szodgá,latára eddig is jellemzó volt a takaré-
kos gazdálkodásra ilányuló munka, amely évról évre javu]ló színvonalon
mind h,atókonyabhnak bizonyult.

Az elmúlt évek szervezeti változásai következtében §zámottevóek
azok a közle'kedési §zolgáiatra ható tényezők, amelyek a.lapv€tő hatá§t
gyakorolnak tevékenységére. Leglényege§ebbek a szervezet korszerúsíté-
séból, a káderállomány felkészültségéból a végrehajtó egy§égek, alegyse-
gek kapacitás növekedÉséból adódó ked,vezóbb lehetóségek.

Az átszervezett seregte§t ködl€k€de§i §zoügálat abba a helyzetbe ke-
rült, arnikor a fel,haümozódott tapasztarlato'k s€its€ével, az újszerű kö-
vetelnények szell€inében §zükségszerú, hogy áttekint§e helyzetet, ki-
alalkítsa további céljait e§ annak megfelelően gyakorolja a szállítások
szervezesében, irányításában e§ végrehajtásá aír msgfogalmazá§ra kerü-§ ló fsladatait.

A koníerencia a]é azt a célt túztük, hogy átfogó kép€t adjon az át-
szerv€zett közlskedé§ú §zolgálat helyzetéról, átteldntse a végrehajtás íela-
datait, kialalrít§a a továbbí€jíIődést bizto§ító célJ<itúzé§eket, ezek eléré§ét
§zolgáló fóbb feladatoka , módszereket.

A koníerencián nagyobb harrgsüyt fognak kapni a katonai szállí-
tá§olr kéril€§ei, azon an nem hanyagoljuk el a szolgálet többi §zakt€rü-
letét §em.
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Az€rt §zerrteltünk tága,bb teret a szállításokngk, m€rt itt tapasztal_
juk azokat a kiaknázható tartalékokat, melyek kelló figyelemráfordítás
é§ össz€ltrangolt tevék€nység eredményeként jelentősen tudnak hatni gaz_
dasii€i élkitlizés€ink érdelében Yégzendó feladataintkr.a.- Ezek figyel€ínbevétdével választottuk meg referátumunk témáját,
tettün,k java§la ot a korref€rátumot tartó elvtársak reszére.

Azt lder€ün az elvtársalrtól, hogy az itt elhangzó kérdésekben íoglalja-
nak ánást, alkotó hozztiszólásaikkal _ a konzuitáció keretében _ s€ít-
sék a célllitúzéseink érdekbben végre}tajtandó feladataink m€gfogaJínazá_
sát é§ mfi§zerBlr kiala,kítását.

Ezzel koní er enciÁnkot ne gnaiton.
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