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Aktív, alkotó légkörben megtartott konferencia befejezéséhez ér-
keztúnk.

A hozzászólások tarta]masak. olóremutatók Voltak. jól érzékeltetLék
a résztvevők ielkéSzüllsa,gét. és készségét a kijzlekedéSi szolgálat szak-
felad,atai megvalósításában Való együttműkijdésben, Mcggyőzóen jutott
kifejezésle ez az akarat a konlerenciára meghívott fegyverzeti-techni-
kai szolgá]at szaká1lománya részéről is.

A nap folyamán olőtérbe kerültek azon gondok. feszültségek, me-
lyek mego)dásra várnak. § egyben magukban hordják az előrelépés le-
hetóségét is, Talán a krii.ikai oldal erósebb hangsúlyt kapott. amiből azt
a kiivetkeztetést ]ehetne ]evonni, hogy a szolgálat tevákenységében je_

ientósebb hiányosságok tapaszta,]hatók, Jó] látjuk azonban. hogy nem
errői van szó. hanem anró] a tórekvésrői. amely eiósegitheti a tartalékok
jobb kihasználását. a hatélronyablb munkavégzést.

A konf€rencián kirajzo}ridott az az út. ame]yet a szolgálat kijelölt
a továbbfejlődés -órdekóben. de egyben éi,zékeltettc azt is. hogy jo]on-

1egi helyzetében a2 út ele.ién állwa kell megtennie a szúkséges ]épéseket,

Jónéhány kéIdés maladt nyitott továbbra is. Ezek között emliíhefő:
a központraktárak es az alsóbb tagozatok anyagelIátási rendszerén('k kor-
szelúsitésói igónylő fcladatok. a íj1. e]1o. e, jogos és megoldást igény]ij
gondiai a sajá1 és a hdt. ellátása kérdéseiben.

Ki kelL reszletesen munká]ni a Lenti helyőrségben végrehajtott mód-
yzertani bemutató alapján a icgyverzeti és technikai szolgálatta1 Va]ó

együttműködést a hadtáp. ezen belűi a köz]ekedési szaktechnika vonat_
kozásában a kö2úti el]enörzLisek hatékon),abb végIehajtásáva] megbiz-
hatóbb képet kelil kapnunk a kózúti szállitá5ok érióke]óse reálisabbá té_

te}e érdekében.
Szigorúbb megkötósek Szükségesek a HKSZ érde,kében végrehajtás-

ra kerü]ő szzá]litások elbiráláSában. e]kerülve a visszaélést az ilyen jel-
legű hivatkozásokban. Nóhány gondolatot kiemelve a hozzászól á sokból :

Újitó gondolatok jutottak kifejezésre, a szállítások anyagi ösztönze-
séről, jogos kritikát kapott a szá]iitási márij- és mutatóSzámok je]en]egi

rendszere. €gyben sürgetve a teliesilmóny.,k Ft-ban mérhetőségét,
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A ma,i napon, újra átgondolva leh€tőségeinrket m€gá],lapíthatjuk, hogy
n€m megoldhatatla,n az a íeladat, arnite a közldkedesi szolgádat vállai-
kozik.

MegoJdhatat}anná ak]I<or váliflr, ha nem kapja meg a §egit§éget és nem
tudatosul a szál,lítá§ban résztve,vő valamerulyi partnerbeír a köztis fele-
lósségérzet. Túl ke1l lépni azon a szemléleten, hogy a száltrítás a diszpé-
cserszolgál,at doJga. Elbben a t€{<intetben konferenciánk helye§€n fog-
la,lt áll,ást, s közijs nevezót találturr]k az alapok megieremtésében_

További munkánkhoz haszrráljuk fe] az eddig fe],halmozódott ta-
pasztalataiDkat, kérem az elvtifu§]akat vigyák tovább az itt elhángzotta-
kat, azolkat a,lko,tó módon alkalmazzák napi tevékenys6gük során,

Köszönöm az alkotó közíeműköd,ést, köszönöm Jigaelmüket.
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