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Amikor a mindennapi életben az üzemanyag, vagy az iizemanyag- biztosítís
keri§ szóba, az embereknagy tÖb@ének rÖgtÖnaz a szó jutaz eszébe, horyBBN-
zIN.

Ezen rövid bemutatkozí§ lehet&e}ének keretein belü - amelynek létrejöttét
rtigtön szeretném is megkiiszönni aszerkesztőknek- többekkÖzÖtt arraszeretnék
rávilágítani,mennlvelistöbb,szélesebbaziizemanyagokköreaszóbanforgómin-
dennapjaint bossáságaiba is beleivódott vónál, hogy benzin, illewe arról szeret-

nék itibeszélni, nogyvatótan az indrrtásnál csak az egrféle benzfu1 motorolaj és

ery-két zsír szükségletéből hová fejlődött az a hatalmas technikai gigant, amely
atitt a honvédségpél használatos, és a,ek hosszú sora alatt kialakult szerteágazÓ,

kényes technikai eszközök seregét értjiik, amely nap mint uap magába szívja és

tápl-álkozik a szintén, igen óriássá dagadt, hajtó- kenő- éskarbantartóanyagok sok-
féleségével.

Néhdny konbét szónudat.

Az íizemanyag szolgálat a Magyar Honvédség állományában jelenleg meglévő

több mint 500 küönféle gépl harcjármű, repülőeszköz, munkagép, agregátor,

eryéb üzemanyagot felhasmáló eszköz a petróleumlámpától a hajókon keresztü a

rakéták iizemanyag ellátás"íról, kiszolgálásáról gondoskodik.

Az univerzális anyagokbevezetésére, többféle kenő- konzerválóhatást erye-
sítő anyag kialakítására irányrló munkák ellenére, jelenleg több mint 20O féle haj -

tó-, kenő-, karbantartóanyag és speciális fotyadék tartozik a Maryar Honvédség
üzemanyag nomenklatúrájába, a szolgálat ellátási felelősségkörébe.

Az etműt években a fej törést etxísorban az anyagok beszerzésének nehézsége

okozta. Pontosabban, a döntően szovjet technikához szovjet hajtó- és kenőanya-
gokat használtunk, azonban az ósványolaj termékek gyártásával, forga,lmazásával
foglalkozó cégek részére a mi megrendeléseink elenyészőek voltak. Ezért a megkö-

töttszítlítási szerződések ellenérerendre'trcgfeledkael{ ezen kötelezettsógiik-
ről, Kihasználták monopol ellátási hetyzetüket - ugyanis hasonló vagy jobb
minősítésű helyettesítő anyag bevezetését, vagy nem, vagí pedig évekig tartó hu-

l Gutricza Gyrrla ezredes, a MH Üzemanyag §zolgálat fórröke

l57



za-vonaután engedélyezÍ'ék-éskényiik-kedvtikszerintnagyonrapszódikusantör-
tént a szíllíLís. Igy azutín, amikor egyes speciálís anyagokból a h_elyzet kritikus§í
vált, b€indult egy sajátos ellátási tevékenység a cserekereskedelem, a hasodó ci-
pó'ben szenvedő szervezetek kényszer "egilttlt llkidése'.

AMALÉV adott AMG-I0 hidrautika olajat, mí helyette'I" folyadék elneve-
zésűanyagot.Acsehekrepüőbenzintadtakaturbinaolajértcserébe.Anyolcvanas
évekközepetőlszintenemvoltolyanbónap,hograz'élet' ránekéuyszerítettvolna
benniinket ilyen és hasonló tranzakciókra.

Jelenleg gondjaink ponto§an ellenkező előjelűek .Egys3 erílen íogal quaru:
gyírtó, szállítólennebrjven, azonban 1Énzforúsainkakevésnél iskevesebbek.

A fő probtém ít az okozza, hqgy a teljesen szétzilált és megbíz,batatlan FÁK
állambeli beszerzést nyugati források felé kellett terelni. Itt anyag van bőven, &
szíllításikésxégéspontossíg kifogástalan, a minősógisalegkiválóbb, azonban...
azonban azárak az eddigieknél átlag nyolcszor-tizszer magasabbak, de találkoz-
tunkmárhússzorosárakkal,pánztárcánkpedigegpelaposabb,azétvágyrnk"azaz
a kiszolgálandó technika igényeváltozatlan.

Mit telpnit* ebben a lelyzafun? Azt nyilvánvalóan nem, hog;r az id& túlüze-
meltetett és nagrétvágló technikíra mmt alacsonyabb normákat határozzrrnk
meg, mivel az idő előrehaladüíval ezek az eszközök fokozottabban igénylik a kar-
bantartá§t, a kenést, fogyaszüísuk sem csökken és a zsírzóperselyek-sem lettekki-
sebbek.

Ebben a helyzetben tudatosítjuk, hqgy imm fu'patikai dral<Jul" dolgozunk és
ilyenpontossággal ismérjiika normákatés tisztökéljíikazalkalnazót a takarékos
felhas"nálásra. Ezekkil a méregdrága nyugati anyagokból már nem képződhet in-
kurrencia, nem várhat kidohísra a műhelyek sarkában egyetlen gramm felh aszná-
latlan anyagsem.

Közben pedig valami haüírtalan túlélési életijsztönnel próbáljuk az immár
húsz éve elkezdelt'belsö tafialékor űjbóli és újbóli feltárásít, versenyt futya az
idővel, minimális készletek beLírolásávat, az utolsó pillanatban - de még egyenlőre
időben - iryeksztink kielegíteni aszíikségleteket.

Csodrsz,erek, keglnzcrek.

Merthogy íry kellett nevemíink azon adalékok, eszközök seregét, amelyekkel
az'élelnus' feltalátók, könetítők kerestek és keresnek meg bennünket nap mint,
nap. Garantáljákazöt, denem ritkánhúszsázalékosfogyasztáscsökkenést, a tel-
jesítménynövekedést, a kíros anyag kibocsáj tás nullára süllyedését, a gyors hideg-
indít"íst, motor és alkatrészek élettartamának többszörösére történő növekedését
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és ki tudja még mi mindent. Az említett csodaszerek a világ valamennyi ütőképes-
nek számító hadseregével kipróbtílást nyertek és osztatlan sikert arattak, állítják
azajánlattevők

Nem kis energíával ésmunkíval láttunk hozzí ezen anyagok elméletí, labora-
tóriumi és gyakorlati csapatpróbón történő megvizs8álásához. Azonban az első
megközelítésre logikusnak tartott érvelés ami jelent&ebb fogyasztísc§ikkenést
igért - nagyon kevés kivétellel - mind rendre megdőlt. Lehetséges, ho6r egy-két
hobby autós a placeabo effektus kapcsán ért el eredményeket ezen a tedileten, de
mi újra és újra meg kellett, hogy bizonyosodjunk a fizikínak és kémiának ezaln a
terüetén uralkodó törvényveriiségéről, nevezetesen arról, hogy itt sem létezik
iizemanyag megtakarító paerpaettrm mobile. Csodákban nem, de nagron szerteí-
gazó piackutatásban, szívós, kitartó írtírgyatásokban a beszerzések legkedvezőbb
ütemezésében , azaznját erőnkben ós munkánkban kellett és kell elsősorban bíz-
nunk

Ktk ás mtlyen§zervezetekvégzlk ezt r rnunkít?

Az üzennanyag szolgálat tevékenységének, gazdálkodásának egyik legmar-
kánsabb befolyásoló tényezője az : eltérően peldául az élelmezési vagy ruházati
biztosítástól - hogr a frnzkeretek döntően központi kézben maradnak, az üzem-
anyagok és üzemanyagtechnikai eszközök 98 Vo-a az Üzeman5rag-Eltótó Köz-
pont által keriil beszerzésre. Agazűlkodás ilyen módon történő megszervezését
többek között a már etőzőekben vázolt nagyszímú, speciális, a polgári kereskede-
lemben nem forgalmazott anyagok esredi beszerzésének nehézségei, és az indo-
kolja, hogy nagytömegű anyag egyszerre történő megvásárlása során jóval
kedvezöbb árakat lehet elérni, mint a szétaprózottkis tételekbeszerzésénél.

Az uniformizílásra és egységesítésre való törelnrések mellett többé-kevésbé a
fenti körümények is befolyásolj,át azon'csapat" szervezetet, amely a Magrar
Honvedség üzemanyag ell áását v égzi.

Az Üzemanyag Smlgáletfőnökség a maga -nérytiszti éskétpolgári -szer-
vezetével, hír néha próbálkozik, de rendszere§en nem képes csodákat művelni,
Ugyanakkorvegzi a csapatok üzemanyag ésiizemanyag-technikai ellátá§ánakha-
dászati-hadműveleti tervezését, a készletek megalakításának, széttelepítésének
irányítálít, a hadszintér előké§zítésével és a központi tartalékok disdoáciőjáva|
összef üggő feladatokat.

Megszervezi a szolgálat éves költségvetésenek ö|sszeállítá§ót a hajtoanyag fo-
ryasztási keretek kialakításít és kiadását, a katonai szervezetek §zakanyaggal való
ellátását és az éves felhasmálás elszámolását. hányítja az üzemanyag tervezés, el-
szímolás, a gazdálkod.ís, a zelemz&, azinformícios rend, a szakellenőrzéssel kap-
csolatos feladatokat, a szabályozó intéz"kedések és szakutasítás kidolgozísához
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irányelveketéskövetelményeketadki.Atiszteltolvasótnemuntatva,mégnéhány
olYan fontosabb gazdálkod,ási kérdás is feladatkörébe tartozik, mint a beszerzési
tervek elbírálása, árelemző tevékenység végzéx,,ez inkurrencia értékesítésének
irínyítósa és együttműkiidés a szakanyagfelhas"náló fesrvernemi főnökégekkel,.
valanint az anyagbiztosítísban meghatároó szerepet játszó égekkel és vállala-
tokkal.

A szolgálatfőnökség tevékenységének igen fontos magvát képezi a minőség-
biaosítás és fejlesztés, a vegyész- és géfrsz mtíszaki feladatok tervszerű iisszehan-
golása, a szolgáIat kutatís-fejlesztési koncepciójának kidolgozá§a.

Foglalkozunk mfo a környezewédelmi követelmények érvényrejuttalás.íval
a tudományos mu"ka irányításával és a nemzetközi tudomínyos esiüttműkiidós-
sel a szolgílat teriiletén, a mérésíiggrel és szabvínyosítóss&l.

A szolgílatfőnölség köaletlen alárendett középirányítí szeruezete azÜ zem-
enyrg-cllótó Központ. Szervezete szinte uniformizált, vajmi kevéssé tér elazel-
látó szolgáltató tevékenységeket végző tírs ellátó kö7pontoktól.

Mégis engedtessek meg, hogynéhány jellemző sajátosságot kiemeljek eltító
központrrnk munkíjából. Az egyik l€fonto§abb a tevékenység műszaki-technikai
irányultsíga

Az ellát6 központ munkájának sarkalatos kérdése az anyagmegléte és
menny'sógimegóvásamellettaminóégbiztosít-ís,aközpontiéscsapatüzemanyag
laboratóriumokmunkíjának ellenőrzése, irányítása, a nemzetgazdaságból lesaál-
lított anyagok műszaki előírásainak ellenőrzése, minőségi átvétele. Különösen
speciális és komoly felkészüést követel a rakéta hajtoanyagok és oxidálószerek
idtbzakos mintavétele, bevizsgálása és minősítése. Nem kiilönben feleltísségteljes
a repüőcsapatok üzemanysg laboratóriumai munkájának ellenőrzése, a repüő-
eszközök mindenkori kifogástalan minőségű hajtó- kenő- és speciális anyagokkal
történő kiszolgálása"

Továbbá sajátosság munkánkban az a körülmény, hogy a központ üzem-
anyagraktárak nem az ellátó központtal egy §zervezetben, egy állománytáblában
tömöríilnek, hanem -ahogyezdiszlokiciójukban és ellátásifeladataikban ismeg-
nyilvánut - kíilön, önáüó szervezeti egységet képeznek A meglévő öt üzemanyag-
raktárból csupán három lát el konkrét kiszolgáló, csapat ellátó tevékenységet és
vinte tíjegységeknek megfeleltíen látja el a körzetében telepiilő alakulatokat.

A központ üzemanyagraktírak legfontosabb technikai eszlözei maguk a tá-
rolótartílyok, amelyeknek életkorukat figrelembevéveelőre kell kiiszönníinkA
legid&ebbeket l938 tájékín,alegfíatatabbakatahatvanasévekderekánépítették
Tekintve, hogy egy+gr ilyen millió liter körüli befogadó képességgel rendelkező
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tírolóesztöz §tlag' Iűordósi idej e' ?-O-E éx,q6észiü igencsak túl van a duPa-
üzemeltetésen anna} nindenfaeveszélyével és koyelvenoíjávat együtr

Ezért is tartjut igen fontmnak a tecbnologiai biztowíg előírósainak §zigorú
betlrtá§át és bet&rt&tí§ít, de egy ilyen ennyire túliizemeltetett tartílypark esetén,

mégazelőírtfelújíüí§oké§ellenőrzésekidóbeü,legprecízebbelvegzésemelletisazt
kell,horymondjukaraktárainkbanidőzítettbombákvannakelhelyene.Ezeksaj-
nos tÉrmikor'felrúbuhunaY .

Aki a szíllíüís kérdéseivel a legcsekélyebb módon isfoglalkozott, annaknem
keü ecsetelni, hogy a leggazdasígosabb szÁlütísi mod aesiivezaékps szóllírús.Fz-
zel kapcsolatban szintén büszkélkedhetek az olvasók előtt azzal, hogy az ócsai
Üzemanyagraktír bennevan az orszígm üzemanyagtermékvezetekvérkeringéé-
ben,sajnccsakez azeg;rraküárunkéseryeüenrepüőterünksem.Amiattnemigen
lehetiinkbíiszkék,hogyazegykoricsővezetéLeszísdoaljunlqpontosnevénatíbo-
ri fővonali cxívezetéképítő és iizem eltelő zászlfulj n&addá zstlsotúott.F_gko-
ron pedig, amikor még voltak gázkitörések és azok általában be is lobbantak a
csővezetékes zászloalj katonái több szÁzezer liter víz biztosításíval siettek a tűzol-
tók segítségére és valóban helytálltak, mi pedig valóban büszkék voltunk-

Az idősebbek még emlékeáetnelc" íry volt ez Alg}őn és Zsanán. Büszkék le-
hetiink még arra is, hogy a Magyar Honvédseg több mint húsz éve egyetlen gramm

fagyálló folyadékot sem vásárott. Gyártja önmagának, illetve nem hagyja elfolyni
azt a végtelen toxikus, környezetíe igen veszélyes anyagot, hanem iisszegdijti és

két meglévő fagyáüó üzemében jelentős költségmegtakaríüá§sal regenerálja azo-
kat.

És most rövlden teklntsünk r Jövönk elé. Úgy véljiik, hogy van jövője az
üzemanyagbiztosíüísnak, fiiggetlenü attól, hogy milyen keretek és körülmények
közöttlátja el feladatát.Továbbra isgondoskodnunkkell azüzemben tartott, nem
fíatal technika ellátísáról és fel kell késztilniink az újak fogadásíra a rendszerben
levő volt szovjet és belépó nyugati technika egyidó"ben történő, együttes, igen bo-
nyolult üzemeltetésere.

A szolgálat félmaroknyi műszaki gárdájának, veryésmérnökeinek tenniaka-
rísít és munkáját dicséri, hogy 1992-ben a Központi Kémiai Kutatóintézettel kö-
ztisen eg;r olyan egyedülálló, magas szellemi értéket képviselő korszeni fagyállót
kisérleteztek ki, ami világszabadalmat képvisel és megállja a helyét a legmoder-
nebb nyugati termékekkel szemben is. Sajnos fagyálló regeneráló és gyártó üzeme-
ink csupán kapaciUásuk 30 %-va| dolgoznak, ilyen kicsire zsugorodott a hadsereg
szükséglete, a polgári szíllító vállalatok - bár minden évben felajánljuk szolgáIata-
inkat ezen a téren - nem élnekezzelagazdaságos, de elsősorban igen környezetkí-
mélőlehet&éggel.
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E6r ígen újszrrű, de megtisztelő műszakí feladat kihívásínak is mq kell fe-
lelníinlq ezpedigatechníka tartóstírolásbahelyezéséneküzemanyagbiaosítása.
Nemeryszerűfeladatatöbbféleelemmqóvásátésporskikonzervátá§ítbízto§ító
anyagok kiválasztísa, alkalmazása, hatékonysígánat< kontrdlja, a beválás vizsgá-
lata.

Továtlb tart a nonnenklatúúba tartoá anyagok szímának csölüentése, új
6a'y$zálig anyagolc kifejlesztésére iúnyuló muntínlc ugyana}tor tovóbbra is
meg keü oldanunt az ipari gráraósban mír nen szereplő anyagolq pelűul AB-8G
m benzinnel a csapatok gazdaságoo ellátísít, de ugranez a belyzet a másik tömeg-
anyagunktal, aDZ(-30gázoúajjal, amely5rÉrtísítazipürnemvállalja"Olyanúj
jelenségel&el kell megkíizdeníink, rnint t §uper olajfaló battériumok megielése,
amelyekkepesekszintehónapokalattnyúlós,kocsonyássernmirenemhaszuálba-
tó géllé alakítani a hajtóanyagokat. Jelenl€ mé8 kimutatósuk ís komoly mikrobi-
ológiai felkésziilést igényel nembogyazetlenükirÉnyulómegelőző tevékenység.

Az eredményes fejlesztési munkánk realiálásít a kidolgozott korszerű és
igen magas technikai követelményeknek megfelelő anyagok - elsősorban kenő-
anyagok - bevezeté§ét hátúltatja, hogy először a már megvásárolt és letárolt anya-
gaínkat kell felhasználni és az "IVí'készletben lévő regieket kelt fdssíteni, felélni,
lecserélni.

Az éves tizemanyag felhasznáIásunk a mindenki áItal ismert p€nzügJii lehető-
ségeink miatt igen visszafogott. Ezzel kapcsolatban csak két számadatot leryen
szabed idéznem. Az 1993. évi üzemanyag szíikséglet megyásírlásához szíilséges
2,5 milliárdos költsfovetési tímogatís helyett 700 millió forintot kapott a szolgáIat
éshaazenlítettpénzkeretbőtcsakszáradöldihajtoanyagot, trnzingkgtésgázola-
jat vennénk, akkor a 700 míllió forint adótartnlma majd 500 millió, a tényleges
any"agár 20omillió körüvan. Nómitegváltoztatni foga helyzeten,ba hasontóan a
MÁv-hoz esetleg MH is visszakapja a-közutat nem hasznaó esxozei nányadában
az útalapra költött pénzét.

Értem ez alatt peldául a lánctalpas tecnika i *lkőzök'tereper' épített út mel-
iett, vagJr azokat elkerüve történő mozgatását, mely lényegesen több iizemanyag
felhasznílással jír, és nem terheli, károsítja a közutrkat.

§őt ide tartozik az a több ezer á,ramforrás, ametyrészben a mozgó híradóesz-
közökben tatálható, illetve azok a hataünas stacioner aggregátorok, amely hítőzlt-
kiesés eseten lítják el elektromos írammal a repülőtereket, harcílláspontokat és
ezíltal biztosítjók itt az életet. F;zr:kabépített üzemanyagfaló monstrumok, ha
szeretnének;alckorsemmehetnénekkiaközutakra,tehátteljesenindokolatlannak
tartjuk, hory ezíltal is csökken az amúgr is szűkre szabott költségveté§iink
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A Tisztelt o}yasó, ezen rövid íttekintés utín ís meggrőződhet arról, hory a
Magrar Honvédség íizemanyag szdgálatr - specíális feladataiból és helyzetéből
adódóan -korábbanésna is a'polgóri' jellegűüzemanyagforgalmazístólnaryon
ettérő eltítást-ldszolgálí§t kell hogy kifejt§€L A mindenorpi gondokon-problé-
míkon tűmenően, a harckésziiltsógi színvond, hrdrEf€hetósíg folyamatm biz-
tosítísa meüett, kiemelt figyelmet frdít a mozgósít]í§§úl lopcsohto§ elóté§zítő,
vforehajtístirgítőfeladatokmegvaló§ítí§íbün is.EgyalavtwídtispéIda-ttMa-
gyar llmvedség béke létszámínak zsugcítísa az ígtrr:,vezettketahadsetegn vt-
ló íttérés a közpooti raktírakba betírolt anyagok mennyiségi növekedését vonja
maga után. Óriás iví őuzzldt az'Ir{' folyószime rlakrrlatok serege, Ugranakkor a
gyors széttelepítéshez, abéLébennem áő alatrrlatokrettárain*nálletároltüzem-
Úyagésiizemanyag-technikii e§zközáksáIcszerűkiadásíhozrendelkezésreálló
kiképzett állm,íny létszíma egr,re kopikNem kisgondotokoz a szolgílatnak a
rendszerben brtott zírolt haditechnilci esd<özök hajt&, kenő és karbüntartó-
anyagok hadrafogható állpotban törtónő feontütíst, tárolásE, azonnali felhasz-
Dílható§águ} biamítísa. Ezt a komptex felrdatot els&orben j& képzett, a beke és
h,íborús ráadatok ellátására felkésátett tiszt-, tiszthelyettesi állomónnyat, illetve
az áltatuk folyamatosan kjkéryzetthouÁértő soríllománnyal képcs csak ellítni.
Ezért fontm a kitépzettég szintentarüósa, a tovíbbképzések rendsreres megszer-
vezése a tanintézptebő €sa csapatokníl eryaránt.

MeggÉzt&ésem, horyaMaryarHonvédség üzemanya8szolgátata a jelenlegi
nehéz helyzetébeo is szat<qaílqg jól képzett hivatíso§, polgíri és soráüomínnyal
rendelczik EzeE íllomíny az előzőekben felvázolt - nem egyszerű feladatok e§ó-
tásínük isp,eretében - hivatástudattál, önfelóldoó tevékenységgel, nagron sok
túlmunkíval igre*szikhelytríllni, eüótási - kiszolgálósi tevékenységével, honvéd-
ségiink rendeltetésébóll reí háíuló felEdatait a meglévő anyagi- technikai esz}öze-
ivel folyamatosan bizto§ítani.
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