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Az utóbbi hónapokban egyre szélesebb körben foglalkoznak hazánk
esetleges NATO-hoz való csatlakozásával, a kompatibilitás és interope-
rabilitás kérdéseivel. A po,litikai és általános katonai kérdések zömmel
már a sajtóból ismertek. Ugy gondolom, hogy az eddigi ismereteket az
egyes katonai szakterületek szempontjából sem érdektelen bővíteni. Mi
elótt a szűkebb üzemanyag biztosítási kérdések tárgalására térnék rá
szűkségesnek látom a NATO logisztikai meghatározását, illefue kizátó-
lag logisztikai nézőpontból a kompaíibíliíás és interoperabilitás fogal-
mát tisztázni.

A NATO logisztikai kézikönyv 1994. áprilisi kiadványa szerint a lo-
gisztika:

"Az erők mozgatásának és fenntartásának teruezési és végrehajtási tu-
dománya. Á katonai tevékenységek azon kérdései, amelyekkel a legátfo-
góbban foglalkoznak:

a.) tervezés, beszerzés, raktározás, elosztás, fenntartás-karbantartás,
kiürítés és az anyagok kiosztása;

b.) személyek szállítása;

c.) eszközök beszerzése vagy gyártása, karbantartása, múködtetése
és elosztása;

d.) a szolgáltatások megszerásére vary nyijtására irányuló tevékeny-
ség;

1 Dr. Rugáí oszkár ezredes, MH Üzemanya8 §zolgálatfónök
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e,) az owosi, valamint az egészségügvi szolgáhatás biztosítása,''2

Ez ameghatározás a NATO szervczetének különböző területére eső
feielősségek széles körét íbgia át. Iéteznek más általános támogatást ól-
vező és széiesebb körben elterjedt meghatározások is. Ezek az előállítói
(gyártói) és a fe]|lasználói logisztika megnevezések, melyek szenint:

Az előáIlítói (g_vártói) Iagisztika: a logisztikának az a része, mely a
kutatással, tervezéssel, fejlesztéssel, gyártássai és az anyagok átvételével
fbglaIkozik. Kórébe tartoznak a szabványosítás ós interoperabilitás, a szer-
ződések kötése, a minóség biztosítása é§ sok más terület.

.A felhasználói logisztika: a logisztikának ez a része a kezdeti termék
átvételével, raktározásával,szállításával, karbantartásával, az anyagok el-
o§ztásával tbglalkozik. Ide tartozik a készletek ellenőrzése, az ellátás,
moz!]3tás. szállítás, anyagkezelés és az ehhez kapcsolódó kiképzés.

E meghatározásokból egyértelműen levonható a következtetés, hogy
e terJékenységek a z üZemanyagbiztos ít ás valamennyi területére érvénye-
sek, bánrrelyik logisztikai definíciót vesszük alapul.

Logisztikai szempontból a kompatibilitás: "Két vagl több alkatrész-
neN berenciezési elemnek vttgl anyagnak az uglanabban a rendszerben
vagl kóinyezetbefi u^oló létezési, illewe működési képessége anélkiil, hogt
eg:má sí zavamák."3

ez interoperabilití,s: "RendszereN egségeN haderók képessége más
rend.szere knel9 eglsége knek v agl haderőknek szánt szolgáltatások nyúj tá-
sára, vag) üzoktói a szolgáItatásol-, elfugadására és az ily módon kicserélt
szolgáltatások lmtékony eg,ütte s, ;1űködé sre teszik kepessé óket."a

NATolo8iszlikaikézikönw i,r,4 avikiaoá§ l5,old 203.pont

NATo logiszlikai kézil(ört},r. j |]4.évi kjadás l56, old. l51 l, pont

NA'l o lo8iszlikai kéZikőIlll, ; iq. er:kadás lj8.old, l520.poDl
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A Magyar Honvédség üzemanyag szolgálata az elmúlt években na-
gyot lépett előre e két terúleten. Elég csak annlt megemlítenem, hory
az orosz piac beszúkúlésével a szol gálat az addigkizárólag onnan beszer-

zett anyagokról áttért a nyugati országok, zömmel NATO szabvánnyal
rendelkező kenó-karbantartó anyagainak, sőt a nyugati repülópetróleum
íelhasználás ár a. Zökkenőmentesen biztosítottuk és biztosítj uk a Magyar
Honvédség repülőterein a nyugati repülógépek feltöltését.

A magyar IFOR műszaki kontingens újabb tapasztalatokat ad az el-
ért eredmények továbbfejlesztésére.

A NATO üzemanyag biztosítása elvi kérdéseinek tárgyalásánál eló-
ször is azt kell leszögezni, hogy a NATO nen rendelkezik logisztikai, ígl
ijzemanyag szervezetekkel sem. "A nó szigoni értelmében a NATO tulaj,
donában" nincsenek NATO készletel<, anyagok vagl eszközök"' Azüzem-
anyag-ellátás a tagországok egyedi felelőssége mellett valósul meg. Min-
den Órszág kialakította saját logisztikai elveit, szervezetét és g5lakorlatát.

A NATO-n belül azonban a szövetség együttes tevékenysége érdekében
a NATO és a nemzeti hatóságok irányvonalát kialakító elveket ás mód-

szereket vezettek be, melyeket 7992,bel a Felsőbb Szintű NATO I-o-

gisztikai Ertekezlet hagyott jóvá és a Védelmi Tervező Bizottság lépte-
tett érvénybe.

A NATO-ban az ellátás öt osztályát kűlönböztetik meg:

I. Osztály:

Olyan cikkek, melyeket személyek vagy állatok - tekintet nélkül a
harcban vary a terepviszonyokban beállt helyi változásokra - megközelí-
tőleg azonós mértékben fogya§ztanak, pl.: élelmiszer és takarmány,

II. Osztóly:

Olyan ellátási anyagok, melyekjavadalmazásait a szervezeti vagy esz_

köz állománytáblák határozzák meg, pl,: ruházat, feryverek, szerszámok,

alkatrészek, j ármúvek.

5 NATo logisztikai kéziköí},v 1994, évi kiadás 24, old,306 pont
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III. Osztály:

Mindenféle célú üzem- és kenőanyago\ kivéve a repülőgépek mű-
ködtetésére vagy az olyan feryverekben, mint a lángszórók való felhasz-
nálásra szolgáló anyagokat, pl.: benzin, tüzelőolaj, xírok, szén és koksz.
(III/a, Osztály - repüló üzem- és kenőanyagok).

IV. OsztáIy:

Olyan ellátási anyagok, melyek kezdeti javadalmazásai nincsenek elő-
írva jóváhagyott táblázatokban. Normális esetben ide taítoznak az eró-
dítési és építési anyagok, csakúry, mint a kezdeti kiadásra jogos (II. osz-
tályu) anyagokkal azonos cikkek további mennyiségei, mint pl.: plusz gép-
járművek.

V. Osztály:

Iószerek, robbanó- és vegyi anyagok összes típusai.

Megjegzés: Néhány ország kiilönböá ellátási o§ztályokat használ.
Az összehasoűtó táblázat a STANAG 2961,&ntalá]'-
ható.6

A NATO értelm ez.és szrtint az územanyag olyaT cik\ mely létfon-
tosságú jelentőségű a NATO védolmi tervezésében. Uzemanyagra a pol-
gári életben, a társadalmi és gazdasági élet fenntartásához is szükségvan.

A NATO szervezetén belül több bizotSág fogla|kozik az i:7emanyag,
ellátás kérdéseivel, melyeket tevékenységi területük szernt a következők-
ben lehet cs oportosít ani :

a.) A polgári felkészültség a NATO-n belüli olajproblémák megol-
dására.

b.) A katonai felhasználású üzemanyagok elosztása, tárolása a NA-
TO csővezetékrendszer és más kapcsolódó eszközök segítségével.

ó NATo lo8isztikai kézikön},v l994,évikiadás l03.old l003.poni
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c.) légi támaszpont, haditengerészeti támaszpont és egység ellátása.

d.) A katonai üzemanyagok típusai és azok kapcsolata fegyverrend-
szerekkel, gépjárművekkel és eszkózökkel,

e.) Az üzemanyagok, valamint más kapcsolódó termékek szab_
ványosítása, csereszabatossága.

A polgári felkészültség a Kőolaj Tervező Bizottság felelőssége. A
Kőolaj Tervező Bizotlság (PPC) a Védelem Polgári Tervezési Főosztály
(SCEPC) koordinálásával és vezetésével maximalizálja a NATO olajhi-
ányra való felkészültségét és megfelelő intézkedéseket dolgoz ki válság
és háború idején a polgári és katonai célú olaj és olajtermék készletek
folyamatos és megí'eleló elosztására,

A NATO Csóvezeték Bizott§ág (NPC) a NATO felsőbb szintű ta_

nácsadó testülete a kóolajra vonatkozó felhasználói logisztikával kapcso-
latban, ATanács nevében tevékenykedik azegész NATO-t érintő ósszes,
a katonai üzemanyagokkal, a NATO Csővezeték Rendszerrel (NPS), az
Európai Szövetséges Fóparancsnokságot (ACE) kiszolgáló, más NATO
üzemanyag létesítményekkel kapcsolatos ügyekben. Négy állandó mun-
kacsoportja van, melyből a 4, sz. munkacsoport foglalkozik a c§eresza-
batosság, a szabványok megalkotása és a környezetvédelmi kérdésekkel.
Szakállományáról a NATO Nemzetközi Titkárság l-ogisztikai Igazgató-
sága gondoskodik.

A NATO Csővezeték Rendszer nyolc egymástól elkülönült katonai
tároló és elosztó rendszerből áll, mely tizenegy európai ország területén
húzódik. A teljes NATO Csővezeték Rendszer 12,000 km csővezetékből
és kapcsolódó raktárakból, becsatlakoztato|tLégíbázisokból, szivattyúá|-
lomásokból, finomítókbóláll. FenntartásátaK(izép-Európai Csóvezeték
Rendszer (CEPS) kivételével (mely nemzetközi szerve,,et) a nemzeti szcr-
vezetek végzik.

A CEPS mivel több országhatárt szel át és nyolc nemzet használja
(Belgium, Luxemburg, Franciaország,Németország, Hollandia, Kanada,
az Egyesült Királyság és az Egyesült Allamok) a Versailles-ben települt
NATO hivatal Közép-Európai Üzemeltetési Hivatal (CEOA) irányítá-
sával működik.
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Csehország a közelmúltban csatlakozott a Németországi csővezeték
rendszerhez, így megnyílt a lehetósége akár a NATO C-sővezeték Rend-
szerhez való csatlakozásra is.

Légi tránaszpon! haditengerészeti íámaszpont és egyseg ellátás a
felhasználó nemzet felelőssége, bár olyan lehetőségeket, mint a NATO
Csóvezeték Rendszerre való rácsatlakozás ós üzemanyag támaszponton
történő tárolását a NATO Infrastruktúra Program alapján is lehet bizto-
sítani.

A }.etonai üzemanyagok részletes technikai kérdéseivel a NATO
Csővezeték Bizottság 4. sz. munkacsopoftja foglalkozik. Kidolgozták az
Egy Fajta Uzemanyag Koncepciót (SFC). Ennek célja, hogy egy fajta
üzemanyag felhasználásával maximalizálják az eszközök interoperabili-
tásáí. Az F-34 ielű üzemanyag eg5dormán használható repülőgépek re-
pülőturbina és a diesel üzemű motorok hajtóanyagaként is. Termé-
szetesen aZ Egy Fajta Uzemanyag Koncepció érvényrejuttatása nem tör_
ténik meg eryszerre mivel ez függ az országok új eszköz beszerzési elve-
itől. Az SFC-nek számos logisztikai előnye van a harctéren, békefenntar-
tó erőknél, de főleg az ellátás egyszerúsítésében és a NATO Csóvezeték
Rendszer működtetésében.

AzF-34 üzemanyag hasznáIata ma Magyarországon is megfigyelhető
a Tasári Ingisztikai Bázis működtetésénél. Az amerikai csapatok va-
lamennyi hóerőgéphez, sőt még fűtésre is repülőpetróleurnoi használnak
fel.

A katonai üzemanyagok szabványosításának kérdéseivel a Katonai
Szabványügyi Hivatalnál (MAS) működő izemanyag munkacsoportok
foglalkoznak, a repülőüzemanyagokkal pedig az Urkutatási és Fejleszté-
si Tanácsadó Csoport munkaközössége.

A NATO-ban az anyagi készl€t€k képzését anyagi hadrafoghatóság-
nak is tekintik.

AzMC 5513 a"Készenléti és hadrafoghatósági tényezők" NATO kiad-
vány kijelenti, hogy az országoknak, a NATO-I támogató haderőik harc-
készségének biztosítása érdekében, a megállapítottlehetséges kockázati
tényezókkel szemben, fogró és nem fogyó anyagi készleteket kell fenn-
tartanilrk.
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"Az országok az tizemanyag igények kielégítése céljából, a katonai ha,
tósógok ellenőnése alatt minimum hadműveleti íizematryag kéuletek lér
rehozásóval és egl érvényes, a polgii erőforrásokbóI való tovóbbi tizem-

anyag utánpótlási teru kialnutásáva| még az ellenségeskedések beállta előtt
intézkedésekt usmek a NATO hadművelei tewek folyamatos lkemanya7-
ellátósl biztosítdsá nak garanláIósa érde kében."'

Ha a Ma5lar Honvédség jetenlegi készletképzési követelményeit vizs-
gáljuk megállapítható, hogy az szoros összhangban áll a NATO követel-
ményekkel. Az MH is rendelkezik a katonai szervezetek által megalakí-
tott hadműveleti üzemanyag készletekkel és ery utanpótlási terwel a nem-

zetgazdaságból minősített időszaka. Az eltérés csak a minimum hadmű-
veleti készlet mennfségében lehetséges.

A Magyar Honvédségben a NATO csatlakozás szellemi kompatibi-
litását elósegítő öt napos továbbképzések kerülnek levezetésre május és
június hónapban.

Cikkemmel kívúntam elősegíteni a szellemi kompatibilitást szűkebb
szakmai területemen.

7 NATo lo8iszrikai kézikön},v l994, évi kjadás 99, old. d,ponl
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