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Az elmú|t években ha az üzemanyag gazdálkodásról szó esett, min-
denki es/értelmúen csak a hajtóanyag foglasztósi keretelae és kiutaló§
normál<ra gondolt. A szolgálat fő erőkifejtése valóban erre a területre
fuányult, hiszen az egyte romló költségvetési helyzetben a fő feladat a
csapatok harckészültségi, mozgósítási és kiképzési feladatainak hajtóanyag
biztosítása volt.

Nem megkérdójelezle a szolgálat sánte elsődleges feladatát, úry gon-
dolom mindenképpen vizsgálni kell a műszaki-technikai biztosítás terü-
letét is, mint a hajtóanyag-ellátás kiszolgáló, tároló bázisát.

Eppen a hajtóanyag-ellátás mindenáron való zökkenómentes bizto-
sítása érdekében az utóbbi 2-3 évberl a műszakilechnikai terület - más
szolgálatokhoz hasonlóan - teljesen hóttérbe szorult. A szúkséges felújí-
tá§i, karbantaítási munkák, alkatrész- és eszközbeszerzések csak mini-
mális - a valós igényektől, sót törvényi elóírásoktól messze elmaradó -

hányadát sikerült végrehajtani.

Atechnológiai rendszerek és berendezések, valamint az üzemanyag-
technikai eszközök műszaki á általános állagaegyolyan állapotba került,
amikor már a hadrafoghatóság és működóképesség felelősséggel tovább
csak komoly nehézségekkel és feszültségekkel garantálható.

A kiszolgáló eszközök üzembentartására naglságrendekkel kevesebb
péaz jut, mint a harceszköZók üzemeltetésére. A katonai szervezetek a
szaktechnikai eszközök jaűtását, karbantartását a szülrséges javítóanya-
gok és tartalékalkatrészek elégtelensége miatt csak hiányosan képesek
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elvégezni. Az ipari nagyjavítások a költségvetés elégtelensége miatt el-
maradnak. Jelenleg a szolgálat technikai eszközeinek zöme erkölcsileg
és technikailag elavult, egyre több paramétert sértenek meg az elóírások
vonatkozásában.

Az iizemany aglároló és kiszolgáló rendszerek (üzemanyagraktárak,
repülőtéri üzemanyag-ellátó rendszerek, tiz€manyag-töltó állomások) be-
rendezései elalultak. A telepített tartályok és szivat§niházak életkora
sok esetben meghaladja a 35 évet. Van olyan raktárunk, hol még a Wehr-
macht által a II. világháborúban telepített tartályokban tárolunk hajtó-
anyagot.

A fóbb eszközcsoportok állapotának jellemzői a következőkben foglal-
hatók össze:

a.) Üzemanyagtöltő állomások:

A töltőállomások tartályaira a 7111994. számú IKM rendelet ás en-
nek kiegészítései előírják, hogy azokat 8 éven belúl a vonatkozó szabvány
követelményeinek megfelelóen át kell alakítani vagy ki kell cserélni. Je-
lenlegi tartályparkunk e követelmények teljesítését nem tüközi. Ameg-
lévő {inanszírozási nehézségeink mellett csak úgy lennénk képesek to-
vábblépni, ha 8 éven keresztül mintegy 80-100 M Ft-ot fordíthatnánk
évente az elöregedett,leromlott műszaki-technikai állag felújítására, cse-
Éjére.

E feszító gondjaink mellett a kiadókutak mérésügyi hitelesítésében
1995-ben végre sikerült előrelépnünk A kutakat szervizeló Petrol és Tan-
ker Kflk megkapták az Országos Mérésügyi Hivataltól a jogot a Magyar
Honvédségnél lévíí töltőállomások átfolyásmérőinek hitelesítésére.

b.) Üzemanyagtöltő gépkocsi\ űzemanyagszállító pótkocsi\ utín-
futólc

A honvédségre ugyan nem kötelező jellegűek a veszélyes árut szál-
lító kózúti jármúvekre vonatkozó előírások (ADR), mégis hangsúlyozni
indokolt, hog5l az üzemelés biztons ágát garaúá|ó minimális kritériumok-
nak sem felelnek meg eszközeink.
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Az alkatrész utánpótlás, felújítás a szúkös lehetőségek miatt - 1994.
éü szerény mérvri alkatrészbeszerzés kivételével - megoldatlan mind a
szakfelépítmény, mind az alapgépjármú vonatkozásában. Több év óta a
meghibásodott eszközöket a selejtezésíe váró eszközökből kiszerelt al-
katrészekkel javítjuk.

Az izemanyag pótkocsik, utánfutók állaga erősen leromlott, köz-
ponti javításuk - pénzíedezet hiányában és a romló személyi feltételek
miatt - évek óta elmarad.

Ugyanakkor az eszközcsoport - melynek átlagos életkora meghalad-
ja a 15 évet - modernizálása elodázhatatlanná válik.

c.) Repülőtéri üzemanyag-e|látó rend§zerek:

E rendszerek alapjait az 1950-es években telepített tárolótartályok
és szivattyúházak képezik. A telepeken a legnagyobb gondot a szivaty-

§niházak épületgépészeti és üzemanyag gépészeti leromlott állapota je-
lenti. Hiányoznak az üzemanyag lefejtési és kiadási rnűveletek megbíz-
ható és biztonságos végzéséhez szükséges alapvető biztonsági, automa-
tizá|ási berendezések (tartáIyszintmérők, túltöltésgátlók). Az egyik re-
pülőterünkön a 200 mJ-es tartályok a végrehajtott biztonságtechnikai
felülvingáat eredménye alapján csak ez év közepéig üzemeltethetők biz-
tonságosan. A szükséges pénzügyi fedezet a felújításra azonban nem áll
a szolgálat rendelkezésére.

A repülőtereken eredményként könyvelhetjük el, hogy az 1980-as
évek elején telepített kdzponti feltöltó rendszerek (CZT) a folyamatos
karbantartásoknak köszönhetően megbízhatóan üzemelnek, azonban a
szükséges alkatrészek hiánya - melyek korábban a volt NDK-ban kerül-
tek gyártásra - a közeljövőben várhatóan komoly üzemeltetési gondok
forrása lehet.

Előrelépés mutatkozik a HITEC adalék előírt keverési arányainak
biztosításában a a keverőberendezések repúlőtereken történő telepíté-
sével.
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d.) Üzemanyagraktárak tárotó- és kiszolgáló berendezései:

Araktárak technológiai berendezéseire is a magas életkor és a nagy-
mértékű elhasználódás jellemző. A jelentős mennlségű anyagmozgatás-
nál az alapvető biztonságtechnika hiánya csak nagynehéxégek árán teszi
lehetővé a kiszolgálás biztonságos végrehajtását,

Különösen rosszak a körülmények a vasúti tartállvagonokba és köz-
úti gépjárművekbe történó anyaglefejtés és kiadás tekintetében. Avasúti
lefejtó-, kiadóhidak elavultak, az álfolyásíflérő órák nem múködnek, a
hídról a szivat§nik nem szabályozhatók (indítrás, leállítás). A vagonok moz-
gatása zömében kézi eróvel történik. A raktárak az erőteljesen lecsök-
kentett saját állományukban lévő szakemberekkel a szükséges karban-
tartásokat mind nehezebben tudják elvégezni, melyet az alkatrészhiány
csak tovább nehezít.

A fagyálló regeneráló§ hordómosók elawltak A mosott hordók fes-
tése szabadtéren kézi festékszórással történik, ami a környezetre való
káros hatása mellett a kezelőszemélyzet egészségére is káros.

Ha nem is szorosan műszaki-technikai biztosítási kérdés, de ugyan_

csak ide tartozik a környezetvédelem és mérésügr helyzete is.

Az elmúlt évben három helyórségben történt környezetszennyezés
az üzemanyagok talajbajutása miatt. Mindhárom helyőrségben az üzem-
anyagtartályok kilyukadása okozta a szennyezést és a regionális környe-
zetvédelmi hatóságok köteleztek bennünket a károk mentesítésére és a
rekonstrukciós munkák elvégzésére. Anyagi fedezet hiányában csak a
minimális kármentesítési munkákat tudtuk megkezdeni, de a felújítások-
hoz már nem álltak rendelkezésünkre a feltételek.

Az izemanyag tárolótartályok előzőekben jelzett állapota miatt saj-

nos szinte valamennl helyőrségben fennáll a veszélye a potenciális kör-
lye7Étszelnyez,ésnek. Csak az ismert környezetszennyezési okok meg-
szűntetésére mintegy 400 M Ft költségvetési támogatásra lenne a szol-
gálatnak szüksége.

A méré§ü§/ teíületén 1991-ig a jogszabályokat nem tekintették szi-
gorúan kötelezónek a Maglar Honvédségre nézs,e, de az XLY. számíl
törvény a mérésüryről már konkrétan vonatkozik ránk is. Az üzemanyag
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§zolgálat területén éppen akkor kellett volna megkezdeni a mérésügyi
feladatok pénzügyi fedezetét biztosítani, amikor a költségvetés elégte-
lensége miatt rátérttink a válságkezelésre á a meglévő készletek felélé-
sére. A törvényben előírt hitelesítések egyszeri végrehajtására közel 250
MFt ráfordítási igény mellett, feszítő teherként nehezedett ránk éwől-
éwe a közel 30 - 40 MFt éves szükéglet hiánya is.

EZen a területen a töltőállomásoknál már jelzett hitelesítések jelen-
tenek előrelépést.

Összességében megállapítható, hogy az üz,emanyag-szolgálat szak-
technikai eszközeinek műszaki állapota helyenként kritikussá vált, Apol-
gári rendeletekben, szabványokban meghatározott - az MH részére is
kdtelező - követelményektől több wes lemaradás tapaszíalhaíó. Az ;jzem-

anyag tárolóeszközök állaga miatt üzemanyag telephelyeink a k<irnyezet-
szennyezés potenciális forrásai.

Az 1996. évi költségvetés lehetóségeit ismerve, a műszaki-technikai
bbtosítós továbbra is funás hiányában szenved. Prioritást csupán a ren-
delkezésre álló pénzúgyi mozgásterünk tükrében a töltőállomások és re-
plilőtéri feltöltőrendszerek átalánydíjas karbantartása, valamint a soron
következő nyomáspróbák és biztonságtechnikai felülüzsgálatok egy ré-
szérlek elv égzése képezheznek.

Következtetésképpen a mobil és beépített szaktechnikai eszközeink
tervszerű karbantaítása, állagmegóvása és javítása, valamint a hadinor-
más technikai eszközök beszerzése továbbra is háttérbe szorul, s tovább-
ra is megoldatlan mérésügyi és tűzvédelmi helyzetünk,

A műszaki-technikai biztosítási feladatok terén e szerény feladatok
végrehajtása mellett abban bízhatunk, hogy az 1991-99. években a gör-
düló költségvetési tervezés és javuló támogatási lehetőségek javítanak a
műszaki-technikai eszközök kritikussá váló helyzetén Ellenkező esetben
nemcsak a karbantartás és állagnegovás, hanem a fejlesztés és töwényi
előírósok teljesítése terén is elmaradunk nemcsak a polgái szférától, ha-
nem a NATO követelményektől is.
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