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Az Országg5nilés döntésének megfelelően a Magyar Köztársaság
egl múszaki kontingenssel vesz részt Honátorságban a békeí€remtő
tevékenységben.A műszaki kontingens elsó parancsnokának Dr, Ronkoücs Jóxef ezredes és munkatársai tapasztalatainak elsődleges összegzése azÚi HonvédségiSzemle 1996/8. szárnában füzetként megjelent"
Csatlakozva e tapasztalatokhoz, cikkemben az üzemanyag biztosítás eddigi tapasztalatait igyekszem összegezni a kontingens felkészítéseés alkalmazása időszakában.

üzemanyag bizto§tása
l.) A kontingens felkészítésének

A Magnr Műszaki Kontingen§ (MMK) felkészítése,az állomány
kiképzése1995. december 18{ól Ercsiben az MH 37. II. Rákóczi Ferenc
műszaki ezrednél került végrehajtásra.
A felkészülés meggyorsítása érdekében már az OGY h atározat e|őtt
is folytak elókészító munkák, mégis a határozat után - főleg időhiány
miatt - jelentősen fel kellett gyorsítani a felkészülést.
Előzetes terveink szerint úgy számvetettünk, hogy 2 db AC-5,5-375
(URAL-375) töltógépkocsi és 4 db 3 m'-es üzemanyag-szállító pótkocsi
biztosítani képes a kontingens bels ő ellátását, azutánszállítást pedig honi
területről hetente kettő alkalommal a Nemzeti Támogató Század
(NTSZ) fogja biztosítani.

A kontingens felkészítésesorán az 1995 decemberében felhasznált
anyagok elszámolása még az állománllletékes katonai szervezeteknél,
1996 januárjában már a műszaki kontingens fogyasztási kerete terhére
tórtént.
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Dr, Ru8áI
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oszlúr ezredes, MH Üz€manya8

szolgálatfónök

I

Bonyolította a felkészítésirányítását, hogy közben - a leendő állományilletékes elöl,lJáíó szeíyezeíe- a 2, KKP-ság átszervezésre került és
ebben az időben a 2. g.ho. még nem, a 2. KKP-ság már nem rendelkezett
alárendelt katonai szervezetekkel, így az irányítás zömét közvetlenül a
gépesitett hadtest és az MHP-ság végezte.

A kontingens elvonulása időszakában került megalakításra a NTSz
és az elvonulás után került okmánllag átadásra a kontingens az MH 64.
Boconádi logisztikai ezrednek.
alegység l€tt, melyben az ;jzemanyag utánpótlá§ ér[ő raktárvezető tts., l lő raktáros tts., és 2 db 5 m'-es üzem-

A NTSz önáIló

dekében i
anyagtöltó gépkocsi áll rendelkezésre gépjármúvezetóvel eg5/ütt.

A kontingens üzemanyag-e|láüísára üzemanyag-szállító raj lett

szewea,e, áIlományában: 1fő szállító rajparancsnok ti., 3 fő gépkocsivezetó tts.-el. Részére a kartonrendszerű raktári és alegység készletnfilvántartás vezeté§ét és ezek adatai alapján az izemalyag igénylésekelkész!
tését,felterie§ztését, a kontingens és a kikülönített, kihelyezett alegységek územanyag-ellátását, annak iránltását és ellenőrzését, a kiszállított
üzemanyagok mennyiségi és minőségi átvételétszabtuk feladatul.

Az ellátó MH 64. Boconádi logisztikai ezred feladatát a cserekészletek folyamatos biztosítása, a szükséges üzemanyag mennyiségek igénylése, tárolása, szállításra történő előkészítése,szükég esetén saját szállítóeszközzel történőkiszállítása, a kontingens részérekiszállított hajtóanyag mennyiség elkúlönített nyilvántartása, a menetlevelek feldolgozása képezte.

A személyi áltomány kijelölésével és felkészítésévelpárhuzamosan

a kontingens állományába kerülő technikai eszközök

több mint 2ó alakulattól vezényléssel,illetve kúlönböző központi raktáraktól utalványok
alapján lettek biztosítva. A kiképzéssorán részben a technikai állapot
miatt, részben a maximális feltételek biztosítása érdekébena technikai

eszközök folyamatosan cserélődtek, illetveegy-két eszköz még az indulás
napján is változott. Mindezekből adódóan, illetve a szúk határidő miatt
a technikai eszközökról
mozgásbizonylatok nem készúltek,így már a működési területen k ellett"kinyomozni" az eszközök hovatartozását, illetve
azokat nf lvántartás szempontjából rendezni.
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Sajátos volt, hogy a kontingens üzemanyag biztosításának tervezését
alapvető ismeretek nélkül kezdtük meg. Így nem volt ismert az alkalmazás konkrét helye, a kontingens állománya, feladata, a felvonulás megkezdésénekideje, a leendő táborhelyen lwó egyéb feltételek (fútés,ülágítás, stb.) helyzete és így természetesen nem lehetett megalapozottan
megtervezni a várható üzemanyag felhasználást sem.

A szemrevételezések

után vált ismertté, hogy a horvát fél az e|ektromos áramot csak 1-2 hónapos késésselfogja biztosítani vezetél§őI, e7É:ít
a tábor üllamos energia el|átrása és fűtése is naryteljesítményiESZD-200
típusú aggregátorokkal kerii{ végrehajtásra (az aggregátorok napi foryasztása 3.000-3.500 liter).

Mivel nllvánvaló lett, hogy ezt a felhasználást a 2 db töltőgépkocsi
nem képes utántölteni, a kontingenst elláttuk 2 db TC-10 konténerkúttal, 2 db KC-20 konténeítartállyal, valamint vasúti tartálykocsikban gázolajjal és benzinnel.

A kontingens elvonulásakor

a tárolóeszközökben

összességében

magával ütt 61.000 liter gánolajat,18.000 liter B-92, és 3:000 liter ESZ-95
benzint, 8 tonna kenő-karbantartó anyagot és 51 fa[ta, több száz darab
különböző üzemanyag-technikai eszközt (2 db 20 m'-es konténerben).

Az elvonulás időszakára a kontingens üzemanyag-ell átása már a követkzző forrásolcra támaszkodott: a kontingens által kiszállított, az e|őretolt ellátó bázisnál, az NTSz-nál és végül az MH üzemanyag szolgálat
raktárainál lévő készletekre.

Ezek a készletek a működést az alábbi időszakokra biztositottá\
biztosítják (bónapban) :
Kontingensnél

Autóbenzin

1,5

0,5

I-2

3_5

Gázolaj

1§

1,5

7-2

4-6

3-6

2-4

3-5

8_15

I(enó-karbantartó

aíyaE
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NTSz Központi

Megnevezés

UZAR

Osszesen

Ha figyelembe vesszük, hogy a NATO követelmények 90 napos
készletek létrehozását írják elő, bátran ki lehetjelenteni, hog5l az egyébként a szolgálatra napjainkban jellemző finanszírozási gondok ellenére
a Magnr Múszaki Kontingens (MMK) üzemanyag-ellátása megbíáa_
tóan szervezett volt.
2.)

A kontingen§ alkalmazásának időszalcíban

Az üzemanyag-sz állítő

részéíebiztosított tároló és szállító eszközrikkel kétszeri áttelepítés után végül is a tábor bejáratánál építette ki
az MMK üzemanyag raktárát. Ez uryan a raktár közel- és g5nijtófeg5rverek elleni védelrnétcsak minimális szinten bizto§ította, de feltétlen előnye volt, hogy valamennl jármű telephelyre történő beállás előtti feltöltésétmegkönnyítette.
raj

^

Részben a NTSZ felállításának, ellátásba történő bevonásának nehézségei,részben az anyagfelhaszrálás na§l ingadozása, másrészt az áramfonás aggregátorok tewezettnél naryobb igénybevétele miatt a gázolaj fe|használás jelentősen megnövekedett és februárban szükségessé vált az
utánpótló töltőgépjármúvek növelése, sót egl alkalommal soronkívüi utánszállítást kellett biztosítani a logisztikai ezredtől. A feszített úálszállításnak köszönhetően február végérea készletek feltöltésre kerültek és
a tervezettnek megfelelő heti kétszeri utánsállítá§ folyamatos ellátást
biztosított.

A

hajtóanyag ellátásban jelentkező kezdeti feszültségek feloldásá_
feszített utánszállítások mellett, jelentősen §egített a horvátországi
INA (Industrija Nafía) cég ajanlata, hogy horvátországi finomítókból
biztosítaná a benzin és gázolaj ellátást.
ban

a

A Honvédelmi Miniszter Úr engedélyével- a kedvező laborvizsgálati
eredmények után - április elejétől az INA cég biztosítj a abenzint és gázolajat az ólommentes benzin kivételével. Az ehhez szükséges szerződést
az INA-val a HM Beszerzési Hivatala kötötte meg. A megrendelést 10
naponként az MMK adja fel, a fizetés a ki§zállítá§t me gelőzően 48 őrával
esedékes, A szállítást az INA eszközeivégzik Az anyagok átvétele, nyilvántartása leszabályozott, eddig semmilyen probléma nem merült fel,
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Az MMK és utánszállító századának üzemanyag felhasználása

199ó. augusztus 06-ig az alábbi volt (tonnában):

Megnevezés

Benzin

Gázolaj

Osszesen

Kenőanyag

Múszaki kontingens

50

27o

32o

15

utálszáíIító század

24

,7o

94

4

összesen

74

340

474

19

A fogyás pótlására és a készletszint fenntartr{sa érdekében a fenti
időpontig kiszálliúásra került (t):
Megnevezés

Benzin

Gázo|aj

Logisztikai ezredtől

27

I66

193

Horvát bázisról

15

104

7L9

Osszesen

42

270

3I2

összesen

A felhasznált

gázolaj 27 Vo-áí nem a hőerőgépek üzemeltetésére,
hanem a tábor egyéb feltételei biztosítása érdekébénhasználták fel. Így
fűtésre 16 tonnát, világításra 69 tonnát, a mozgókonyhák üzmeltetésére
(a gázüzembeállításáig) 7 tonnát, ami ósszességében 92 tonna gázolajat

jelent.

A kenőanyag

utá nszállítás azigényléseknek megfelelően folyamatos

volt.

A horvátországi üzemanyag-ellátás akadályoztatása esetére továbbra is készenlétbenállnak az utánsállilő száuzail gépkocsijai az azonna|i
beavatkozás lehetőségével.
Az MH központi raktr{raiban a horvát szállítások megkezdéséig az
részérekülön hajtó-, kenő-, karbantartó anyag készleteket különítettünk el a folyamatos ellátás érdekében.A kenő- és karbantartó anya-

MMK
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gok ellátásánál az esetleges szaktechnikai eszkózökhöz szükséges alkatrészekkel együtt az MMK a mai napig prioritást élvez.
3.)

A nyilvántartás terén

A múszaki kontingens üz€manyag és üzemanyag{echnikai eszkciz
készleteit, a kiilönböző változásokat, a felhasználást a kialakított rendnek megfelelően kettő helyen tanják nyilvún:
- az

MMK

- a 64.

územanyag-szállító rajánál manuá]isan kartonokon;

logisztikai ezrednél számítógépen,

Mindkét helyen a kiinduló adatokat a 37. műszaki ezr€dtől
készletek jeg5zókönyve képezi.

átvett

a mozgásbizonylatokvezetéxére a lo,
gisztikai ezrednéI önálló szómviteli csoport alak:.rlt.-Az általa kiadott mozgá§bizonylatokkal történik az anyagmozgatá§ok ehendelé§e a kontingens

A készletek nyilvántartására,

á

az

NTSZ között.

kontingensnél naponta könyvelik és azok
egy példányát hetente juttatják el a logisztikai ezredhez.

A kiállított bizonylatokat

a

A menetlevelek elszámolásának viszon}lag hosszabb átfutási ideje
(10 nap) miatt - a technikai kiszolgálások érdekében- a kontingensnél
"Havi igenybevételi terv" -et vezetnek
A logisztikai ezred havonta egyszer ad készlettablót az izemarrya,
gokról, negyedévente aZ üZemanyag-technikai eszközökől.

A

horvátországi hajtóanyag szállításokról a koniingens külön nfilvántartás vezetésére, hetente szóbeli, havonta írásos jelentésre van köte|ezve.
4:)

A vezetés terüetén

A műszaki kontingens állományban üzemanyag szolgálatfőnöki (ve-

zetői) beosztiás nincs rendszeresítve, ezeket a feladatokat az üzemanyagszállító rajparancsnok látja el, aki hivatásos tiszt. Az ellátás ily módon
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való megszeívezÉseközel a honi forrá§okhoz, utánsz állítóhoz ez elegendőnek bizonyult. Ha figyelembe vesszük a helpzíni beszerzés lehetőségét, annak irányítására, a nyilvántartások vezetésére, az esetenként nagyobb távolságra kikülönített alerységek ellátásának szervezésére,eset_
leg a jövőben meggondolandó üzemanyag szolgálatfónök rendszeresítése

is.

A kezdeti főleg információ-

és idóhiány miatti nehézségeket nem

számítva, a szakmai vezetá folyamatos volt. A vezetés rendjében - a rend_
szeres kapc§olattaítás alapvető form ála az írásos ntézkedéselq jelentések

mellett - jelentós szerepet játszott a naponkénti telefonon történó kapcsolattartás, sót a helyszíni ellenőrzés, segítségnyújtás is.

Az egüttműködés az MH ÜSZF-ség MH ÚEK hadtest, hadosztáIy,
üzemanyag szolgílatok és a kontingens iizemanyag-szállító raja küött jó.
Összességében az MMK územanyag-ellátása megfelel a követelmé_
nyeknek és jó tapasztalatot adott a békefenntartási, béketeremtésifeladatok űzemanyag biztosítása terén.

Nem lezárva a további tapa§ztalatok szerzésénelq feldolgozásának
lehetőségét, az eddigi tevékenységekből is levonhatók következtetések
a jövőbeni
hasonló tevékenységeks zervezése érdekéberl,melyet az aMbbia kban Hv ánok ös szegeni:
Célszerű a döntés és végrehajtás kezdete közti idő-intervallumot
megnövelni, hogy elegendő idő álljon nemcsak a személyi állomány felkészítesére,hanem az anyagi-terhnikai eszközök átcsoportosítrására, megalakítására is,
1.)

2.) Az előzetes szemrevételzé§ekbe szükséges bevonni az alapvető
szolgáltatásokat, telepítési feltételeket biztosító szakállományt is, a hely_
színi feltételek és lehetőségek tisztázása érdekében.
3.)

A tervezés során nagyobb tartalékképzésre,kapacitásbiztosításra
a váratlanul jelentkezó feladatokvégrehajtása érdekében.

kell törekedni

4.) Amennyiben honi területtől távolabb kell hasonló feladatokat
tervezni, vegrehajtani, biztosítani kell a végrehajtók fokozottabb pénzügyi, beszerzési, tárolási önállóságát.
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