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A MH üzemanyag gazdálkodásának helyzetét 199ó. nájusában_jú_
niusában mind a MH Vezetői Tanácsa, mind a HM Kollégiuma meg-

tárgralta. A szolg álatrlebézhe|yzetére való tekintettel olyan döntés szü-

letett, hogy fel ke|l mérni a MH üzemanyag bázisok hBsznosításának
lehetóségeit és a keletkező bevételek eg5l részének a gazdálkodásba tör-
ténő üssiafordítrásával javítani az üzemanyag-ellátást, valamint a szolgá-

lat múszaki-technikai állapotát. A HM Ur a Népszabadság 199ó. október
14-i számában nyilatkozott a tárolókapacitások hasznosításának lehető-
ségeiról.

Az Új Honvódsegi szenle 1996/8., és a Katonai Logisttil<a |996,2,
szómában mrár részletesen elemeztem a MH üzemanyag és üzemanyag-

technikai eszköz ellátásának, a szolgálat műszaki-technikai állapotának
helyzetéí, így azt most nem célom megismételni.

Az üzemanyag gazdál}odás €setlege§ privatiációja többször fel-

merült az elmúlí években. A szotg á|at előző vezetése 1993-ban egy HM
Rt. létrehozásának lehetóségével s zámo|t, de ez az elképzelés nem.jutott

el a megvalósíttásig. A Magrar Honvéd 1995-ben közölte Enyedi Lajos
századoi cilrkét "Pivatizálható-e az üzemanyag,elldtás?" címmd1 maJd

Korom Károly al enedes "Ellenvélernényét" is-

Korom Károly alezredes ellenvélem értyét a ldvetkezőképpen íejezte
be:

"A kérüsre, hog pivatizálható-e az üzemanyag-ellátás a válaszom

IGEN, azonban nem mindendron és nem a jelenlegi helyzetben és feltételek
mellett. }Éppen a csapatszintű ülzemanyag-bbtosítóst végző szervek piuati-
z á ciój a me goldha t at l an."

1 Dr.Ru8áío§zkároy,eaedes,voltMHÜzeínanya8szol8áatfónök
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Ú5, gondolom, hogy a csapatszintú üzemanyag-biztosítást végó szer-
vek privatizációja ma sem időszeű és nem jaűtana ajelenlegi helyzeten.
Ugyanakkor az elmúlt egy évben jelentős változások álltak be a szolgálat
helyzetében és a működés feltóteleiben. A szolgálat valamennyi tarta-
lékát felélte, a múszaki_technikai állapot tovább romlott. Cikkemben a
hasznosííás lehetősegeinek feltárásában a Honvédelmi Minisztérium
Társaságfelügreleti Oszályának ós az MH Üzemanyag SzolgáIatfőnök_
§ége közös előkészítő munkájábóI felmerülő gondolatokat szeretném
ktimeadni. A szolgálat gondjainak, feszü|tségeinek feloldására termé-
szetesen a legkézenfekvőbb megoldás a költségvetési forrás biztosítrása
lenne, de sajnos erre hosszabb távon nem látok lehetőséget. A költség-
vetés tartós elégtelensége és ebból adódóan a kapacitások kihasználat-
lansága megköveteli a szolgálat központi tagozatának csökkentését és
az ellátás, §zolgáltatá§ok esi részének polgári bázisra terelését. A fel-
szabaduló bázisok ésszerű hasznosítása és a befolyt bevételek szolgálat
érdekébeni felhasználása megítélésem szerint az egyetlen út a jelenlegi
helyzetből való kilábalásra.

Ennek sikeres megvalósulása a MH részérelétsámcsökkentés! az
objektumok kapacitásainak telje§ körű kihasználrásából pedig felhasznál-
ható gazdasági eredményt lehetne elémi.

E élok eléréséhez olyan megoldást kell találni, mely ery sor szem-
pont, bizosíték betartá§át teszi lehetővé, amelltk az alábbialiban össze-
gezhetők

- a MH üzemanyag és üzemanyag-technikai eszköz ellátása, a szol-
gáltatások továbbra is teljes körűen biztosítottak legyenek;

- illeszkedjen a MH anyagltechnikai, logisztikai rendszerébe és meg_
bízhatóan múködjön mind béke, mind minősített idő§zakban;

- az üzemanyag bázisok hasznosítása gazdasági haszonnal járnon es
ne járjon utólagos terhekkel;

- a gazdasági haszon jelentős része üsszafordítható legyen a MH
rendszerébe és az üzemanyag-ellátrá§ ráfordítási költségeinek csökken-
tésével járjon;
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- a megoldás feleljen meg a haderőcsökkentés kritériumainak, de
egyben munkahely megórző legyen;

- á végül, de nem utolsósorban feleljen meg a töwényi előírásoknak
(közbeszerzái, privatizációs, környezetvédelmi, mérésügyi, tartályok
üzembentartása stb,).

E szempontok megvalósítására számos megoldás kerűIhet szóba.

Egyik megoldás lehet, ha a HM eryszenélyes részvénl,kírsaságot
hoz létre, melyhez apportként felhasználja a bázisokat, biztosítja a jegy-

zett tőke készpénzhányadát, az induláshoz szükséges forgóeszközöket,
a szükséges engedélyek beszerzését.

Ez a vá|tozat ideálisan biztosítaná a HM függetlenségét, a haderő-
csökkentést és az üzemanyag-ellátási feladatok polgári jellegú szférába
vitelét, de nen oldaná meg a finanszírozás kérdését, a törvényi előírások
betaítását, azazbeláthatő időn belül nem biztositáná az alapvető có|t a
gazdasági hasznot és annak egy részének visszafordítását az ellátási szín-
vonal javítása érdekében,

Másik megoldás lehet közös társaság létrehozása az országban je,
lentős piaci helyet betöltó vállalattal, vállalatokkal, mellyel a befektetés
arányában megosztható a gazdasági eredmény, de egyben biztosítja a
rneghatározott szempontok alapján a HM igényeit, elvárásait.

Egyik i\en lehetséges vállalat valóban az Enyedi százados által is
említett MoL Rt. lehetne, de természetesen nem a laktanyán belüli
üzemanyag-ellátás tekintetében, A MOL Rt. a kóolaj kitermelésétől a
feldolgozáson és kereskedelmi tevékenységen keresztül felöleli vala-
mennyi területét e szakmának. Biztosíthatóak lennének a MH minőség-
biztosítási követelményei és szortiment igényei a hazai termékek vonat-
kozásában és a tulajdonában lévő vállalatokon keresztül az eseti és im-
port igények kiel é§tese is. Nyilvánvalóan közös felmérés szül<séges az igé-
nyek és lehetőségek a bázisok szüI<ségességének vizsgálatára, valamint a
gaz d a s á go s s á g t e kint e t éb en.

Elképzelhető azis, hogy ketté válasszuk a célok megoldásának mód-
ját. EgJrrészt e§/ közös társaság létrchozásával az elláá§t polgári útra
tereljűk a bázisok egy részének apportálásával, másrészt a bázisok
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fennnaradó részének hasznositására pedig nás Yállalatokat vonunk
be. Ilyen lehet például igény esetén a Kőolaj- ós Kőolajtermék Készle_
tező Szövetség (KKKSZ) vagy más tározó igénrlyel rendelkezó vállalat,
társaság"

Nem kizárt az sem, hogy az apporton felüli szabad üzenanyag bá-
zisokat vary azok kapaciíását bérbe adjuk, Abérbeadás ugyan nem old_
ja meg a tározók műszaki állapotásnak elvárt jawlását, de még mindig
kedvezóbb, mint a kényszerű használat, így bevétel nélküli órzés-véde-
lem. Természetes igényként merül fel ebben az esetben is - a jelenlegi
gyakorlattól eltéróen - a bérbeadásból származó bevétel visszaforgatása
a Szolgálat érdekében.

Harmadik megoldásként lehetséges egy olyan két- vary több §ze,
mélyes részvénlársaság létrehozása, melynek jeglrzett tőkéjéhez a HM
az izemanyag bázisok egy részének apportálásával mint többségi tulaj_
donos járulna hozzá, míg az alapításhoz és a további műkrjdéshez szük-
séges tőkét a társalapítók biztosítanák. Az apportálás és tókebefektetés
után a részvénytársaság feladata lenne az adott objektumok korszerűsi-
tése, felújítási és hatósági előírások betartása, a szükséges engedélyek
beszerzése az eredményesség elérése.

E változatnál meg kell találni azt a partnerq partnereket, akik ren-
delkeznek a szükséges gazdasági feltételekkel, tókével, illetve az olajpi
acra be tudnak törni. Természetesen ennél a változatnál sem zárható ki
a második változatnál említett MOL Rt.-vel vagy más társaságokkal való
partnerség.

A második és harmadik megoldásná| az apportok tekintetéb€n ter-
mészetes€n kormányzati es/eztetések 6§ döntés §züksége§.

Az apportálást, figyelembe véve a piaci kockázaii tényezőket, csak
fokozatosan a bázisok lépcsőzetes bevonásával célszerű megvalósítani.
Ajelenlegi bázisok meg§züntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a priva_
tizácíő me gfelelő garanciákkal kerül végrehajtásra.

E gondolatokból is levonható az a következtetés, hogJl az űzem-
anyag_ellátás MH hadrendjén kivüli megvalósítása sámos problémát
vethet fel, melyek megoldását kelló óvatossággal, jogi, szakmai és főleg
politikai körültekintéssel kell végeznl Ebből adódóan adtam cikkemnek
a gondolatok címet, hkzen a pivatizóció előMszítésében, a döntés esetleges
végrehajtásában a szalonai szempontok uglan fontos, de nem döntő sze-
repet játszanak
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