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BELSŐ KÁRTYÁS ÜZEMANYAG TANKOLÓ  
ÉS GÉPJÁRMŰ MENETLEVÉL KEZELŐ RENDSZER 

Kertai László – Szatmári Gábor 1

                                                     

 

Bevezető 

A Magyar Honvédség (továbbiakban MH) üzemanyag kiszolgá-
lási rendszere mind az ellátás, mind az alkalmazott technikai eszközök 
vonatkozásában, jelentős mértékben megváltozott az elmúlt évek so-
rán.  

Szükségessé vált, hogy az Üzemanyag Szolgálat létesítményei 
egy hosszú távú, több évet átfogó „program” keretében jelentős kor-
szerűsítésen essenek át. Ez a korszerűsítés első lépésben a kiszolgáló és 
tároló létesítményeket (üzemanyag töltőállomásokat, raktárakat) és az 
üzemanyag-szállító járműveket érintette. Ez a változás korunk egyre 
bővülő környezetvédelmi és technikai előírásainak következménye.  

Az MH Üzemanyag Szolgálatának az a célja, hogy a katonai szer-
vezetek üzemanyag ellátásához szükséges személyi és anyagi-technikai 
háttér a lehetőségekhez és igényekhez mérten az előírásoknak minden 
szempontból megfelelően rendelkezésre álljon. 

Az üzemanyagtöltő állomások tekintetében első lépésként fel kel-
lett mérni az igényeket, hiszen az elmúlt évek során az MH hajtóanyag 
forgalma jelentős mértékben lecsökkent, ezért sok szervezet üzem-
anyagtöltő állomásának működtetése gazdaságtalan, felújításuk fölösle-
ges pénzkiadás lett volna. Szükségessé vált, hogy a MH azon objektu-
maiban, ahol az általános fogyasztás egy bizonyos napi kiszolgálási 
mennyiséget nem ért el, ott egy korszerű és gazdaságos megoldást ve-

 
1 Kertai László mk. alezredes, MH ÖLTP Üzemanyag Szolgálatfőnökség fő-
mérnök. 

Szatmári Gábor hadnagy, MH Veszélyes Anyagellátó Központ, üzemeltető 
mérnök. 
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zessenek be, az üzemanyagtöltő konténereket (Tankbox-10 és RHD-10 
illetve -30).  

Az üzemanyagtöltő állomások korszerűsítése, felújítása még a mai 
napig is tart. A 2002. óta eltelt 4 év alatt felújításra került az MH 
Veszélyesanyag Ellátó Központ Üzemanyagraktár Hetényegyházán, 
telepítve lett 21 katonai szervezethez az új típusú üzemanyag konté-
ner, mely kiváltotta a régi üzemanyagtöltő állomásokat, és felújításra 
került és kerülnek a kecskeméti és szolnoki repülőtéri üzemanyag ki-
szolgáló rendszerek (így képessé válnak a Gripen típusú vadászgép ki-
szolgálására is) és az MH töltőállomásainak nagy része. 

Az üzemanyagtöltő és szállító járművek közül felújításra ke-
rült 55 darab URAL-4320 típusú 5,5 m3-es tehergépkocsi (gázolaj 
szállítására és kiszolgálására) és a Gépjármű Beszerzési Program 
keretében 2005. és 2013. között RÁBA H-25 alvázra épített 10 és 18 
m3-es tehergépkocsi kerül beszerzésére gázolaj és JET-A1 szállítá-
sára és kiszolgálására. 

Üzemanyag tankolás és gépjármű menetlevél kezelés jelenlegi 
rendje az MH katonai szervezeteinél 

Az MH katonai szervezeteinél az üzemanyag tankolás csak érvé-
nyes gépjármű menetlevéllel történhet, melynek üzemanyag elszámolá-
si részét a gépjárművezető és a töltőállomás kezelő tölti ki. A gépjármű 
üzemanyaggal történő feltöltése csak a fent említett két személy jelen-
létében történhet.  

Az üzemanyag feltöltést követően összevetésre kerül a ténylegesen 
és a normákban meghatározott felhasználás. Amennyiben a gépjármű 
három egymást követő esetben túlfogyaszt, akkor a további igénybevé-
telre alkalmatlanná válik, és gondoskodni kell a fogyasztás ellenőrzésé-
ről, beszabályozásáról és a gépjármű esetleges javításáról. A túlfo-
gyasztási adatokat nehézkes pontosan és naprakészen nyilvántartani. 

A Gépjármű Szolgálati Utasítás (GJMŰ/127) kimondja, hogy a 
telephelyre csak teljesen feltöltött, karbantartott és üzemképes eszköz 
állhat be. A Csapathadtáp Szakutasítás (Htp/17) V. rész 43. pontja 
meghatározta a katonai szervezetek részére a 24 órás töltőállomás ügye-
leti szolgálat működését, de az új Szolgálati szabályzat Ált/22-es nem 
sorolja fel a 24 órás szolgálatok között. A Szolgálati szabályzat Ált/22 
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268.1 pontjában szereplő ügyeleti szolgálatok között ugyan nem említi 
az Üzemanyagtöltő állomás ügyeletest, de lehetőséget ad a 268.3 pont-
ban más ügyeleti szolgálatok működésének elrendelésére a parancsnok 
hatáskörében (pl.: üzemanyagtöltő állomás ügyeleti szolgálat). Ez a 
megoldás működőképes, de nem lehet végleges. 

Minden munkanapon, a gépjármű menetleveleken szereplő feltöl-
tések összesítésre kerülnek az Üzemanyag Feltöltési és Kiadási Ki-
mutatáson. 

A töltőállomáson szolgálatot teljesítők között megtörténik a hajtó-
anyag átadása és átvétele, a tartályokban tárolt anyag mennyisége és a 
fent említett, az aktuális napon kiadott (Üzemanyag Feltöltési Kiadási 
Kimutatáson szereplő) hajtóanyag alapján.  Ez a 24 órás szolgálat az 
önkéntes haderőre való áttérés előtt (a sorkatonaság idején) egyszerű 
volt, hiszen elegendő emberi erőforrás állt rendelkezésünkre, de most 
az egyre csökkenő létszám miatt nehézkessé vált. 

Az üzemanyag kiszolgálás rendszere és eszközei jelentős korsze-
rűsítésen estek át az elmúlt években. Ez a változás a kor egyre bővülő 
technikai, környezetvédelmi és gazdasági követelményeinek a követ-
kezménye. Az Üzemanyag Szolgálat célja, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrásokhoz mérten biztonságos és megbízható technikákat állítson 
továbbra is rendszerbe. Egyik ezek közül a Belső kártyás üzemanyag 
tankoló és gépjármű menetlevél kezelő rendszer. 

Belső kártyás üzemanyag tankoló és gépjármű menetlevél  
kezelő rendszer 

A belső kártyás üzemanyag tankoló és gépjármű menetlevél 
kezelő információs rendszer a Magyar Honvédség üzemanyagtöltő 
állomásait, egységes rendszerbe összefogó, üzemanyag tankoló 
adatgyűjtő, felügyelő, diszpécseri rendszer.  

Az üzemanyag szolgálat célja a korszerűsítés során bevezetendő 
információs rendszer működtetésével: 

• A gázolaj és benzin forgalmazás adatainak korrekt, egységes és 
jó feldolgozást biztosító rendszerének kialakítása. 
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• A hajtóanyag forgalmazás diszpécseri feladatainak támogatása. 

• Szoros, tételes elszámolás biztosítása számítógépes támogatás 
segítségével, azaz a mostani manuális tevékenység és az elszá-
molás gyorsítása (napi elszámolás). 

• Az üzemanyagtöltő állomásokon az esetleges visszaélések meg-
gátolása, a hajtóanyag fogyasztás elemzésével a dolgozók el-
számoltatásának biztosítása. 

• A VÁM és Pénzügyőrség felé a törvényben előírt adatszolgálta-
tási kötelezettség könnyítése. 

• A központi anyaggazdálkodáshoz, diszpécseri tevékenységhez 
nagyobb áttekintés, számítástechnikai háttér biztosítása.  

• A társ szakszolgálatok felé, a rájuk tartozó információk segítsé-
gével adatszolgáltatások, kimutatások elkészítése, egyéb külön-
böző feldolgozások elvégzése. 

1. A készlet, illetve a felhasználási adatok azonnali folyamatos 
rendelkezésre állása 

A folyamatosan rendelkezésre álló üzemanyag készlet adatok lehe-
tővé teszik a fenntartási készletekkel történő gazdálkodást, valamint az 
előírt készletek (M és jelző készlet- egy havi felhasználás) biztonságos 
fenntartását. 

A fenntartási készletekkel történő gazdálkodás azt jelenti, hogy a 
hajtóanyag ellátás központilag történő rendeléssel valósul meg, a fel-
használó igényeinek, esetleges eltérő igényeinek megfelelően (hadgya-
korlatok, kiképzések stb.), de az éppen aktuális beszerzési ár figyelem-
bevételével. 

Tehát, ha a hajtóanyag árak az aktuális hónapban emelkedő ten-
denciát mutatnak (az MH az előző hónap speciális átlagára alapján kap-
ja a hajtóanyagot az aktuális hónapban), akkor célszerű minél több haj-
tóanyagot rendelni. Ellenkező esetben pont fordítva célszerű dönteni, 
minél kevesebb hajtóanyagot rendelve. 

Az MH 2004-2006 időszakra tervezett hajtóanyag (ESZ-95, Téli 
gázolaj) beszerzésének függvényében évi 4 %-al számolt megtakarítá-
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sát az 1. számú melléklet tartalmazza. Meg kell jegyezni, hogy például 
a 2005-ös évben előfordult gázolaj és JET-A-1 esetén is több mint 15 Ft 
/ l árváltozás is két egymást követő hónapban, míg a legmagasabb és a 
legalacsonyabb ár között ~30 % (lásd autóbenzin) vagy JET-A-1 esetén 
megközelítőleg 60 %. Lásd az 1. számú táblázatot. 
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∗ Az egymást követő hónapok %-os árváltozása. 

Hajtóanyag árváltozások 2005. évben 
RB-100LL (0,706) Autóbenzin/ESZ-95 

(0,755) 
Gázolaj 
(0,835) 

JET-A-1 
(0,798) 

tankautóban hordóban 

Dátum 

liter kg %∗ liter kg % liter kg % liter kg % liter kg % 

2005. Január 205.44 272.10  215.71 258.34  99.56 124.77  332.63 471.14  518.78 734.81  

2005. Február 215.84 285.88 5.06 211.21 252.95 -2.09 103.43 129.61 3.88 344.71 488.26 3.63 535.33 758.25 3.19 

2005. Március 219.11 290.22 1.52 215.01 257.50 1.80 107.54 134.76 3.98 347.06 491.59 0.68 537.08 760.73 0.33 

2005. Április 227.09 300.78 3.64 230.41 275.94 7.16 122.59 153.62 14.00 354.06 501.50 2.02 542.73 768.73 1.05 

2005. Május 239.10 316.69 5.29 235.91 282.53 2.39 130.74 163.83 6.65 368.39 521.80 4.05 562.93 797.34 3.72 

2005. Június 234.79 310.98 -1.80 231.23 276.92 -1.99 124.66 156.22 -4.65 368.74 522.29 0.10 570.03 807.40 1.26 

2005. Július 247.91 328.36 5.59 248.95 298.14 7.67 140.61 176.21 12.79 385.10 545.47 4.44 592.79 839.64 3.99 

2005. Augusz-
tus 

258.09 341.84 4.10 251.45 301.14 1.00 143.33 179.61 1.93 394.46 558.73 2.43 602.09 852.82 1.57 

2005. Szep-
tem-ber 

265.44 351.57 2.85 256.08 306.68 1.84 148.35 185.90 3.51 398.20 564.02 0.95 599.99 849.84 -0.35 

2005. Október 267.07 353.74 0.62 251.86 301.62 -1.65 156.00 195.49 5.16 411.28 582.54 3.28 614.84 870.87 2.48 

2005. Novem-
ber 

252.23 334.08 -5.56 255.67 306.19 1.52 158.69 198.86 1.72 402.18 569.65 -2.21 614.65 870.61 -0.03 

2005. Decem-
ber 

239.65 317.42 -4.99 242.50 290.41 -5.15 141.64 177.49 -
10.74 

391.09 553.95 -2.76 607.29 860.18 -1.20 

1. számú táblázat 

122 
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2. Az üzemanyag tankolás folyamatának gyorsítása 

Az eddigi adminisztráció (Üzemanyag Feltöltési Kiadási Kimuta-
tás) miatti vontatott kiszolgálás megszűnik. Napi 24 órás, folyamatos 
kiszolgálás biztosított az MH bármely töltőállomással (konténerizál-
takon is) rendelkező, a rendszerhez tartozó töltőállomásán. Egyszerre 
több kútoszlopon, töltő pisztolyon történhet tankolás. 

3. Szoros, tételes elszámolás biztosítása számítógépes támogatás 
segítségével, azaz a mostani manuális tevékenység és az elszámolás 
gyorsítása (napi elszámolás) 

A rendszer biztosítja az adatok naprakészségét, a tankolás (történ-
jen az bármelyik töltőállomáson) után azonnal rendelkezésre állnak a 
szükséges adatok. A meglévő adatbázisból bármely időszakra, több tet-
szőleges szempont kiválasztása alapján készíthetők kimutatások. Egy-
szerűbb a hajtóanyag forgalom (bevétel, kiadás, adott időpontban lévő 
készlet) nyomon követése, valamint a leltározások, beosztások átadás-
átvételének végrehajtása. 

4. Az üzemanyagtöltő állomás kezelőszemélyzet számának 
csökkentése által létszám és munkabér megtakarítás 

A kidolgozott szakmai dokumentációban foglaltak biztosítják a 
Magyar Honvédség katonai szervezeteinél a belső kártyás üzemanyag 
tankoló rendszer kiépítését, amely kiváltja a hivatásos haderőre történő 
áttérés előtt az addig sorkatonák által adott töltőállomás ügyeletet, 
ugyanakkor biztosítja a folyamatos feltöltés lehetőségét. 

A rendszer bevezetése nélkül a jelenlegi előírásokat (pihenőnap-
ok), egyéb körülményeket (betegség, szabadság stb.) figyelembe véve 
töltőállomásonként 3 fő szerződéses (őrvezető) kezelővel számoltunk. 
Az MH tervezett átalakítását figyelembe véve 31 töltőállomással és 2-2 
központi, illetve régióközponti telephellyel jelentkező költséget vettünk 
figyelembe. (4. számú melléklet). 

Az illetmények, járulékok, egyéb költségek az érvényben lévő elő-
írások alapján kerültek megállapításra (néhány egyszerűsítéssel).  
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A fentiek alapján elkészült számvetést a 2. számú melléklet tar-
talmazza 2005-ös bázis költségeken (illetményemelés és a normák mó-
dosítása nélkül). 

5. A VÁM és Pénzügyőrség felé a törvényben előírt adatszolgál-
tatási kötelezettség könnyítése 

A rendszer biztosítja annak lehetőségét, hogy amennyiben beveze-
tésre kerül az egységes hajtóanyag2 (F-34), úgy a VPOP által a Jöve-
déki Törvényben előírt tételes kimutatások és készletek rendelkezésre 
álljanak, ellenőrizhetők legyenek. A jelenleg használt hajtóanyagok fel-
használásának ellenőrzésekor szintén rendelkezésre állnak a szükséges 
adatok az EKO (Egyszerűsített Kísérő Okmány) ellenőrzésére. 

A rendszer működése 

A töltőállomások mindegyikén egy-egy felügyelő/vezérlő rendszer 
fog üzemelni, mely folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyag le-
fejtését, kiszolgálását és végzi a gépjárművek fedélzeti üzemanyag el-
lenőrzési számítógépében keletkező adatok kiolvasását. A vezérlő rend-
szer a töltőkúthoz tartozó kiszolgáló helyiségben lesz elhelyezve. 

A PC-s munkaállomás hálózati, közvetlen kapcsolaton keresztül 
tranzakciónként kapja meg a töltőállomás adatait a felügyelő/vezérlő 
rendszertől. 

A kútoszlopokhoz telepített felügyelő/feldolgozó számítógép a töl-
tőállomáson kerül elhelyezésre és állandó összeköttetésben lesz a fő-
diszpécseri szerverrel. Műszakzáráskor, de legalább egyszer naponta az 
adatok időzítetten eljutnak majd a kútoszlopoktól a fő-diszpécseri szer-
verig. 

 
2 A NATO célkitűzése, hogy az F-34 (JET-A-1) a megfelelő adalékolási eljá-
rás után mind a repülő, mind a szárazföldi eszközök egységes hajtóanyaga le-
gyen. 
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Felhasználók 

• Kútoszlopoknál 

– Kútkezelő  

– Raktárvezető 

• Al-diszpécserközpontnál 

– Területi diszpécser 

• Fő-diszpécserközpontnál 

– Fődiszpécser  

Minden telepen a hajtóanyag ellátó rendszer működési adatait ösz-
sze kell gyűjteni, és el kell juttatni az informatika rendszer alsó szintjét 
képviselő raktári számítógépbe. A kútról kézi adatokat is fogadni lehet, 
ehhez a kútnál lévő eszköz támogatja a szükséges adatok kézi adatbevi-
telét3. 

A kútkezelő számára biztosított a kézi adatbevitel, bizonylatnyom-
tatás és megjelenítés lehetősége is. 

A rendszer méri: 

• Üzemanyagszintet 

• Átlaghőmérsékletet 

• Víz-hajtóanyag fázishatárt 

• Vízszint határértékeket 

• Szivárgásjelzést. 

 
3 Lehetőség van a rendszer és a kezelő által mért hőmérséklet összehasonlításá-
ra, így ellenőrizve annak pontos mennyiségét. 
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A rendszer feladata, hogy a tárolt hajtóanyag mennyiséget fo-
lyamatosan, a tényleges és 15°C-ra korrigált értékben, nyilvántartsa, 
és a mért értékeket továbbítsa. 

A hajtóanyag kiadását e felügyelő/vezérlő rendszer vezérli olyan 
módon, hogy csak a meghatározott feltételek fennállása esetén ad lehe-
tőséget a feltöltés megkezdésére. A rendszerbe be kell vinni a mágnes- 
vagy chipkártyával rendelkező kezelő és gépjárművezető adatait. 

Töltés után a helyszínen 2 példányos bizonylat készül, mely tar-
talmazza a kiadott üzemanyag fajtáját, mennyiségét, tényleges és 15°C-
ra átszámított normál literben, a gépjármű és a gépjárművezető azono-
sítóit, közúti szállítás esetén a fuvarokmány - szállítási jegy mérlegelés 
adatait, a kezelő azonosítóit.  

Belső kártyás tankoló és menetlevél kezelő információs rendszer 
elvégzi és bizonylatolja a tankolási folyamatokat és (a bevitt adatok 
alapján) a sűrűség számítást. Összehasonlítja a bevitt és számított 
adatokat, majd az esetleges különbséget jelzi. 

Az üzemanyag tankolási folyamata 

Az üzemanyagtöltő állomásokon a tankolási folyamat minden 
esetben csak megfelelő azonosítási és ellenőrzési folyamatok után kez-
dődik, így minden műszak esetén műszaknyitást kell végrehajtani, illet-
ve műszak végén az adott műszakra vonatkozó tranzakciókat műszak-
zárással kell lezárni. Tankolási igény esetén a kezelőszemélyzet (kút-
ezelő) és a gépjárművezető, illetve egyéb vételezés esetén a megfelelő 
azonosítások után lesz engedélyezve a tankolás.  

A gépjárművezető adatait tartalmazó kártya (jogosítvány típu-
sa, lejáratának ideje) 

A gépjárművezető induláskor a saját kártyájával azonosítja magát, 
majd a gépjármű átadásakor a kártyát kiveszi, így a gépjármű menet-
adatai minden esetben gépjárművezetőhöz köthetők.  

A tankolás alatt történik majd a menetadatok áttöltése az informá-
ciós rendszerbe.  
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A tankolás befejeztével nyomtatásra kerül egy kétpéldányos tan-
kolási bizonylat, mely a következőket tartalmazza: 

• Tankolási azonosító (tranzakció azonosító) 

• Menetigazolvány szám/egyéb azonosító szám 

• Gépjárművezető egyedi azonosítója/neve 

• Műszakazonosító sorszám 

• Töltőpisztoly azonosító 

• Dátum, idő 

• Üzemanyag típusa 

• A kiadott üzemanyag tényleges mennyisége 

• A kiadott üzemanyag 15°C korrigált mennyisége 

• Járműazonosító 

• A tankolást végző személy törzsszáma. 

Minden műszak végén műszakzárást hajt végre a rendszer és ki-
nyomtatja a kútkönyvet, mely tartalmazza a helyszínt, a dátumot, az 
üzemanyag típusát és mennyiségét, az üzemanyagtöltő állomás tartá-
lyának és töltőpisztolyának adatait, a jármű azonosítóját és egyéb 
tranzakciós adatokat. 

A rendszer tárolja a kútkönyveket, így azok visszamenőleg bármi-
kor rendelkezésre állnak, majd továbbítja azt a diszpécseri rendszer 
magasabb szintjére. 

A már bevezetett helyeken4 3-5%-os üzemanyag megtakarítást 
értek el. 

A jelenleg működő üzemanyag kiszolgáló rendszer nem teszi lehe-
tővé az ellenőrizetlen körülmények közötti hajtóanyag tartályon kívüli 

 
4 MÁV Rt. 
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tankolását (ettől eltérő csak az engedélyezett, raktáros általi hajtóanyag 
kiadás: pld. fűnyírókhoz, beépített aggregátorokhoz). A kalkulált 5 %-
os megtakarítást a mellékletek 3. számú melléklet mutatja az MH 2004-
2006 időszakra tervezett hajtóanyag (ESZ-95, Téli gázolaj) beszerzésé-
nek függvényében. 

Menetlevél nyilvántartó rendszer 

A menetlevelek feldolgozása igénybevétel befejezését követően te-
lephelyenként egy helyen kerül végrehajtásra (a Telephely Ügyeletesi 
Szolgálatnál), így az üzemelésekkel kapcsolatos kimutatások mindig 
naprakészen állnak rendelkezésre. 

Menetlevél nyilvántartás előnyei: 

• A gépi kitöltés megnehezíti a szabálytalan módosításokat. (pél-
dául nem lehet újabb úticélt hozzáfűzni). 

• Áttekinthetőbb a részigénybevételek nyilvántartása. 

• Lehetőséget biztosít a személyi gépjármű használat nyilvántar-
tására. 

• Lehetővé teszi két gépjárművezető alkalmazását a nagytávolsá-
gú igénybevételeken. 

• Csökken a feleslegesen kiállított (fel nem használt) menetleve-
lek száma. 

A menetlevél nyilvántartó rendszer a folyamatos nyilvántartás 
mellett korlátozza is azok kiállítását. Nem engedi a menetlevél kiállí-
tást: 

• ha nem számoltak el az előző menetlevéllel, üzemi lappal, 

• nem megfelelő vezetői engedély (kategória) esetében, 

• lejárt érvényességű vezetői engedély esetében, 

• csak technikai kiszolgálási, javítási céllal engedi a menetlevél 
kiállítását technikai kiszolgálásra kötelezett eszköz esetében, 



• csak technikai kiszolgálási, javítási céllal engedi a menetlevél 
kiállítását érvénytelen hatósági vizsga esetében, 

• 15%-t meghaladó túlfogyasztás esetében, 

• az éves keret elhasználása után, 

• az évben maximális teljesíthető felhasználás után. 

Okmányok: 

1. Okmányok gépkocsik esetében: 

A kirendelő lap kitöltése: 

 

A gépjármű kirendelő lap az üzemeltető alegységnél kerül kitöltés-
re a kiképzési terv vagy a gépjármű igénylő lap alapján. A lapon rögzí-
tésre kerülnek a vezető, a technikai eszköz és a tervezett igénybevétel 
alapadatai. A jóváhagyott gépjármű kirendelő lap feljogosítja a vezetőt 
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a technikai eszköz tárolóhelyre és a műszaki ellenőrzés helye közötti 
járművel történő mozgásra. 

A menetlevél 

Az alakulat adatai: 
 

 
 

A gépjármű és vontatmányának adatai: 

 
 

A vezető(k) adatai: 
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Az engedélyezett úticélok: 

 
 

Az érvényességi idők: 

 
 

A hajtóanyaggal kapcsolatos adatok: 
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Az igénybevétellel kapcsolatos egyéb adatok (várható út és időjá-
rási viszonyok): 

 

 
 

A menetlevél kinyomtatása után a vezető és az ellenőrző igazolja 
az igénybevételi alkalmasságot: 
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Az igénybevételek adatainak rögzítése a menetlevél hátlapján tör-
ténik. Úticélként csak azok a helységek szerepelhetnek, amelyek az 
engedélyezett úticélok részben rögzítve lettek: 

 

Állóhelyi munkavégzés esetében az üzemidőt kell megadni. Az 
igénybevételi viszonyok szerinti teljesítést csak a többletfogyasztást 
eredményező igénybevételi viszonyok esetében kell megadni. Az 
igénybevevő parancsnok adatainak rögzítésére nagyobb hely áll rendel-
kezésre, így a visszaellenőrzések során nagyobb lehetőség van a jogta-
lanságok kiszűrésére. 

Abban az esetben, ha a részigénybevételek száma meghaladja a 
20-at, részigény-bevételi pótlap csatolására van lehetőség. A sorszámo-
zott nyomtatvánnyal a vezetőket kell ellátni. 

 

Ezzel a megoldással a menetlevél érvényességi ideje alatt minden 
mozzanat külön rögzíthető. A menetlevélen személyi használatra rögzí-
tett felhasználást az igénybevevőnek az utolsó felhasználás után igazol-
ni kell. 
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Az igénybevétel befejeztével az üzemanyag elszámolási részen is 
rögzítésre kerülnek a teljesítések: 

 

 

Miután az igénybevétel és az azt követő technikai kiszolgálás meg-
történt, a vezető jelentkezik az azt követő ellenőrzésre.  
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Az ellenőrzést a technikai ellenőr igazolja a menetlevélen, majd 
elveszi és rögzíti annak adatait. 

 

A napi feldolgozást követően az üzemanyag szelvények az üzem-
anyag szolgálat felé, az igénybevételi szelvények a páncélos és gépjár-
mű technikai szakfeladatok végrehajtásáért felelős szolgálati személy 
részére kerülnek leadásra, a program által szolgáltatott lista alapján. 

2. Okmányok harcjármű, műszaki gép és áramforrás esetében: 

A havi üzemi lap kiállítási engedély kitöltését az üzemeltető alegy-
ég, a kiképzési terv alapján állítja ki. Az engedély tartalmazza a 
technikai eszköz, a kezelők, vezetők alapadatait, a hónapban felhasz-
nálható kilométer vagy üzemóra keretet. A tárgyhóban végrehajtható 
igénybevételi célok naponta, feladatkód bontásban kerülnek rögzítésre 
az engedélyen. 

Amennyiben az eszköztérítéses igénybevételre kerül kirendelésre, 
le kell zárni az üzemi lapot, és újat kell az igénybevételre kiállítani. 
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Az üzemi lap nyomtatványra rögzítésre kerül az alakulat adata, a 
technikai eszköz és a tárgyhóban felhasználható kilométer, üzemóra. Az 
üzemi lapon megjelenik a következő technikai kiszolgálás és az addig 
teljesíthető kilométer, üzemóra. 

 

Rögzítésre kerülnek a vezetők, kezelők adatai. A járműparancs-
nok adatai csak abban az esetben kerülnek az üzemi lapra rögzítésre, 
ha váltó vezetőként, gépkezelőként jogosult a technikai eszköz működ-
tetésére. 
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Az adatbázisban tárolt adatok alapján az üzemanyag elszámolás 
alapadatai is nyomtatásra kerülnek. 

 

A napi igénybevételek előtti és utáni a technikai kiszolgálások (1, 
2TK) végrehajtását a vezető és az ellenőrző (technikai ellenőr vagy al-
egység technikus) az üzemi lapon naponta igazolja. 
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A napi igénybevételekre a kirendelést az alegység parancsnoka 
(zászlóalj, önálló század) hajtja végre. 

 

A telephely elhagyásakor rögzíteni kell az adatbázisban, hogy hol 
és meddig lesz távol az eszköz. 

A napi igénybevételek végrehajtását az alegységparancsnok (szá-
zad, szakasz) a nap végén igazolja. 
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A tárgyhóban végrehajtott üzemanyag feltöltések és kenőanyag 
felvételek adatainak rögzítésére az üzemanyag elszámolási rész szol-
gál. 

 

A teljesítések, a korrekciós tényezők, illetve a segédberendezések 
üzemelése az üzemanyag szelvényen rögzítésre kerül. 
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A kiegészítő berendezések üzemelésének nyilvántartása a napi 
igénybevételek mellett is lehetségessé válik. 

 

A hónap végén az üzemi lap lezárása után leadásra kerül a tech-
nikai ügyelet részére, az adatai rögzítésre kerülnek az adatbázisban. 

 

A feldolgozáskor az igénybevételeket feladatkódonként szét kell 
bontani, hogy a szervezet felhasználása feladatonként kimutatható le-
gyen. 
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Technikai lap: 

Technikai lap kerül csatolásra minden javítási, technikai kiszolgá-
lási menetlevélhez, illetve azon eszközök üzemi lapjához, amelyiken 
technikai kiszolgálás, javítás lett végrehajtva. Technikai lappal a szer-
vezet javítóalegysége rendelkezik. 

A technikai lapot rögzíti az adatbázis, így lehetőséget biztosítanak 
az adott technikai eszköz technikai előéletének megtekintésére. 

Összegzés 

A bevezetésre tervezett „Belső kártyás üzemanyag tankoló és gép-
jármű menetlevél kezelő rendszer” segítségével egyszerűbb, gyorsabb 
és átláthatóbb lenne a kiszolgálás a Magyar Honvédség töltőállomá-
sain. 

Jelenleg a sok adminisztráció miatt nem állnak rendelkezésünkre 
naprakész adatok és éppen ezért nincs lehetőség a fenntartási készletek-
kel történő ésszerű gazdálkodásra és az előírt készletek biztonságos és 
ellenőrzött fenntartására. A javasolt információs rendszer segítségével 
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(az üzemanyag árak havi árváltozását figyelembe véve) jelentős megta-
karítást érhetnénk el. 

A tételes elszámoltatás csak a folyamatban lévő okmányok rögzí-
tése, illetve beszámolása után lehetséges, így előfordulhatnak (a gyors 
összesítés miatt) pontatlan elszámolások és az esetleges határidők túllé-
pései. 

A Belső kártyás üzemanyag tankoló és gépjármű menetlevél ke-
zelő rendszer segítségével biztosítani tudnánk a hatóságok részére a 
tételes, ellenőrizhető elszámolást, így a tervezett esetleges adó- és vám-
terhek visszaigénylése (lánctalpas harcjárművek, áramforrás aggregátok 
után) időben végrehajthatóvá válna. 

A rendszer bevezetése után lehetőség nyílna a kezelőszemélyzet 
számának csökkentésére és az ezzel együtt járó munkabér megtakarí-
tásra. Továbbá lehetőség nyílna a tankolások során jogtalanul feltöltött 
(átadott) üzemanyagok csökkentésére is. 

A bevezetéséből adódó kiadások (informatikai háttér) rövid időn 
belül megtérülnének, figyelembe véve a hajtóanyag rendelésekből, 
munkabér megtakarításokból adódó megtakarításokat.  

Összességében megállapítható, hogy ez az információs rendszer 
nagymértékben hozzájárulna a Magyar Honvédség korszerű üzem-
anyag ellátásához.  



Mellékletek        

1. számú melléklet 
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Havi árváltozások figyelembevételével történő megrendelésekből eredő, kalkulált megtakarítás 
 

Tervezett, kalkulált hajtóanyag beszerzés és megtakarítás (bruttó Ft-ban) 

2004 
Megtakarítás 

(4%) 2005 
Megtakarítás 

(4%) 2006 Megtakarítás (4%) Összesen 
Megtakarítás 

(4%) 

2,154,240,000 86,169,600 2,118,182,400 84,727,296 2,355,443,712 94,217,748 6,627,866,112 265,114,644 
 

2. számú melléklet 

Munkaerő megtakarítás éves költségei őrvezető besorolási osztályban (bruttó Ft) 

Költség fajta Bérköltségek Járulékok5 
Étkezési 

hozzájárulás Ruházati illetmény Egyéb Összesen 

Egy főre 1 399 070 492 088 54 000 56 000  2 001 158 

Három főre 4 197 210 1 476 265 162 000 168 000  6 003 475 
MH összesen6 130 113 510 45 764 224 5 022 000 5 208 000  186 107 734 

                                                      
5 A járulékok tartalmazzák a 29%-os nyugdíj és egészség biztosítás, 3%-os munkaadói járulék, a 1,5%-os szakképzési hozzá-
járulás és az 1950 Ft EHO-t.   
5 31 db katonai szervezetre kivetítve. 
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3. számú melléklet 
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5%-os kalkulált megtakarítás 

Tervezett, kalkulált hajtóanyag beszerzés és megtakarítás (bruttó Ft-ban) 

2004 Megtakarítás (5%) 2005 Megtakarítás (5%) 2006 Megtakarítás (5%) Összesen Megtakarítás (5%) 

2,154,240,000 107,712,000 2,118,182,400 105,909,120 2,355,443,712 117,772,186 6,627,866,112 331,393,306 

                                                                                                                                                                                  

 

 



4. számú melléklet 
Az összesen 35 db telephely  
mindegyike képes bármely másik  
telephely adatainak megtekintésére 
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Al-diszpécseriközpont 
Légierő, Régióközpont 

Veszprém 
1 db 

• Budapest-Támogató 
Ezred 

• Budapest-32.Budapest 
Ör-és Díszezred 

• Budapest-Lánctalpas és 
Hőerőgép Raktár 

• Budapest-Egészségügyi 
Kiképző Központ 

• Nyírtelek 
• Tápiószecső 
• Isaszeg 
• Pusztavacs 
• Táborfalva 
• Hetényegyháza 
• Kál 
• Szentendre 
• Nagytarcsa 
• Kalocsa 

14 db 

 

FŐ-DISZPÉCSERIKÖZPONT 
MH ÜSZF – MH PCGTSZF 

1 db   1 db 

• Székesfehérvár 
• Hódmezővásár-
hely 
• Tata 
• Debrecen 
• Hajdúhadház 
• Eger 
• Kaposvár 
• Újdörögd 
• Szentes 
 

9 db 

Al-diszpécseri-
központ 

Szárazföld,  
Régióközpont 
Székesfehérvár 

1 db 

• Veszprém 
• Kecskemét 
• Pápa 
• Győr 
• Szolnok 
• Juta 
• Medina 
• Békéscsaba 

8 db 
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