
A csapatgazdálkodás fejlődésének eredményei 
és továbbfejlesztésének elgondolásai az üzemanyag

szolgálatban 

B a l o g h L a j o s alezredes, B a gy a y Is t r á n alezredes 

Az MN üzemanyag-szolgálatának alapvető feladatai közé tartozik az 
egyre fokozódó műsmki .követelményeknek megfelelően, de a gazdaságos
ság figyelembevételével ellátni 'az MN csapatait a földi, légi, vízi és kü
lönleges harceszköwk, valamint az egyéb technika üzemeltetéséhez szük
séges mindenfajta üzemanyaggal és a tároláshoz, kiszolgáláshoz szükséges 
üzemanyag-technilkai eszközöl<kel. 

I. 

A CSAPATGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEI 
AZ ÜZEMANYAG-SZOLGÁLATBAN 

Az ehnúlt tervidőszakban bevezetett új gazdaságil'lányítási rendszer 
közvetlenül és közvetve is kedvező hatást gyakorolt az MN üzemanyag
szolgá1atánalk ,egészére. Hatásá.I1a mind a felső veze~ésiben, mind a csapat
gazd'á.ltkodás rendszerében egészséges korszerűsítési foly,amat indult ,meg 
néhány évvel ·ezelőtt. 

A mun!ka :beindításakor a felső •szinten beveretett gazdasági sZ'a1bá
lyozók alapján nagy gondot fordítautun'k .a döntési jogkörilk, egyes csa
patirányító szintek közötti helyes elosztására, a felső szintű vezetés fel
adatköréből mindazoknak ,a .feladratoknalk és jogköröknek leadására, ame
lyek végrehajtásához a szükséges információk alsóbb szinten állnak ren
de]kezéSII'e, 

A tényleges gazdálkodás alapelveinek megfelelően, a hatékonyság 
növelése érdekében került létrehozásra az MN Üzem1anyag Aruforgalmi 
Osztály, majd 1973-han az MN Üzemanyag Ellátó Központ {ÜEK). Az MN 
ÜEK a beszerzési. ellátási feladatdkhoz megfelelő gazdasági hatásköiro'k'kel 
és intézkedési jogkörel rendelke2llk, mind a népgazdasági vállalatok, mind 
a ~özponti üzemanyagraktárak ·és a csapatok viszonyl'a'tában. 

Az MN Ü AFO eddigi tevékenységével igazolta, hogy léltrehozása szük-
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séges volt és jelenleg teljes értékkel valósltja meg - .a többi feladattal 
együitt - az MN cs'apatain•ak :ziavar'talan ellátással kapcsolatos feladatait. 

A végrehajtott 'korszerűsítések és a gazdálkodás új lehetőségei, lehe
tővé tetlték a cs,ap'atok gazdálkodását szabályozó és korszerűsítő intézke
dések kiadását, a jogkörök bővítését. 

Enm,k megfelelően: 

- a beszerzés és ellátás gazdaságosságának és korszerűsítésénelk fo
kozása érdekében szélesítettük a pénzgazdálkodást, a csapaJthitel terhére, 
készpénzért vásárolható üzemany,ag-f.éleségek körét, figyelembe véve a 
kereskedelmi beszerezhetőséget és a minőségi követelményeket; 

- lehetővé tettük és biztosítottuk az üzemany'ag~techni'kai eszközük 
csapattagozatban történő javítását; 

- megszüntettük a gépkocsi 1fáradtolaj leadási ,kőtelez.etts'éget, bizto
sítottuk a csapat hatáskörben történő értekesítés lehetőségét, az ebből 
eredő bevételek felhasználását a hardkészülts'ég biztosításához_, kulturál
tabb raktározáshoz szükséges anyagok, eszközök megvásárlását, 

- a megfelelő gazdálkodási szintek részére biztosítottuk az egyes 
üz-emanyag-teohnikai eszköOOk selejtez·ésének differenciált jogikörét; 

- egyszerűsítettük a vasúlti szállítási igénnyel kiapcsolatos C'sapat
tevé!kenységet. Az ellátás rendszerében eredményesen- allkalmazzuk a 
gyártóműtől közvetlen csapatokhoz történő hajtóanyag-kiszállítást. Az el
látás Hyen módja szállítási költség és szervezési mun'k:álk megta'karítását 
eredményezi; 

· - megszüntettük az E-76-os autóbenzint és az E-86-os minőség álta
lános használiatára tértünk át. Ennek eredményeként raciorrálisal:lb !e<tt 
a töltőjárművek feThasználása, egyszerűbbé és gazdaságosa'l:ibá vált az 
utánszállitás és r:aktározás, csiakkent az ,adminisztráció; 

- szabályozásra került az AFOR- és HM-jelű üzemanyagjegy ellá
tás rendje, amely szerint az általános ellátási rendszei:'be illesztetWk be és 
külön igénylés nélkül ,,z ellátó tárintézetektől vételezhetók. Az AFOR
jegyellátás /körét ,kiterjesztettűlk, amely mintegy 60 önállóan gazdálikodó 
szerv teljes jegyben való ellátását jelenti. 

A gazdálkodás fejlődésének néhány főbb adata 

- A csapatoknak faz ellátás zavartal'an bi:i1tosítására az elmúlt évek
ben folyarnia-tosan mind nagyobb tömegű üzemanyag átvéte1ét, tárolását, 
kiadását kellett megvalósítaniuk. Az elfogyasztott hajtóanyag-mennyiség 
az 1966. év bázisához viszonyítva 1972. évben gázdlajból 2030/o-ra, repülő
petróleumból 140°/o-m növekedett. Az elfogy,asztott főbb haj-tóanyagok 
mennyisége pedig mintegy 135~/o-rra em'€lkedett. 

- Dieselesítési program következtében, a benzin-gázolaj részaránya 
a felhasználásban 1966. évi 61 :39-ről 1972. évben 38:62-re változott. 

- A rendszerbe lépő új technikai es:zJközÖlk üzemeltetési követel
ménye az elműlt években, az üzemanyagfajták számát 30-40°/0-kal nö
velte meg - ,mra már eléri a 250-280 ciklket - 1 1a1mely differenciálit.a:bb 
átvételi és ellátási tevúkenység-et lk.övet1el meg. 
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Fontosabb tényadatok az ellátás, gazdálkodás korszerűsítésében 

- Gyakodatilag be.fejeződött az MN csapatainál meglevő üzemanyag
kutak elektrifi1kálása, könnyrtve és korszerűsítve ezzel a hajtóanyag
kiszolgálást. 

- Tovább folytattuk a Hajtóany,ag korszerű kiszolgálását biztosító új 
üzemany;ag-lkútJhálózat bővítését, a 3. ötéves tervben mintegy 3250 m:l tá
rolökapacitással. 

- A gazdálkodás és anyagelláitás, a techni!J .. ~ai eszközök korszerűbb, 
gyors,abb kiszolgálásának érdekében meg1kezdtilk és anyagilag is segítjük, 
és szorgalm'azzuk a korszerű csapat üze:m:anya:g-itölttőbázi'sdk kiialakítását. 

- Az állandó repülőtereken korszerű !központosított 'csővezet'ékes re
pülő-'h'ajtóanytag feltöltőrendszereket épittetltünk, ezzel egyidóben a re
pülőtéri hajtóanyag-tárolók felújítása is megtövtént. Nőtt a kiszolgálás 
színvonala, •gyorsasága, a kiadható mennyiségek nagysá1grendje. 

- A sikeresen lefolytiatol!t egységes motorolaj EM-12 és egységes 
hajtóműolaj EHM-13 csapatpróllájánaJk befejezése után, megkezdődött a 
csapatok gépjárműveinek és ,,M'' készleteinek folyamatos átállítása és el
látása. Az új olajok alapvető jelentősége abban mutatkozik meg, hogy az 
eddig használt kilenc fajta, idény jellegű motorolajat, illetve öt fajta haj
tóműorajat helyettesítik. Télen-nyáron egyaránt alkalmazhatók benzin- és 
gázolajüzemű gépjárműveknél, munkagépeknél. 

Jelentősen •csökkentik a csapat üzemany<ag"szolgáliatok és a tecl:mruk'ai 
kiszoFgálás munkáját (téli-nyári igénybevételre tört'énő folkészítésnél az 
olajcserék elmaradása, tárolótér-szükséglet cs'ökkenése, kevesebb fajta 
anyagot ,kell rakltározni stb.). Továbbá, jelentős anyagi megtakarításokat 
eredményez a megnövelt használlhatóság alapján is mindkét olajféles'ég. 

A gazdálkodás számvitelének helyzete 

Az üzemlanyag-ellátá'S tervezésében, a felhasználás elszámolásában 
bevezetésre került a komplex gépi adatfeldolgozás. Ez a csapatok, a 
közép és felső .irányító szervek ellátáStervezési, biztosítási és elszámolási 
munlkáját nagymértékben csiJk:kenti. 

Tervezési, ellátási és elszámoltatási rendszerünk korszerűsítése 
mellett a ktétévenrkénti végrehajtás rendszere, 1a csai:,atok mun'káj,ána,k 
további csöklkenését, a színvon'al növekedését eredményezte. 

A két,éves rendszer általunik tervezett teljes kibontakoz·tJatását jelen
leg m'ég az alábbi tényezök: akadályozhatjálk : 

a) nincs összlhangbtan az egyéves költségvetési tervezési rendszeITel, 

b) nincs teljes összhangban a 1kétéves kiképzési rendszerrel. A kétéves 
ciklusos kikép2'és november l-én, a kétéves tervezés pedig - költs·égvetJési 
évben -, január 1-ével !.kezdődik, 

e) a csapatok a gépjármű-igénybevételi kilométert, aggregátok és 
egyéb üzemóranorm'áka,t •egy évre .(nyolc hónapra) kapják meg, a:,melyelk 
alapján ezfik megduplázásávial (12 ,hónapra emeléssel), kerül terve~ésre a 
két év (gl. és lik. magasabbegység alárendel1•Eiknél egy év) üza.-szükség
lete. E módszer csalk megközelítően biztos!tja a két év optimális terve-
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zésének alapadatait, mert óhataitlanul a második év;ben pontositásokat 
kell eszközölni, és ez bizonyos többletmunkáit dkoz minden szinten. 

d) további feszültséget okoz a csapatoknál, hogy a rendszerbe kerülő 
új technikai eszközök anyagigényeiről nem kellő időben (adatait tekintve) 
kapnialk információt. Ilyen helyzetben a szűlkséges anyagok !Jiztosításált 
késve tudják elvégezni. 

A csapatok ellátási és vételezési rendjének bonyolítása alapvetően 

az eddig is bevált és alk,alm<>zott csekikrendszer alapján történik. E for
mában a rendelkezésre áUó üzemanyagkeretiekből és techni.lkai esZJk.öznor
má!ból a vé1telezés n·agyságrendj'ét és c'ilkilclléleségeit - a gazella.sági szülk
ségle•teilkne.lk 1megfelelöen -, a csapatok saját hatáskörülk:ben bonyolítják. 

Az üzemanyag-szükségletek tervezése és az elszámoltatás a gépi 
adatfeldolgozás rendszerén belül valósul meg, amely a beindítástól nap
jainkig az alábbi fejlődési ciklusokon ment keresztül. 

A gépi adatfeldofgozás bevezetésénelk első szalkaszában (1965-67) 
csak a csapatolk álful kiszámított üzeman:y,ag-szüksiégletelk összegezését 
és csoportosíMsált tudtulk gépi úton wgrehajtani. 

A második szakaszban (1968-1969) ,a hajtóan)'agok mellett a kenő
és kaf!bantatitóany,ag-szükségletek gépi úton történő ilciszámítását, össze
ge2Jésé't, csoportosítását is m·egoldottuk. 

A harmadik s:aalkaszban (1970-1971) - az érvényben levő normák 
és ,konstans admolk alapján -, a beévkező bizonylatolk alapadatiainalk (dh, 
típus, tervezett hajtóanyag-mennyiség) m"gfelelően a teljes tervezé'st 
lyukikártyás rendszevben dolgo,füattulk fel. 

A negyedik sz,akasz:tól (1972) kezdve a csapatdk csak alapadatokat 
jelentenek (típus, db, tervezett km és üzemóra, tervezett javítások). Ezek 
alapján a kétéves, illetve egyéves üzemanyag-szükségleteket elektroni
kus számítógép felhasználásával számíttatjuk ki és készíttetjük el az 
ellátási tervelret. 

Az üzem1anyiag és üzemanyag-techni'lro.i es21köz elszámolások feldol
gozásának végrehajtása, ,a szükséges gazdá1kodási mutatók, statisztfil<Jai 
adatok kimunkálása is a negyedik ez1>kaszl:Jan errilit'ett módon történik. 

Az üzemanyag-szolgáliat ilyen irányú adatfeldolgozási rendszerével 
biztdsí,tottulk a csapat üzsmnyag-szolgá1atvezetők megte1'hefésénelk csök
kentését, a viszonylag hibátlan egységes elláltási terveik és elszámolásdk 
elkészföését, a 1lrulönbőző szintü döntésekhez szükséges információs anya
got, vail"1Illnt a gazdálkodási tényeket, muta'tókat rögzítő, rendszerezett 
és elemzett adatigény!. 

A gépi adatfeldolgozás követe1ményeit lépcsőzetesen vezettük be, és 
ez minden szinten megfelelő eredményességet biztosított. Továbbfejlesz
tése szüikséges a fO'kozódó követelményelknelk megfelelően. 

Az üzemanyag-szolgálat adlatfeldolgozási rendszerének kifejlesztésé
ben és megv1alósí1tásáiban az MN Számíltástedhnilkai Közponlt illetékes s:zJak
emberei jelentős segítséget nyújtottlak: és jelenleg is azon tevékenykednek, 
hogy feldolgozási ,rendszerünket továrbh korszerűsítsük. 

- A központi elgondolásn:a\k megfielelően kidolgozásra került a csa
pat üzemanY'ag-15zo1gá1'at nyilvántartási, szám.viteli és g,azdál1kodási 1rend
jét s2lélbályozó .,Számviteli Utasítás" (Tervezet) és részt vettünlk a kísér-
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leti bevezetés szakmai irányításában. E téren fő célkitűzésünk, hogy a 
csapatg,azdálkodás számvitele egységes elv,Jkre épüljön és centralizált ve
zetés alatt működjön, a központi és csapatgazdálkodási elveknek meg
felelően. 

- A központi ellátássa'l természetben bi~tosított üzemanyag-ellátás 
és a csapatbeszerzés kö~be vont üzemanyag-gazdálkodás, kiszolgálás ha
tékonyságának növelése érdekében kidolgoztuJk az összevont laktanya 
üzemanyag-szolgálat létrehozásának és múködésének. elveit, amelyet né
hány helyen kísérleti jelleggel be is vezettünk. E szervezeti forma jobban 
megfelel a csapatgazdálkodással szemben támasztott, egyre fokozódó igé
nyeiknek, különösen ott, ahdl. egy laiktanyán belül több ,egység, önálló gaz
dálkodást folytató alegység van elhelyezve. Megfelelő f,eltételeket biztosit 
a ,meglevő tárolótér-kapacitás optimális kihasználásához, az ellátás és m1k
tárg,azdálkodás korszerűsít!éséhez, a beosztdtt személyi állomány arányo
sabb mun:kae1osztásához, a szervezettebb munlkavégzéséhez. 

A csapattok gazdálkodási tevékenységét szabályozó intézkedésekben 
biztosfül'11t jogikörökkel és lehetőségekkel, az illetékes<Jk általában helyesen 
éltek és ez az általános elláJtá:si rend· fejlődésében, korszerűsítésében, a ru
galmas gazdá]kodásban az utóbbi ével<ben egyre jobban érezteti hatását. 

A bevezetett űj gazdasági sziabályozők ez idáig intenzív előrehaladást 
tetteik lehetővé, azonban szerepülket be'töltve a mai követelményeknelk 
megfelelően már nem biztosítanak kellő perspelktiváit. Szükséges az elmúlt 
évek gyakorl<ati tapaszfula'tla alapján az eddigi szabályozók felüllvizsgálása 
éS új követelményeklhez történő iglazítása. 

II. 

A CSAPATGAZDALKODAS TOVABBFEJLESZTÉSÉNEK 
ELGONDOLASAI AZ ÜZEMANYAG-SZOLGALATBkN 

1. Az üzemanyiag-gazdálkodás vonatikozásában az új gazdasági,rányí
tási rendszer néphadseregi hla~ása köV'E!tlke7Jtében a 3. ötéves tervlben be
vezetett gazdasági szabályozc'Jk eredm'ényességénelk felmérése, értékelése 
al.,,pján a csapatdk tevékenys,égét szabályozó utasítás lrerüQ kiadásra a 
Csapafüadtáp Szolgáliati Utasítás részeiként, amely biztosítjll a gazdálko" 
dás m 1ég korszerűbb követelmények szerinti továhbfejlesz,tését. 

2. Az egységes üzemanyiagkészlet-gazdá1kodás megvalósítása. Az 
üzem1anyiag-szolgálat különböző rendelt~ésű (mozgósítá,si, zárolt és béke) 
anY,agi készl<!teinelk egységes készletkén<t wiló feifogása és ikerelése. Ezen 
belül megfelelő csap:attörzakészllet létrehozása a kiQrepzési üremany,agdk
ból. A csapatok zöll<ikenőmentes, biztonságos, folyamatos ellátása megkö
veteli, hogy hajtőanyiagokból átlag egyhavi, l<enő-- és karbantartóanyagok
ból átlag háromhavi olyan fogylasztási S2lüikségletekikel rendelkezzenek, 
amelyeik - az egyéb ki,képziési készlleteken felül - bi~tosítsálk a zavarta
lan gazdálkodást. Ezzel megvalósíth1atónalk látszilk. a cs:apa'tok központ 
ra'ktáraknál történő háromlh'avon'kénti véte1eiés f.eltéte}einelk bizrtosítása is, 
amely MN viszonylatban jellentős gazdasági megtakarításokaJt eredményez. 

3. A tényleges pén21gazdálkodá'st tervezzük kibővíteni az alá:bbi üte
mezésben. 
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- Első ütem: néhány gépkocsival rendellkező, viszonylag Ids üzem
anyag-fogy,asztású szerv teljes készpénz formában történő ellátása, gaz
dálkodása. Ezek lehetnek: Kratonai ű gylászségek és bíróságok, kiegészítő 
paranasndkságok, VKSZVCk, kórház:>k stb. 

- Második ütem: az üzemanyag-szolgálatban készpénzért megvásá
rolható cikkek körének jelentős bővítése. Mint: 

a) egyedi gépkocsi hajtó- és kenőanyag (autóbenzin ESZ-98), külön
féle szuper-olajdk stb., 

b) olyan anyagok, amelyek nem igényelnek minőségi ellenőrzést, és 
a kereskedelemben zök'kenőmentesen biztosítható beszerzésük, ezek: kü
lönböző ,gép-, orsó- és konzerváló olajok, zsírok, festékek stb. 

- Harmadik ütem: te_ljes tényleges pénzgazdálkodásra történő .átté
rés gazdasági, adminisztratív oldalárnak vizsgálata és az eredménytől 
függő, ,esetleges ·kísérleti bevezet,ése. 

4. Szükséges az üzem/anyag-tervezés és -elszámol-ás kétéves :rendszeré
nek - amely ra csapatok tehermentesítéséhez nagyban hozzájárult -
további összehangolása a lk.rétéves kiképzési rendszert biztosító igénybe
vételi norimák iadiatszolgáltatási rendszerével. 

5. A kidolgozott elveknek megfelelően az „M"srervek feldolgozását 
gépi úton tervezzü!k: vég'J:"ehJajtani, amely nagymérté'k1ben biztosítja a csa
patdk további !tehermentesítését. 

6. A gazdálkodás és anyagellátás, a harci technika korszerű kiszol
gálása érdekében anyagilag segitjülk a csa,pat üzemanyagtöltő-bázisok ki.
ala'kfüását és további 1beépítéssel bővítjük a csapatok korszerű üze1nianyiag 
kútháló~atát. 

7. Kísérlet<ilret folytatunk az egységes lkonziszóens kenőanyag lkiiala
k.ítására ·és az eldobható asomago1óes~özök irendszetbe állitásrára vonat
ikozóan. 

8. A számvite1i rendszert a központi e1gondolássaQ megegyezően to
vább korszerűsítjük. Elöreláthatóan 1975. január 1-ével az egész nép
hadseregen belül egységesen beve~etjülk az űj üzemanyag csapat számvi
teli és nyilvántartási rendszert. 

9. Tovább korszerűsítjük a vasúti tartálykocsi-<:zállítás igénylési rend
szerét, amelyen belül megvalósítjuk az MN ÜEK-tól történő közvetlen 
igénylést. 

10. Felülvizsgáljuk ,az elszám.olható és folszámíthiató üze:tnJanyag
vesztteség no!'máik'at és új normák: ki.adását tervezzük, amelynél elsősor
han :az 1alkalmazás egyszerüsíitésére törekszünlk. 

11. Még ez éviben m-eglkezdődiik a csapatok feltöltése egy új, korszerű 
üzemany:a,gtfflitő-,gépkocsival. amely mind a gyalkorlato'k üzemlany,aig ... ellá
tását, 'mind a háborűs feladatokra történő felkészítést 'korsz,erüsíti és 
megkönnyíti. 

12. A !közeljövőben kerül a rendszerbe az alegység üzemanyag-tech
nikai es2Jkö;tkészlet és az ·egység üzemanyag minőségvizsgáló készlet. Ezek 

75 



a kiszolgálás és helyi minőségvizsgálatok elősegítése, korszerűsítése 
mellett töb,b eszköz egy készletbe történő tömörítésével a nyilvántartás 
elszámolás-·má1'házás egyszerűsftiésiét is eredményezik.. 

E ·~övid ért8keléssel, eddigi eredményeink rendszerezésével-összege
zésével, továbbá a közeli jövőbe pillantással is .fel szeretnénk hívni a 
csapat üzemanyag-szolgálat vezetők figyelmét a jó gazdálkodásban rejlő 
lehetőségeik m1ég jobb lk:füasználására. Egyben biztosítani szeretn1én1k őket 
arról, hogy tisztában vagyunk azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket a 
vezetés által kidolgozott elgondolások-feladatok mavadektalan végrehaj
tása érdeklében egyes esetekben tenniök ;kell. 

A jövőbeni elgondolás ismertetését is felkészítésük érdekében tettük, 
hogy ne érje váratlanul a v,\grehajitó állományt, ,iikiknek jó munkájára, 
további jaV'aSJlata.irao.1ötleteire ·a jövőben is számítunlk. Mert meg ikell mon
danunk, hogy az elgonddlásolknak több alapötletét csapat üzemanyag
szolgálat vezetőtől kaptuk 
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