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Az üzemanyagok frissítésének végrehajtása 
a csapatoknál 

Ledényi Béla szá:;ados 

Az új haditechnikai eszközök rendszeresítése, a meglevő eszközök korsze
rűsítése, az üzemanyagot felhasználó gépek számának növekedése következté
ben egyre nagyobb üzemanyagkészletck rövidebb-hosszabb idejű tárolása válik 
szükségessé. 

A jelenlegi népgazdasági helyzetben az energiatakarékosság mellett egyre 
nagyobb figyelmet kell fordítani az üzemanyagok rendeltetésszerű tárolására, 
minőségének megóvására. Az üzemanyagok minőségének megóvása - különösen 
a nagy mennyiségű „MZ" készletet tároló egységeknél - az üzemanyag-szolgálat 
egyik kiemelt, nagy volumenű feladata. Különösen érvényes ez a seregtestekre, 
ahol nagyszámú, békében nem élő és „M" folyószámos alakulat részére törté
nik az üzemanyagkészletek tárolása. A viszonylag kis felhasználás következté
ben jelentős a folyamatos frissítést igénylő üzemanyag-mennyisége. A frissítések 
végrehajtását tovább nehezíti az „MZ" gépek nagy száma és a személyi állo
mány feltöltetlensége. 

Mindezek alapján könnyen belátható, hogy fokozott figyelmet kell fordí
tani az „MZ" üzemanyagkészletek minőségének megóvására, elenbelül, a fris
sítések folyamatos, időben történő végrehajtására abból a célból, hogy a harc
eszközök és mindennemű más technikai eszközök folyamatos, megbízható mű
ködéséhez, az üzemanyagok mindenkor jó minőségben álljanak rendelkezésre. 

A frissítések tervezése 
Az üzemanyagok frissítése olyan tevékenység, melynek során az üzemanya

gok felhasmálhatóságának, minőségének biztosítása érdekében - a minőségel
lenőrzések folyamatos végrehajtása mellett - tervszerűen, a régebbi anyagokat 
használatra kiadják és helyére friss anyagot tárolnak be. 

A CSHSZ. V. rész II. fejezet 284/c. pont meghatározza: ,,Az anyagok fris
sítését úgy kell tervezni és végrehajtani, hogy a tárolt üzemanyag a következő 
teljes vizsgálat időpontjáig lehetőleg felhasználásra kerüljön és helyére friss 
anyag legyen betárolva." 

A frissítések tervezését össze kell hangolni: 
a) az egység kiképzési tervével, 
b) a jóváhagyott tartalék gazdálkodási tervvel, 
c) az ellátási feladatokkal. 
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a) A kiképzési tervvel való összehangolásnál a kölletkezóket kell figyelem
be venm: 

Az újonckiképzés idöszakára frissítést nem célszerű tervezni a meglevö 
(nem újonc) állomány nagyobb leterheltsége miatt (pl. gyakori szolgálat). 

A különbözö gyakorlatok, hadijátékok idejére (az elökészítö és befejező 
idöszakra is!) szintén nem célszerű frissítést tervezni a személyi állomány nagy 
fokú leterheltsége miatt. 

A népgazdasági munkák idejére frissítést tervezni nem szabad. Ekkor az 
egység egyik föfeladata a népgazdasági munka végzése, egyéb feladatra (üza. 
frissítésre) munkaerőt nem tudnak biztosítani. 

A végrehajtás idejét a munkaeröt biztosító alegység havi munka- és ellcn
örzési tervével összhangban, valamint a fentiek figyelembevételével kell meg
tervezni. 

Maximálisan ki kell használni a szombati karbantartási napok lehetőségét 

b) A tartalék gazdálkodási tervvel az alábbiak szerint kell összehangolni: 
Az „M" összekovácsolási gyakorlatok elökészítése és végrehajtása idejére 

nem célszerű frissítést tervezni a behívott állomány más irányú elfoglaltsága 
miatt. 

Célszerű és szükséges frissítést tervezni az „M" összekovácsolási gyakor
latok befejező időszakára, illetve a gyakorlatot követő karbantartások idejére. 
Figyelembe kell venni a behívásra kerülő tartalékosok létszámát és a tervezett 
feladatokat. Nem hagyható figyelmen kívül az anyag-karbantartási feladatokra 
biztosított tartalékosok létszáma és a behívás időtartama sem. 

Igen fontos a frissítési tervnek az „MZ" gépek konzerválási tervével törté
nö összehangolása. Az „MZ" gépek konzerválásával és újrakonzerválásával pár
huzamosan célszerű az „MZ" gépek tartálykészletének frissítését végrehajtani és 
az esedékes olajcseréket elvégezni. Ehhez az üza. és a pc. és gjmű. technikai 
szolgálat együttműködése és a PK HTPH segítségnyújtása (esetleges beavatko
zása) szükséges. 

c) Az ellátási feladatoknál figyelembe kell venni a készletképzésre vonat
kozó elöírásokat és az egység tárolókapacitását. A készleteket és a tárolókapa
citást a frissítések idejére úgy kell alakítani, hogy azok biztosítsák a régi és a 
friss anyag keveredésének kizárását. 

A szállítási feladatokat úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a fris
sítés tervezett idejére a frissítés végrehajtásához szükséges anyagfajták a kellő 
mennyiségben rendelkezésre álljanak. 

A fentieken kívül figyelembe kell venni, hogy a hajtóanyagok frissítését -
a párolgási veszteségek csökkentése érdekében - elsösorban a hűvösebb évsza
kokra kell tervezni. 

d) A frissítési terv 
A frissítési terv rendeltetése -, hogy összefoglalja a tartósan tárolt üzem

anyagok minöségvedelmével és cseréjével kapcsolatos feladatokat, a tervben 
foglaltak maradéktalan végrehajtásával mindenkor biztosítva legyen az üzem
anyagok felhasználhatósága. 

A terv készítésének alapja - az a., b., c. pontokban felsoroltakon kívül -
az üzemanyagok mennyisége, fajtája, a meghatározott tárolási idö és a minöség
ellenőrzö vizsgálatok gyakorisága. Formáját - egy változatban - az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
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A tervet az üzemanyag-szolgálat főnöknek kell elkészíteni és az egység
parancsnoknak kell jóváhagynia. 

2. A frissítések végrehajtása: 

A terv alapján meg kell szervezni a frissítések végrehajtását. Ennek érde
kében meg kell tervezni a végrehajtás idejét, munkaerő és munkaidő szükség
letét. 

A végrehajtáshoz szül.séges ü1emanyagokat úgy kell felvételezni (igényel
ni), hogy a végrehajtás tervezett idejére rendelkezésre álljanak. A frissítésre 
kért üzemanyagokat, azok igénylésekor külön meg kell jelölni. A hordózott 
„MZ'' készletek frissítéséhez a mosott hordó igényt a tárgyév február 28-ig kell 
az elöljáró szolgálattól igényelni. Munkaeröszükségletet a PK HTPH-tól kell 
igényelni. 

A végrehajtás alapvető feladatai: 
A hajtóanyagokat a könnyített acéltartályokból, uzemanyagszállító-pótko

csikból a friss anyag megérkezése előtt maradék nélkül le kell üríteni és a friss 
anyagot kell a helyére betárolni. Az cszkozöket az elrendelt feliratokkal el kell 
látni és le kell plombálni azokat. 

A hordókban tárolt üzemanyagok friss1tésének első lépéseként fel kell vé
telezni a mosott hordókat, az igényelt friss anyaggal fel kell azokat tölteni és 
be kell tárolni (helyükre rakni). Ezt követően a régi hordóknál az anyagot le 
kell üríteni és a7 üres hordókat a központhadtáp üzemanyagraktárnak (ellátó
nak) le kell adni. A hordókat az elrendelt feliratokkal el kell látni és le kell 
plombálni azokat. 

A kannázott üzemanyagok frissítésének végrehajtása: 
- a tárolt „MZ" készleteket le kell üríteni, azokat a kannákat, amelyek 

hibásak (nem jól záródnak, horpadtak, belül a védőfesték levált) ki kell emel
ni és lehetőleg új kannákra vagy jó állapotban levőkre kell kicserélni. Ezután 
a kannákat fel kell tölteni friss anyaggal, ha szükséges feliratokkal kell ellát
ni majd le kell plombálni azokat. Törekedni kell, hogy a feliratok egyértelmü
Lk legyenek (pl. nem elég, ha a 86-os benzint tartalmazó kannák száját piros
sal, a 92-esét kékkel lefestik, hanem rá kell festeni: ,,BENZIN E-86", ,,BEN
ZIN ESZ-92".). 

A harckészültség biztosítása érdekeben egyszerre csak annyi kannát szabad 
leüríteni. amennyit az adott korülmenyek között 1 óra alatt fel lehet tölteni. 

Az „MZ" gépek tartálykészletének frissítése a legnehezebb, legmunkaigé
nyesebb frissítési feladat, ezért a7 igénybevételeket lehetőleg úgy kell irányíta
ni hogy frissítésre lehetőleg ne, vagy minél ritkábban kerüljön sor. Ha mégis 
elkerülhetetlen , a következők szerint kell végrehajtani: 

A tartálykészletet le kell üríteni gépi vagy kézi szivattyúval, leeresztéssel, 
vagy kiöntéssel. A végrehajtáshoz ~zükséges eszközöket, valamint a tárolóesz
közöket az üzemanyag-szolgálatnak kell biztosítani. Ha szükséges és lehetséges, 
a tartályt ki kell mosni. A tartályt töltögépkocsikból (utánfutókból) friss anyag
gal fel kell tölteni, és le kell plombálni. 

A kenőanyagok /rissítése: 
A hordózott, műanyag vödörben, flakonban, leforrasztott dobozokban tá

rolt anyagok frissítését a központhadtáp üzemanyag raktártól (ellátótól) erre 
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a célra felvételezett anyagokat a tárolóeszközzel együtt történő kicserélésével 
kell végrehajtani. Kannázott kenőanyagok frissítését a réginek - a tárolóeszkö
zével együtt - újra történő kicserélésével kell végrehajtani. A végrehajtásnál 
kiemelt figyelmet kell fordítani az élet- és balesetvédelmi, tűzvédelmi rendsza
bályok betartására. 

3. A végrehajtas ellenőrzése, dokumentálása: 
A raktárban tárolt üzemanyagok frissítésének végrehajtását a PK HTPH 

köteles személyesen ellenőrizni, és az ellenőrzést a fri ssítési tervben aláírásával 
igazolni. 

Az „MZ!' gépek tartálykés.detének frissítésénél az érintett alegység pa
rancsnokának (helyettesének) jelen kell lennie. Célszerű, ha a pc. és gjmű. 
szolgálat is képviselve van . 

. Más szervhez történő „MZ" gép átadása esetén - a következő frissítés és 
olajcserék megbízható tervezésének biztosítása érdekében - a gép törzskönyvé
nek „Kisjavítások" fejezetébe kell az utolsó hajtóanyag frissítés és motorolaj
cserék időpontját bejegyezni. 

A magasabbegység (seregtest) üzemanyag-szolgálat főnökök feladata, hogy 
fokozott figyelmet fordítsanak az .,:,.JZ" készletű üzemanyagok minőségének, a 
frissítések végrehajtásának, a frissítési tervek naprakészségének, az abban fog
laltak realizáfásának ellenőrzésére. 1:.vente 4-5 alkalommal szervezzenek célel
lenőrzést az üzemanyagok minőségmegóvásával kapcsolatos feladatok végrehaj
tása helyzetének ellenőrzésére. 

Mindezen gondolatokkal nemcsak az üzemanyag-szolgálat anyagellátó fel
adatainak egyik területét kívántam ismertetni. Megítélésem szerint a csapatok
nál tárolt üzemanyagok tervszerű frissítése a harcfeladatok szakanyagbiztosítási 
tevékenységének igen fontos összetevőjeként értékelhető. E feladatok gyakorlati 
végrehajtásának bemutatása mellett törekvésem arra irányult, hogy továbbiak
ban ezirányú szakmai munkánk végzésekor a készletek folyamatos minőségbiz
tosítására nagyobb gondot és figyelmet fordítsunk . 
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