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Dicse Tamós|

Az MH Üzemanyag szolgálatrát a biztosított szűkös költségvetési le-
hetőségek mfu 7997. óta folyamatosan kénysznrítették a koróbban fet-
halmozott jelentős VSZ, EFE, illewe MH szintű központi iizemanyag kész-
Ietek napi ellátósba történő beíorTatására. Az említett időszakban több
tízezer tonna hajtóanyag kenilt az MH katonai szervezetei részére ki-
adásra és általuk felhasználásra.

Napjainka ezen központi hajtóanyag készletek olyan mértékben le-
csökkentek, hog5l egyéb, még meglévó - a jóváhagyott éves kóltségvetést
kiegészííő - fortásokat kényszerül szolgálatunk felkutatni. Ilyen szóbajö-
hető forrásként már csak a korábban "szent" -kéflí tisztelt, érinthetetlen
csapatkészletek maradtak.

Tanulmányon célja elvi lehetőségként megvizsgálni a csapatkész-
letként " elíekvő' hajtóanyag mennlség lehetséges csökkentési forrásait
és módjait, valamint felkutatni és bemutatni néhány alternatív készlet-
képzési normatívát. Az íg/ esetlégesen felszabaduló i% olt anya§' napi el-
látásba történő beforgatása a szolgálatjelenlegi - és várható - szúkös költ-
ségvetési helyzetében ha nem is meghatározó, dejelentős szerepetjátsz-
hat a működőképe§ség további fenntartása terén,

A tanulmányomban megfogalmazottakat ütaindítónak szánom, m!
vel egy ilyen horderejű - az eddigi koncepcióknak és kiforrott alkalma-
zásnak helyenként ellentmondó - problémakörben csak megfelelő mély-
ségú szakmai vitát és eg5^ittgondolkodást, harcászati-hadműveleti meg-
alapozást, valámint gyakorlati ellenórzést követően lehet helyes döntést
hozni.

1 Dic§e Tamá§ mk, órnagy, MH Územanyag Szolgáatfónökég, tervezó fóli§zt
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A Magyar Honvédségnél jelenleg is használatos egll vadalmazás és
készletképzési rendszer avoltY arsói Szerződés tagállamaiban alkalmazott
elvek és módszerek átvételéből származik

A készletképzés számvetési alapegysége az egpéges hőerőgép egy
javadalmaás mennyiségű üzemanyag. A katonai szervezetenként vál-
íoző taktÁÁ készletek az adott szervezet egy javadalmazás hajtóanyag
mennlségének meghatározott hányadaként kerülnek számvetésre. Az
egy javadaimazás és a raktári készletek összessége alkotja egy adott ka_
tonai szervezet c§apatkészl€tét

A jelenlegi rend alapján a hajtóanyag egy javadalmazás meghatáro-
zása a kerekes gép- és harcjárművekJánctalpas eszközök-repülőeszkö_
zók-aggregátorok (nem önjáró munkagépek) típuscsoportonkénti meg-
különböztetésse| míg a készletlépcsőzÁ eszköz-alegységraktár-magasab-
begység (egység, önálló alegpég) raktár-seregtest raktár tagoódással tör-

Az érvényben lévó szabályozók alapján a hajtóanyag egyjavadalma-
zás meghatározása jelenleg a következőképpen történilc

7.) Kerekes gép- és harcjátműveknél:jó és közepes úWiszonyok között
500 km út megtételéhez szükséges hajtóanyag mennfsége a fogyasztási
alapnorma szerint.

2.) Lánctalpas harcjátműveknél és múszaki gépeknél: az eszközbe be-
épített hajtóanyag tartrálpk teljes felkiltáéhez szülséges ha;tóanyag mennyi_
sége,

3 .) Repülő eszközöknél: az eszkőzbe beépített haj tóanyag tartályok
(póttartályok nélkül) teljes feltöltéséhez szükséges hajtóanyag mennyi_
sége,

4.) Áramfonás aggregátoroknál, nem önjáró munkagépeknél: az esz-
köz24 őrás ilzemeltetéséhez szüIséges hajtóanyag mennyisége a fogyasz-
tási alapnorma szerint.

Egy adott katonai szervezet ery javadalmazás hajtóanyaga magában
foglalja az állománytáblában rendszeresített é§ a hadinormák szerint sztik-
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séges (békeállapotban meglévő és "M"-re biztosított) valamennf i.izem-
anyagot foryasztó eszköz ul,án sámírtott €6l jaradalmazások összességét.

Tanulmányomban a továbbiakban csak a kerekes és lánctalpas eszkö-
zök problémakörével foglall<ozom" a repüóeszközök és nem önjráó eszkö-
zök egy javadalmazás fogalmának változatlanul haryása rnellett.

A volt Varsói Szerződés tagállamaiban a hajtóanyag készletképzés
terén követelmény volt, hory csapatszinten 3-5 napi harctevékenlrég biz-
tosításához elegendő mennyiségű üzemanyag álljon rendelkezésre, ennek
nagyobb része (2-3 harcnapi) közvetlenül az eszköz hajtóanyag tartálya-
iban legyen tárolva. A tanulmányban felvetett lehetőségek üzsgálata so-
rán ezen készletképzé§i normatívák továbbra is változatlanok maradnak,
a belsó összetétel üszont esetenként változó.

A fentiekben ismertetett, ielenleg is funkionáló rendszer előnyei:

- évtizedek óta i§mert és használatos, a harcászati és hadműveleti
szintű alkalmazók által is elfogadott és megszokott;

- az MH-ban rendszeresített kerekes eszközök ximének hajtóanyag
tartályai befogadóképessége az 500 km-es minimum követelmény szerint
került méretezére;

- a különböző napi fogyasztási normák - tapasztalati tényekkel is alá-
támaszfva - minden vezetői szinten azonosan értelmezhetők és ismertek.

A jelenlegi rendszer a következő komoly hiányosságokkal rendelke-
zik:

- a MH-ban nagy számban rendszeresített kerekes eszközók egy ré-
szenél a hajtóanyagtartályokban az egy javadalmazás mennyiségnél lé-
nyegesen több üzemanyag tölthetó, így sokazún."holt anyag" (pl. URAL-
37 5: 7.3.ja, G A2-6: 7.4.1a, ZIL-131: 1.5 ja, RABA-833: 1,6 ja, DAC-665:
2,0 ja.) a te§es feltöltát az éwényben lévő harckészültségi szabályozók
teszik kötelezővé;

- tbgyás esetén - vagy ha nincs teljesen feltöltve a tartály - a meglévő
hajtóanyag mennfségét nem lehet pontosan megállapítani;
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- a kerekes és lánctalpas eszközcsoportok közöttjelentős eltérés van
a menetteljesítmények terén: |ánctalpas azközöknél ez mintegy 240-30O
km/tartályfeltöltés, míg kerekes e§zkózöknél 450-900 km/tartálfeltöltés.
Ennek követkeaében ldlön-kíilön forya§ztási norma megállapítása szük-
séges az eltérő eszközcsoportok sz ámára egazon íeladat végrehajtására.

Melyek azok a feltételel<, amelyeknek a jelenlegi rend megfelel és az
altematív javaslatolouk is célszerűen ki keII elégítenie?

1.) Az objektív mérhetőség és a harckészültségi követelmények ki-
elégítése érdekében az eszköz izemanyag tartáIyának teljes feltöltéssel
kell rende|keznie.

2.) Adandár (ezred, ö.zászlóalj) szintű hajtóanyag ké§zletek tovább-
rais biztosítsák a katonai szervezet 3-5 napiönálló hajtóanyag-utánpótlás
nélküli harctevékenpégét.

3.) Minimális eg5l javadalmazás mennyiségű hajtóanyagnak továbbra
is az adott eszköznél kell lennie a bépített üzemanyag tartályokban (eset-
legesen tartálykiegá útő kéÁz]elléíú azqszközre kannázva vary hordózva).

4.) A csapatkészlet raktári része a katonai szervezet rendszeresített
szállító- és töltőeszközeiben kerüljön málházásra a készletlépcsózési eló-
írásoknak megfelelóen. A csapatkészlet feletti szabad szállítókapacitást
- fenntartási készletek megléte esetén - a laktanya elhagyásakor fel lehett
(kell) tölteni.

5.) A hadműveleti-harcászati rendeltetésú csapatkészletek lépcső-
zése érdekében továbbra is célszerű - a belső tartalom módosítása mel-
lett- fenntartani az eszköz-alerységraktár- erységraktár-hadtestraktár ellá-
tási tagozatokat és raktári ké§zleteket.

A fenti követelmények alapján lett kialakífua az üzemanyag egy ja-
vadalmazás és készletképzési rendszer jelenlegi modellje, amelyből adó-
dóan a következő "rejtett" ijzÉmaíryag fonások (az ún."holt anya§') talál-
hatók:

- a kerekes eszközök nagyobb részenél azizemarryaglartály befoga-
dóképessége naglobb az eg5l javadalmazás hajtóanyag mennyiségénél,
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íry MH szinten többszáz tonná§ nag5nágrendű fenntartásra felhasznál-
ható mennlség fekszik el "M"-készletként;

- a jelenlegi gyakorlat szerint az MH katonai szervezeteinek töltó-
és szállítóeszközei általában teljesen fel vannak töltve hajtóanyaggal, így
a csapatkészlet raktári része felett szintén többszáz tonnányi anyag van
"M" készletként tárolva.

Ezen utóbbi készletmennfség az érvényben lévő késdetképzésielő-
írások, illetve annak egységes értelmezése keretében ajelenleg alkalma-
zott modellben is felszámolható és beforgatható a napi ellátásba. Az első
készletmennyiség ezzel ellentétben nem mobiüzálható a jelenlegi sza-
bályzók radikális módosítása nélkül.

A tovóbbi vizsgálatok az alábbi fő célok elérése érdekeben kerültek
lefolytatósra:

1.) Olyan egy javadalmazrás és késletképzési rendszerek elrnéleti meg-
alapozása, amely eg5nészt továbbra is kielégítené az anyagltechnikai biz-
tosítá§ra vonatkoó normatívákat, másrészt meg§züntetné (c§ökkente-
né) a 1elen|eg"holt anya§'-ként e|fel§ő hajtóanyag mennflséget,

2.) A védelmi hadművelet (harc) anyagi-technikai biztosítási köve-
t€lményeit jobban kielégítő, differenciáltabb készletlépcsózési elvek ki-
munkálása, illetve kialakítása lehetóségének ü69álata,

Tanulmányomban né5l e|vi lehetóséget mutatok be - fontossági sor_
rend felállítása nélkül - ajelenlegi készletképzési rendszer alternatívája-
ként. I{ét váltbzatban tovóbbra is egzald mérőszámhoz, a megtett kilomé-
terhez köthető az eg javadalmazás fogabna, míg két esetben teljesen más
alapolcra helyezhetó a normatíva elveinek kitlolgozása.

1. Változat

Minden hőerógép esetében a gyárilag beépített hajtóanyag tartályok
befogadókepessége (kg-ban) lehetne az egl javadalmazás hajtóanyag mennyi-
sége. Ebben az esetben a készletlépcsózési előírások akár változatlanok
is maradhatnának.
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Változatlanul objektíven és egyszerúen mérhetó az egy javadalma-
zás megléte, üszonylag egyszerű a felhasznált hajtóanyag mennlségének
megál|apítása. Az egyöntetú szabályozás egyszerűsíti a tervezést.

Ezenváltozat egy sor hiányosságot is hordoz magában , melyek közül
a komolyabbak az alábbialc

- a kerekes és lánctalpas eszköxik köátt továbbra is megmarad -

esetenként tovább nó - a jelentős eltérés az eg5l javadalmazással megte-
hetó futásteljesítmények között, íry továbbra sem egyszerúsödik a harc-
napi foryasztási normák megállapítása;

- a kerekes eszközcsoporton belúl is markánsan megjelenik a menet-
te§esítmények közötti kúlönbség, ami 450-10fi) km kózött jelentősen
differenciálódik (p|.:YAZ-2107:450 krn/l ja,, URAL375: 650 km/l ja.,

DAC_665: 1000 kín/l ja.,ZI--I31:750 km/1 ja,, RABA-833: 800 km/1
ja., G AZ-ffi : 700 km/l ja).

Ennek következtében a hadműveleti szintű tervezáeknél egy adott
katonai szewezet technikai eszközparkja firyelembe vételevel tovább kel-
lene differenciálni az egségekrésáre a napi foryasztási normákat, ami
jelentősen nehezíti ezt a feladatot (pl.: egyazon fegyveízetűlizéídandá-
rok egyike benzinüzemű, másika gázolajüzemű URAL típusú vontatók-
kal van ellátva, ami mintegy 30 7o-os napi fogyasztási norma eltérést je-
lent).

Ezen változat legkomolyabb hiányossága, hory jelentós mértékben
- katonai §zervezetenként differenciáltan - nőne az egyjavadalmazás sú-
lya. Mivel a készletlépcsózési elóírások a differenciált menetteljesítmé-
nyek-eltérése miatt érdemben nem változtathatók, ígl nőne a csapat-
készlet súlya is, hajtóanyag felszabadítása nem várható, épp ellenkezőleg,
a csapatkészlet raktári részének növekménye többlet üzemanyag leköté-
sét eredményezi.

2.Yáliozat

Az egy javadalm azás alapját képezhetné egy-egy tipizált harctevé-
kenység adott harcnapra vonatkozó elméleti (számvetett) átlagos hajtó-
anyag-szükséglete.
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Ebben aváltozatban gyökeresen át kellene alakítani a készletlépcső-
ás rendjét is, Az átlagos körülményeltól eltérő harcfeladatok üzemanyag_
szükségletét ún.'feszítettségi szonók"-kal lehetne korrigálni.

Ezenváltozatban kö4onülag kellene sziámvetrri es meghaüíroani ery-
egy harcfeladartípus átlagos üzemanyag-szükségletét a feladatot végrehaj -
tó gép- és harceszközök típusa, várható futás-teljesítménye, km felhasz_
nálás nélküli üzeme, fogyasztási normás és az út-, terep- és időjárási ü-
szonyok figyelembevétele alapj án. A fentiekból is kitűnik, hogy ery több-
változós feltételrendszer alapján, egy sor körülményt elhanyagoló (úry-
min| múszaki állapot, hadrafoghatóság, kiképzettség, stb.) elméleti szám-
vetési alapegységet alakítanánk ki, amelyet a konkrét harcfeladat körül_
ményeihez az említett feszítettségi szorzókkal tudn ánk hozzáigaútani.

A változatban javasolt rendszer eg) sor komoly előnnyel rendelkezne:

- minden kerekes és lánctalpas hóerógép üzemanyagtartályába be-
lefér minimálisan ery harcnap hajtóanyag-szükséglete, íry nem lerrne szük-
ség hordózott és kannázott tartálykie gészítő készletekre;

- a napi fogyás üszonylag egyszerúen meghatározható minden teí-
vezési szinten;

- egységes a fogyasztási norma a kerekes éb lánctalpas eszközök ese-
tében;

- a csapatkészlet lépcsózése egyszerűen és közérthetően megfogal-
maáató és minden vezetói szinten jól értelmezhető;

- a különböző technikai veszteségek és feltöltések (kiegészítések)
okozta kész|etváltozások egyszerűen nyomonkövethetők.

Az ismertetett rendszer egl sor eI nem hanyagol}utó hótránnyal is egütt-
jáma, melyek közül a fontosabbak:

- teljesen új és idegen rendszerról van szó, semmiféle elméleti alap-
pal nem rendelkezünk, a gyakorlati alátámasztásra (esetleges korrekci-
ókra) nincs módunk;
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- a felvázolt rendszerben továbbra is teljesen fel kell tölteni az üzem-
anyagtartályokat, így továbbra sern lehet egységesíteni maradéktalanul
az eszközné| lévő készlet nagpágát, maradna " holt anyat';

_ a számvetés metódusa lényegesen bonyolultabb lett a kiilönböző
feszítettségi szórzók bevezetésével és alkalmazásával.

A változat teljesen új alapokra helyezrré a készletlépcsózési elveket.
Ez részben eryszerűsítené a tervezés menetét, másreszt éppen újszerű-
sége következtében nélhilözné a ryakorlati ellenórzést. A rendszer ki-
dolgozása csak sáles körű szakmai és hadműveleti-harcászati alkalmaái
egyűttmúködés keretében valósítható meg,

A követkzőkben két változatban is ismertetésre kerül a megtett kilo-
méterhez kötött, a jelenlegitől csak részleteibm kiilönböző lehaőség.

3.Yáltolaí

Egy lehetőségként a kerekes és lánctalpas eszköók részere eg5né-
gesen 250 km futá§teljesítményhez köthető az í javadalmazés fogalma.
Ebben az esetben lehetőség n},ílna a készletlépcsőzés differenciáltabb
meghatározására.

A változat legnagyobb elónye, hogy mind a kerekes, mind a lánctal-
pas eszközök esetében az eg5l javadalmaziás belefér az izemalyagtaííá-
lyokba, valamint egységesíthetó lenne a napi foryasztási norma. További
pozitívuma az ismertetett rendszernek, hogy a csapatkészlet raktári ráze
árnyaltabban differenciálható, azazhozzáigazítbató arendszeresített töl-
tő- és szállítóeszközök kapacitásához.

A változat hátrányai a következők:

- az eryjavadalmazás mennyiségű hajtóanyaggal a kerekes eszközók
üzemanyag tartályai nem lennének feltöltve. E§zközönkéntváltozóan ez
akár 1,5-4,0-szerese is lehet az egy javadalmazás mennfségének, így a
gépnél lévő készletet egységesíteni körülményes;

- a napi fogyasztási normákelméleti megalapozást és átdolgozást igé-
nyelnek.
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Ezelváltozatlegnagyobb hiányossága abban rejlik, hogy a tartályok
befogadóképességének drasztikus eltérése következtében ismét jelentős
mennyiségű"holt anya!'lenne egy sor kerekes eszkö z hajtíanyág tartá-
lyában.

4,Yáltozat

Ebben a változatban mind kerekes, mind lánctalpas eszközök eseté-
ben egysógesen 100 km futásteljesítmény hajtóanyag szükségletéhez kót_
hető az üzemanyag javadalmazás fogalma.

Mivel egyes NATO tagállamokban is hasonló elveket alkalmaznak
a készletképzés terén, érdemes ezt - a Varsói Szerzódés korszakát meg-
elózóen hazánkban is használatos - rendszert részletesebben megvizsgál-

Ennek a yá|tozaínak legnaglobb előnye, hory az egy javadalmazás
hajtóanyag mennfsége megközelítőleg biztosítja eg5mapi harctevékeny-
ség átlagos üzemanyag szükségletét. A konkrét feladat mérységétől, jel_
legétől, a harctevékenpég várható feszítettségétő|, az ellátási források
távolságától függően a napi fogyasztási norma egyszerűen és pontosan
prognosztizálható.

Mivel a technikai eszközök tartályaiba az eg5l javadalmazás mennyi-
ségénél lényegesen több hajtóanyag tölthető (kerekes eszkózciknél 5-10
javadalmazás, lánctalpas eszközöknél 2,5-3 javadalmazás), így a csapat-
készlet rahái része és annak lépcsőzése lényegesen árnyaltabban diffe-
renciálható.

Így például a kerekes eszközöknél megalakítható lenne 5 javada|-
mazás, utánuk alegység és egység raktárakban 1-1- javadalmazás, ami
biztosítaná 4-6 napos harctevékenység üzemanyag szükégletét. A lánc-
talpas eszközöknél ettől eltérően a 4-6 napos harctevékenység biztosí-
tásához mintegy 2,5-3 javadalmazás az eszköxiknél, 1,5-3 javadalmazást
csapatraktárban lenne célszerú 4egalakítani. Ez jelentős c§apat§zintú
"M"-készlet csökkenést eredményezne, emellett csökkenne a szállító ka-
pacitás szükséglet is. A hadműveleti szintű 1-2javadalmazás mennyiségú
raktári készletek tovább növelnék az adott katonai s zeívezEt e7]'átási alJ-
tonómiáját, a készletek széttelepítettségét.
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Aváltozat hátrányai között említhető ennek újszerúsége, a kerekas
eszközöknél meglévő "holt anyat' mennfsége jelentósen nem csökken-
ne.

Á fent vázolt elónyök messze tulhaladnák a rendver említex hiúnyos-
ságait, ígl megítélésem szeint ez a. vd.Itozat érdemli meg a legnagobb fi-
gelmet, képezhetné a további vizsgólatok aWát.

Az izemanyag szolgálat jelenlegi tervezési rendje szeíint a nemzet-
gazdaságból minősített idószaka lebiztosított hőerőgépek után 0,5 tar-
tály,feltöltésnyi hajtóanyagot a megalakítás helyszínén kell a megalakító-
nak csapatkészletként tárolnia.

A mozgósítással eg},bekötött honvédelmi dandár gyakorlatok e$,ik
tapasztalata volt, hogy a bevonuló gépjárművek döntő többsége teljesen
feltöltött üzernanyagtartállyal indult el telephelyéről, így az átvétel során
a feltöltésre tervezett hajtóanyag mennfségnek töredéke került tényle_
gesen kiadásra. Ezek alapján célszerűnek és indokoltnak túnik a nem-
zetgazdaságból lebiztosított eszközök után elrendelt 0,5 tartályfeltöltés-
nf üzemanyagmennlség jelentős csökkentése. Ennek mértéke akár 50
7o-os is lehetne, azaz 1l4 tartá|yíeltöltésnfi hajtóanyagot kellene a meg-
alakítás helyszínén tárolni.

Az előzőekben felvázoltak csupán néry lehetséges változatot ismer-
tetnek az egljavadalmazás és a készletlépcsőzés átalakításának útjaira,

A fentieken Kvül, illetve ezek módosításával vagl kombiná|ásával
még ery sor alternatív lehetősóg képzelhető el, amit a követelményrend-
szer módosítása csak tovább gyarapíthat.

ntaindítónak szánt tanulmányomban az átalaHtós szükségességét és
néhány lehetséges módjait vózoltam fel. Felhívom a témában jártas hoz-
zászólni Hvánókat, hog javaslataikat, é§zrevételeikt az MH ÜSZF-nek
címezve juttassák el vagy e folyóiratban tegék közzé.
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