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A Magyar Néphadseregben használatos üzemanyag-technikai eszközök több
sége igen jelentős igénybevételnek, elhasználódásnak van kitéve, melynek okai a 
tárolási, szállítási, kezelési, karbantartási és javítási körülményekben keresendők. 

A jelenlegi világgazdasági helyzetben, az energiatakarékosság mellett egyre 
nagyobb figyelmet kell fordítani meglevő technikai eszközeink megóvására, üzem
bentartására, rendeltetésszerű felhasználására. Az üzemanyag-technikai eszközök 
technikai kiszolgálására és karbantartásuk, javításuk tartalmi kimunkálása az 
üzemanyag szolgálat egyik aktuális kérdése. A téma időszerűségét indokolja az 
üzemanyag szolgálat technikai eszközeinek mennyiségében, minőségében bekövet
kezett változások, a karbantartások végrehajtásának negatív tapasztalatai, a ja
vítások elvégzésénél a szűk és sokszor nem gazdaságos napgazdasági kapacitás 
és áteresztőképesség. 

E cikkben szeretném közreadni seregtestünk erőfeszítéseit, tapasztalatait, az 
üzemanyag-technikai eszközök állagmegóvása, karbantartása, javításuk megter
vezése, megszervezése és végrehajtása terén. 

I. Az üzemanyag-technikai eszközök karbantartásának megtervezése, 
megszervezése és végrehajtása a Technikai Karbantartó Napok rendszerében 

A Csapathadtáp Szabályzat V. rész 251. pontja meghatározza: 
„A felhasználás és tdrolás körülményeitől függően az üzemanyag-technikai 

eszközöket rendszeresen karban kell tartani és évenként le kell festeni. A mun
kálatokhoz szükséges munkaerőt az üzemanyagszolgálat-vezetó igénylése alapján 
a parancsnok hadtáphelyettese biztosítsa." 

E feladatot az üzemanyagszolgálat-vezető és parancsnok hadtáphelyettes 
csak az egység kiképzési feladataival összhangban, valamennyi technikai esz
közre kiterjedő, komplex karbantartási rendszerben, a technikai karbantartó na
pok keretében (TKN) tudja megvalósítani. A komplex rendszer szükségességét 
indokolja az üzemanyagtartály- és töltőgépkocsik komplex jellege (üzemanyag
szerelvények és gépjármű), a takarékos időkihasználás és a minimális anyagráfor-
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dítás igénye is. A munka hatékony végrehajtása megköveteli az anyagnemfelelös 
szolgálatok feladaatinak párhuzamosítását és egyidejűségét úgy, hogy a technikai 
kiszolgálással, karbantartással összefüggő tevékenység meghatározott gyakoriság
gal, az egység összes technikai eszközeire, anyagaira és objektumaira kiterjedjen. 

A TKN megszervezése és végrehajtásának ellenőrzése a szakági feladatokból 
egyértelműen összfegyvernemi és politikai feladattá te1jesedett, melyért minden 
esetben a végrehajtó egység parancsnoka a felelős. Ugyanakkor a TKN-t fel 
kell használni a személyi állomány technikai ismereteinek növelésére, a technika 
szeretetére, megóvására és megbecsülésére való nevelésre is! 

Seregtestünk vezetése a technikai eszközök karbantartásának fontosságát és 
a megváltozott követelményeket figyelembe véve 1977. szeptemberében seregtest
parancsnoki módszertani összevonáson egyéb aktuális kérdések mellett egysége
sítette a technikai kiszolgálás és karbantartás megszervezésével és végrehajtásá
val kapcsolatos tennivalókat is. Az üzemanyag-technikai eszközök rendszeres kar
bantartása is a TKN-ok rendszerében valósul meg. 

A TKN-ok tervezéséhez ismerni kell: 
1. Az érvényben levő normatáblázatokat, mely meghatározza, hogy a tech

nikai eszközön hány munkaórában és milyen gyakorisággal kell elvégezni a meg
határozott műveleteket és az hány fő bevonását igényli (1. sz. melléklet). 

2. Az alakulat állományában meglevő technikai eszközök száma és a ren
delkezésre álló személyi állomány létszáma (alegységszintű bontásban) . 

A normatáblázatok adatai és az alegységek eszközeinek, erőinek figyelembe
vételével készíthetjük el az egység éves karbantartási tervét és az alegységek 
grafikus munkaterveit (2. sz. melléklet). A:z alegységek terveinek összevonásával 
megállapítható a központi feladatokra felszabaduló létszám, mely átcsoportosít
ható többek között az üzemanyag-raktár technikai eszközeinek karbantartására. 

A TKN-on a technikai eszközökön elvégzendő ellenőrzések, beszabályozások 
minőségi végrehajtása érdekében célszerű speciális munkacsoportokat működ
tetni. Esetenként előfordulhat, hogy a magasabbegység javítóműhelye állományá
ból speciális javító pontot működtetnek. 

Az éves tervez-ési feladatok után egy adott hónapban TKN-ok tervezési és 
végrehajtási folyamata a következő: 

1. Az egység parancsnoka a kiképzési terv figyelembevételével az egység havi 
munkatervében meghatározza az egységszintű, illetve alegységszintű TKN-ok vég
rehajtásának időpontjait. 

2. A TKN előtt kettő-három nappal az egység parancsnoka egységparancs
ban intézkedik a TKN végrehajtására. 

3. Az alegységparancsnokok az egységparancs, a pontosított grafikus munka
terv alapján elkészítik (pontosítják) a műveleti lapokat (3. sz. melléklet) és ki
adják az állomány részére; felmérik és igénylik a javító-, karbantartó anyag 
szükségleteiket és felkészítik a személyi állományt - a műveleti lapok alapján -
az elvégzendő feladatokra. 

A javító- és karbantartó anyagok biztosítását úgy kell megszervezni, hogy 
azok a TKN előtti napon az alegységek rendelkezésére álljanak . 

4. A PK helyettesek, fegyvernemi és szolgálat főnökök, önálló alegységpa
rancsnokok ellenőrzik az anyagelökészítést és felkészítést, biztosítják a speciális 
brigádok felkészítését és elkészítik saját ellenőrzési tervüket a TKN-ra. 
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A TKN egységsorakozóval kezdődik, ahol az egységparancsnok meggyozo
dik az alegységek készenlétéről, eligazítást tart, majd parancsot ad a munkahe
lyekre történő elvonulásra. A munka megkezdése előtt az alegységparancsnok.ok 
ismertetik a személyi állományai a betartandó biztonsági rendszabályokat. 

Az üzemanyag-technikai eszközök karbantartását közvetlenül az alegységpa
rancsnokok (üzemanyagraktár-vezetök) irányítják. 

Az egységparancsnok helyettesei, a fegyvernemi és szolgálat főnökök, a 
helyszínen ellenőrzik a megszabott munkák teljesítését, majd a TKN befejeztével 
értékelik a feladat végrehajtását; az érintettek dokumentálják a feladatok elvég
zését. 

A vázolt rendszer az elmúlt három év tapasztalatai alapján bevált, bizto
sítja az üzemanyag-technikai eszközök előírt gyakorisággal, megfelelő mmosegu 
karbantartását és a szükséges munkaerőt. A tapasztalatok ugyanakkor munkánk 
hiányosságait is jelzik: 

a) Nem rendelkezünk az üzemanyag-technikai eszközökről egy egységes, va
lamennyi üzemanyag-technikai eszközre kiterjedő, karbantartási utasítással; 

b) egyes üzemanyag-technikai eszközök karbantartásának nincs megállapítva 
a munkaidöszükséglete (normaideje) és az ehhez szükséges munkaerő; 

c) az üzemanyag szolgálatok ht. és sorállománya nem rendelkezik a szak
technika szakszerű karbantartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. 

A problémák megoldására célszerűnek látom „segédlet" kiadását az üzem
anyag-technikai eszközök karbantartásának, időszakos kiszolgálásának szabályo
zására, valamint az üzemanyag szolgálat személyi állományának ez irányú szak
kiképzését 1-2 hét időtartamban, tanműhelyben, vagy valamely központi üzem-

-

anyagraktárban, báziskiképzés keretén belül. ,. 

Il. Az üzemanyag-technikai eszközök javításának megtervezése, 
megszervezése és végrehajtása 

Az üzemanyag-technikai eszközök javítása az elhasználódás, meghibásodás 
mérvétől függően lehet: 

a) kisjavítás, 
b) középjavitás, 
c) nagyjavítás. 

A javítások végrehajtása történhet a csapatok műhelyeiben, a központhadtáp 
üzemanyagraktárak műhelyeiben, vagy általuk kiküldött szakmunkásokkal a csa
patoknál és népgazdasági vállalatoknál. 

A csapatok műhelyeiben csak olyan kisjavítások végezhetők, melyhez meg
felelő feltételekkel, így szakmunkással, szerszámmal és javítóanyaggal rendelkez
nek a Csapathadtáp Szabályzat V. rész 259. pontja által meghatározott szabá
lyozók betartásával. 

Ha a javítások feltételeit vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy csapataink 
csak kis része rendelkezik olyan feltételekkel, mint az „üzemanyag-technikai esz
közökhöz értő szakember", speciális szerszám és szinte kivétel nélkül egyik sem 
rendelkezik javítóanyaggal, szakalkatrésszel. 

A kisjavítások tervezése, szervezése és végrehajtása így csapataink zöménél 
formális és a kisjavítások azon részét, mely a legcsekélyebb szakanyag-ellátást 
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igényli, közép- illetve nagyjavításra utalják. E gondon várhatóan nagymértékben 
enyhít az „Egyesített Technikai Szolgálat" -ok (ETSZ.) keretében az MNHF 
HM h. elvtárs 08/1980. sz. intézkedése által szabályozott javítási rendszer, mely 
első ízben biztosít a javítóműhelyek részére pénz-, illetve anyagi eszközöket a 
javítások végrehajtására. 

A kisjavításokat az egység üzemanyagszolgálat-vezetö a seregtest üzemanyag
szolgálat által kiadott gazdálkodási tervben, a csapatok kiképzési tervével és az 
üzemanyag-technikai eszközök igénybevételével összhangban, éves szintre meg
tervezi. Az éves terv lebontása és a tényleges szükséglet alapján minden hónap 
20-ig megadja szolgálati jegyen a következő havi javítási igényét a parancsnok 

~~ technikai helyettesének. Ezen igény alapján a technikai eszközöket „javítások 
könyv"-én átadja a javítóműhely parancsnokának, aki az elvégzett munkát a 
munkalap számának bejegyzésével igazolja. 

A Csapathadtáp Szabályzat V. rész 263. pontja meghatározza: 
„Az üzemanyagtöltő gépkocsik javítását, valamint javítóanyagokkal történő 

ellátását a Gépjármű Szolgálati Utasítás, valamint az MN pc. és gjmű. technikai 
szolgálat főnök és az MN üSZF közös rendelkezései alapján kell végezni." 

A töltőgépkocsik javítása a rendelkezések szerint polgári vállalatnál Debre
cenben folyik. E polgári vállalat áteresztőképessége és távolsága csapataink el
helyezési körletétől nem minden esetben elégíti ki a harckészültségi és takaré
kossági igényeket . 

A követelmények összehangolása és nem utolsósorban a népgazdaság teher
mentesítése céljából merült fel a saját bázison, helyi reők és eszközök igénybevé
telével történő javítások szükségessége. E megoldás biztosítja az erők és esz
közök összpontosítását, az elöljáró anyagi, pénzügyi segítségének minimális igény
bevételét, a harckészültségi és takarékossági követelményeket. A javítások térbeli 
és időbeli behatárolása emellett jelentős anyagi megtakarítást is eredményez. E 
gondolatok gyakorlati kivitelezését elsősorban a CS-346 típusú üzemanyagtöltő 
gépkocsi-állomány technikai állapotának gyorsuló mérvű romlása tette szüksé
gessé. 

Felmérésünk alapján megállapítottuk, hogy a CS-346-os töltőgépkocsik 400/o
ának szakszerelvénye javításra szorul. E gondok enyhítésére - együttműködve a 
seregtest Páncélos és Gépjármű Technikai Szolgálatával, az MN ÜSZF-ség 
anyagi támogatásával - 1979. évben megkezdtük a seregtest egyik javítóegységé
nél a CS-346-os üzemanyagtöltő gk. javítóbázis létrehozását. A kísérleti javítások 
tapasztalatai alapján egy töltőgépkocsi komplex javítása 350-380 munkaórát igé
nyel és mintegy 100 OOO Ft-ba kerül. A bázis áteresztőképessége közel 100 db 
töltőgépkocsi komplex javítását teszi lehetővé, mellyel biztosítható tervidősza

konként a seregtest töltőgépkocsijainak teljes átfuttatása, műszaki felülvizsgálata, 
hadrafoghatóságuk megbízhatósága és jelentősen növelné rendszerben tartásuk 
időtartamát. 

A javítóbázison egy töltőgépjármü átfutási ideje közel 3 hónap, mivel a tar
tály gözölését, nyomáspróbáját polgári vállalatoknál kell végrehajtani és a nép-

..._ gazdaság a szabványban előírt belső festéshez szükséges komponenseket és higítót 
csak akadozva tudja biztosítani. Megoldásra váró probléma az átfolyásmérök, 
AK-25-ös töltőfejek és tömlők folyamatos biztosítása is. Az átfutási időt növeli, 
hogy a bázis nem „tisztaprofilú" töltőgépjármű javítóbázis és kapacitásának csak 
50%-a vehető igénybe. 
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Az. eddigi tapasztalatok és a hadtáptechnikai eszközök állapotának ismereté
ben - e kísérletre támaszkodva - célszerűnek tartom a seregtest Mozgó Bázis 
Főnökség alárendeltségében levő önálló gépjármű javítóműhely működtetését, 
mely optimális feltöltöttséggel megoldaná valamennyi hadtáptechnikai eszköz se
regtestszintű javítását, hadra/oghatóságuk megbízhatóságát, a felsőszintű hadtáp
vezetés, a népgazdaság ez irányú tehermentesítését és biztosítaná a szakállomány 
szervezett háborús felkészítését néphadsereg szintű méretekben. Ugyancsak cél
szerűnek tartom az egység javítóműhelyek szakjavító egységcsomagokkal történő 
ellátását. 

Befejezésként annak a gondolatnak szeretnék hangsúlyt adni, hogy az üzem-
anyag-technikai eszközök karbantartásának, javításának javasolt módszerek töké- -
letesítését állandóan napirenden kell tartani, mert ezen a területen az üzemanyag
szolgálatnak gondjai vannak. 

E téma részeként kívántam az üzemanyag-szolgálatban dolgozó szakállomány, 
az üzemanyag-ellátásban érintett parancsnokok figyelmét néhány olyan időszerű 
kérdésre ráirányítani, mely a jövőben megoldásra váró feladatként jelentkezik. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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