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A haderőreform kapcsán a védelmi hadmúvelet előkészítésének fel-
adatai, megvívrásának módjai újbóli átgondolásra, modellezáre keriil-
nek. Ennek egyik lépcsófoka volt az 1996. márciusi hadászati parancsno-
ki törzshadijáték, mely egy sor jövőben hasznosítható tapasztalatot ho-
zott aziaemanyag biztosítás terén is. E röüd cikkben a hadijáték mellett
felhasználásra kerülnek a vezérkari tervező munka szakmai tapasztalatai
is, melyeket három kérdéscsoporíban kívánok közreadni.

Ezelc

1.) Az MH üzemanyag szolgálat háborús felépítése, szervezeti ele-
meinek főbb feladatai, alkalmazásuk elvei.

2.) A védelmi hadmúvelet üzemanyag biztosítása.

3.) Végül az üzemanyag biztosítási rendszer várható változísai, itá-
nyai.

1.) A MH üzemanyag §zolgálatának hábonis felépítése,gülrczdi
elemeinek főbb feladatai, alkalmazásuk elvei

A MH üzemanyag biztosításának háborús rendszere - hasonlóan a
béke időszaki rendszerhez - kéttagozatú, mely központi és csapatszintú
tagozatot foglal magába.

A központi tagozat felépítóse a következőkból állhat:

- MH ÜszF-ség;

1 Dr.Ru8ár oszMí ezredes, triH Üzemarryag Szolgáatfónók
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- MH UEK és alárendeltségében:

- stacionerüzemanyagraktárakkal(ÜR);

_ MozgóTároló-KiszolgálóRészlegekkel (MTKR);

- ÜzemanyagTároló-KiszolgálóKörzetekkel(ÚTKK);

_ az Aayag Tároló-Kiadó Körzetek (ATKK) állományában
az UTKK-k állom ányábó| 1-2 nzemanyag szerelvénnyel;

- kirakóállomások(K/Á);

_ szükéges mértékben polgári üzemanyag tárolók, töItőállo-
mások.

A csapattagozat a csapatok állományába szervezgtt ellátó, szállító,
utánpótló szervezetek a náluk lévó csapatkészletekkel, ide sorolható a
központi tagozat által kiutalt (engedélyezett) a laktanyákban visszaha-
gyott üzemanyag készletek is,

A háborús üzenanyag biztosíúás felső szintú tervező, szewező és
irányító szerve a MHUSZF-ség. Főbb feladatai közé tanozik a minősített
időszaki igények megfogalmazása, igénylése. Irbiztosítása után azok át-
vételének megtervezése, megszervezése, az előírt ké:szletek megalakítá-
sa, lépcsőzésére j avaslatok megtétele, a hadművelet üzemanyag szükség-
letének előzetes számvetése. A seregtestek részere az ellátási források,
a felhasználásai és kiutalási normák (napra, hadműveletre) meghatáro-
zása.

Szeryezi a központi készletek szettelepítését és szükség szerinti át-
csoportosítását, valamint feladatát képezi a szolgálatilag alárendelt ka-
tonai szervezetek vezetése, ellenórzése. Összekötő tisztek útján együtt-
működik a katonai á polgári szervekkel, szervezetekkel.

AMH ÜEK szolg álatilagvezeti az alárendeltségébe tartozó központi
tagozatú logisztikai elemeket, a MH ÜSZF szakintézkedései alápján
közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai és katonai tevékeny-
ségűket, operatívan együttműködik a hadtestek ÜSZF-eivel, szewezi és
végzi az MHPI( VKF és HM közvetlen alárendeltségébe taítozó katonai
szervezetek és intézetek üzemanyag biztosítá§át.
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A stacioner honvédségi üzemanyagraktrárrk feladata a központi
készletű hajtóanyagok átvétele, tárolása, a kenő-, karbantartó-, vegyi és

egyéb anyagok, illetve a hadinormás és állománytáblás technikai eszkö-

zök tárolása, frissítése, valamint a kiutalási normák mértékéig az adott
seregtest alárendelt katonai szervezetek teljes körű anyagellátása, a tech-

nikai eszközök cseréje. A MH katonai szervezetek laktanyákban, meg-

alakítási helyeken maradt állományának ellátása a megalakulási-utalási
rendnek megfelelően történik.

Az MTKR-ek feladatát a folyó ipari termelésból biztosított, a MOL
Rt. által le§ártott készletek áwétele, tárolása, az ellátásra hozzájuk utal-
tak kiszolgálása képezi. Az MTKR-ek e feladatukat - a MoL Rt-vel kö-
tött együttmúködési megállapodás alapján - a MoL Rt. ewezteteíí b^-

zisairá települve végzik. Felállításukat a stacioner üzemanyag bázisok
hajtják vegre,

A háborrús üzemanyag biztosítási rendszer viszonylag fiatal elemét
képezik a MH stacioner raktárai által felállításra kerüló UTKK_k Az
ÜIKK-k alapvető rendeltetése a központi készletek szettelepítése, csa-

pás alóli kivonása és mobilizálása, ezzel pá.rhuzamosan a csapatok gép_

jármű hajtóanyaggal történó e|látása. lv UTKK kapacitásáí vasúti tá-
rolóátlomásokon max. 10 db ó00 toDná§ üzemanyag vasúti szerelvény
és 2 db vasúti I(/Á képezi. Az ÜTKK a tárotóállonások órzés,vódelmére,

a saját szmétyi álloúányának ellátására és a 2 db I(/Á önálló üzemelte-

tésér€ alIiatma§. Vasútüzmi okok miatt (a vasúti tartálykocsik ki- és be-

tolása, aW Á szerelvényeinek összállítása, a vontatómozdonyok korláto-
zott száma, stb.) az 1-2 autóbenzines és 3-4 gázolajos tartá$agonból álló
IíÁ üzemeltetése szakaszosan, 3-4 órás üzemszünettel valósul meg. A
kapcsolódó technológiai berendezések termázetesen tábori jellegűe\
töló-szállító eszközökbe történő hajtóanyag kiadásra alkalmasak,

A hadműveleti atkalmazá§ idószakÁban repűlőcsapatok repülóte_

reihez közeli vasúti kirakóállomásra kerül kiszállítrásra folyamatosan, a

hadművelet időtartamára szülséges központi ké§zletú repülőpetróleum.
A vasúti IíÁ-t a repülőcsapat saját erővel folyamatosan üzerneltetheti;

a szükségessé váló utánszállítás központilag kerül megszervezésre. Avas-
úti kirakóállomások üzemeltetése előtérbe kerülhet d válságkezelés idő,
szakában is.
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A béke objektumol illetve a megalakulási körletüket elhagyó kato-
nai szervezetek részére kijelölésre kerülhetnek polgári üzemanyagtöltő
állomások, ami teljesen új eleme a MH üzemanyag biztosítási rend-
szerének. Ez a biztosítási forma a március 05-13, között lefolytatott pa-
rancsnoki és törzsvezetési hadijáték során először került alkalmazásra.
A MH csapati általi használat jogi alapját a Honvédelmi íörvény, illewe
a megyei Védelni Bizottságok - MH igényei szerinti - kiutalásai teremtik
meg. Avódelmi hadművelet tervezése során töltőállomásonként mintegy
100-250 m3-es tárolókapacitás kerülhet igénybevételre, melyeknek al-
kalmazását a szárazíöldi gépesitett hadíest igény szerint saját és meg-
erősítő erőivel oldja meg. A hajtóanyaggal feltöltött polgai töItőállomá-
sok felhasznúIhatók eglrészt az e\ső |épcsőben lévő dandárok esetében a
saját eszközzel történő utánszállítás távol§ágának csöh,kentéséte, azaz az
ellátási források k özelítésére és számuknak növelésé re,másrészt izemel-
tethetők a második lépcsőben (tartalékban) lévő dandár (ezred) töltőál-
lomásaként, valamint a felvonulás és csapatmozgások hajtóanyag bizto-
sítása érdekében.

A katonai szervezet a részére kiutalt polgári üzemanyagtöltő állo-
mást saját eróivel és eszközeivel folyamatosan územelteti, az odabetá-
rolt készleteket saját készleteként kezelheti.

2.) A védelmi hadművelet üzemanyag biztosítása

A MH üzemanyag szolgálat békeidőszakban központi stacioner rak-
táraiban hajtóanyag tartalékokkal nem rendelkezik. A csapatok részére
"M" utalvány alapján központraktárakban tároli gázolaj csapatkészletek
elöljárói engedélyekkel a béke ellátás érdekében beforgatásra terültek,
sőt a lánctalpas eszközök 1 ja, feletti csapatkészlet részét is engedéllez-
ték békében felhasználni.

Ezek az anyagok az lpari és Kereskedelmi Minisztériun visszaiga-
zolása alapján a MoLRt. által kerülnek a veszélyeztetettségi időszakban
legyártásra és biztosításra. Ugyancsak a veszélyeztetettségi időszakban
kerül legyártásra, illetve importból beszerzésre, több száz üzemanyag és
repülő-üzemanyagtöltó gépjármű, illetve hasonló mennyiségben a meg-
lévó eszközök ipari nagyjavítása.
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A MOL Rt. által ezen idószakban legyártott hajtóanyag elsősorban
az "M" utalványok fedezetére, a honvédségi stacioner raktárakba, vala_
mint szükség esetén a válságkezelés üzemanyag biztosítása érdekében a
válságkezelő csapatok mögötti kirakóállomásokra kerülnek ki-, beszállí-
tásra. Afennmaradó mennlség a kialakulóban lévó konfliktus irányától,
a hadműveleti felépítátől függően MOL bázisokól kerül kiadásra a te-
lepített MTKR-ek igénybevételével.

A válságkezelés üzemanyag biztosítása a stacioner központi üzem-
anyagraktárak béke fenntartási készleteiből, - illetve ha a MOL Rt. már
megkezdte a minősített időszaki igények legyártását, ezen készletekből
vagy nemzetgazdasági tartalékból - kirakóállomások üzemeltetésével -
kerülhet vegrehaj tásra.

A MH készenléte fokozása, mozgósítása és összekovácsolása, va|a-
mint a harctevékenységi körzetbe történó felvonulása üzemanyag bizto-
sítása alapvetően a lakíanyai és központi béke fenntartási készletek ter-
hére, a béke és megalakítási utaltsági rend alapján a csapatok saját esz-
közeinek vételezésével kerü megvalósításra.

A készenlét fokozása elsó ütemében kerülnek kiadásra a csapatok
részére - velük már békeidőszakban egyeztetett, leszabályozott időpont-
ban - az "M" utalvány alapján tárolt üzemanyag készletek"

Az üzemanyagraktár béke állománya nem elegendő a MH közel 2/3
hadrendi elemének, több ezer tonna üzemanyagának róüd idejű kiadá-
sára. A hadijáték tapasztalatai alapján ezért a raktárak állományát indo-
kolt vagy a MH k észenléte íokozásának első ütenében ya§/ azt megelő-
zően hadiáIlományra feltölteni.

A felvonulás első űtemében vagy a zt megelőzően a készenlétük el-
érése után azonnal az MTKR-eknek el kell foglalni a MOL Rt. kijelölt
bázisait a készletek mennyiségi és minőségi áwételére, a csapatellátási és
központi készlet széttelepítési feladatok végrehajtására.

A felvonulás időszakában a kombinált menetet végrehajtó katonai
szpíyezetekíészére a csapatkészleten felül kiegészítő készleteket célsze-
rű létrehozni olyan számvetéssel, hogy az összpontosítási körletekben
csapatkészletekkel rendelkezzenek
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A felvonulás uto|só mozzanaíában telepíteni kell az I-rIKK-kat, il-
letve az esetlegesen ATKK-kba javasolt e§zközöket és anyagokat, vala-
mint mobilizálni kell a repülőterek közelében vasúti kirakóá'ilomásokra
tervezett repülő-hajtóanyagot. Ezze| fejeződik be a központi üzem-
anyag-készletek szétteIepítése.

A védelmi hadnúvelet megindulásával lép életbe a háborús űzem-
anyag biztosítási rend. Ennek alapját a meghatározott harcnapi átlagfel-
használási normák, az engedélyezett hajtóanyag és motorolaj kiutátási
normák és a kijelölt, széttelepített ellátrási források képezik.

A MH üzemanyag szolgálatának fő erőkifejtése a sárazföldi had-
test é§ a hadműveleti terüIetén tévő katonai szervezetek folyamatos
üzemanyag biztosíüására irányul, emellett kiemelt figyelmet fordít a re-
pülő- és légvédelmi hadtest íepüló-hajtóanyag ellátás zavartalanságának
fenntartására. Ennek érdekében a szárazftildi hadtest részére átaliáren-
delésre kerülhet 1-2 stacioner bázis,7-2 ÜTKK 10-20 - a hadmúveleti
területen lévő - polgári územanyagtöltő állomás, továbbá az érdekében
működhet 1-2 stacioner bázis. A központi szállítókapacitásból megeró-
sítésként 400- 1.200 tonna szállítóteret kaphat 4 mJ-es KAC-okban tárolt
hajtóanyaggal. A kiutalt ellátási források olyan mértékben vannak fel-
töltve üzemanyaggal, hogy az biztonsággal fedezze a szárazföldi hadtest
és megeósítői védelmi hadműveletének teljes üzemanyag szüIségletét.
A hadműveleti területen múködó egyéb alárendeltségú békeelhel}ezési
korleteiket elhagyó katonai szervezetek a szárazföldi hadtest ATF intéz-
kedései alapján kapnak kiutalási normát és hajtóanyagot,

Azon alakulatok iizemanyag-ellátása, melyek feladatuk ellátására nem
hag{ák el béke elhelyezési körleteike! megalakítá§i helyiiket, a Degalaki-
tási utalá§i r€nd alapján történik.

A tagozati ellátás és szállítás elve a gépesítetí badoszúályok rendK-
vül szűk (120 tonnás) üzemanyag szállítókapacitásának következtében
célszerűen az első lépcsőre, il|etve a harckocsi dandárokra korlátozó-
dik Meghatározó lesz a saját eszközze,| tőrténő vételezés, szállítás. To-
vábbi alapos kutatómunkát igényel a polgári töltőállomások dandár (ez-
red) szintű ellátási forrásként történó alkalmazása, a szállítás-biztosítás
rendjébe történő beillesztése. Viszonylag jelentős tárolókapacitásuk kö-
vetkeztében a dandár (ezred) harctevékenységi körzetének közelében
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2-4 napi szüIséglet lehet letárolva, ami nagyban növelheti a dd-ok (e-ek)
ellátási autonómiáj át.

A harcnapi átlagfelhaszniáliási normák kerekes, lanctalpas üzemanyag,
valamint repűlőpetróleum és repülőbenzin bontásban kerülnek megha-
tározásra. A MH átlagában a felhasználási normák egy napta a követke-
zők lehemelc

- kerekes:

- lánctalpas:

- re.benzin:

- re.petróleum:

0,2 ja.

0,3 ja.

1,4 ja.

Z,7 ja.

A hadijáték tapasztalata az is, hory nem indokolt a hadtesteken kí-
vüli szervezeteknél a napi utántöltés, hiszen több napi készlettel rendel-
keznek, Ezért részükre célszerű a vételezéseket a csapatkészlet 50 7o-
ának felhasználása után engedélyezni.

3.) Az iiaemanyag bizto§ítrá§i rendszer várható váltoá§ai, irányai

Az izemanyag szolgálatban a haderőreformmal összefüggésben a
legnagyobb változás a központi tagozat elemiben, létszámában, állomá-
nyában várható. Ehhez csak hozzájárul a szolgálat stacioner bázisainak
esetleges privatizációja, azokon gazdasági társulás létrejötte.

Ezek számbavétel&el várhatóan egy (esetleg kettő) stacion€r bázis
narad a szolgálat alárendeltségében, mely biztosítja az "M" utalvány
a|apján tárolt anyagok átvételét, kiadását, a szolgálat háborús szerveze-
teinek felállítását, a laktanyáikban maradó szervezetek háborús ellátását.

Valószínúleg csökkenteni szükséges az MTKR-ek számát és át kell
gondolni az UTKK-ek további alkalmazásának lehetőségeit. Az eddigi
TIG (Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság) bázisok helyett a MOL
Rt, bázisaival, mint tárotó-kiadó telepekkel számolnunk.

Atdolgoá§ alatt van az üzennanyag egyjavadalrnazás és készletkép-
zés rendszere is.
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Várhatóan a közeljövóben beforgaíásra kerül az "M" utalvány alap-
ján tárolt hajtóanyagok teljes köre és számolni kell a csapatkészletek to-
vábbi béke ellátás érdekébeni beforgatásával.

Mindezekből adódóan a MH ikemanyag szolgólata uak a nemzetgaz-
dasági erőforrások fokozottabb igenybevételével, azok mobilizólását köve-
tően tudja bbtosítani a MH csapatai harckészültségét, mozgó§tását, ilktve

. alkalmazási készségének elérését.
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