
Az üzemanyaggazdálkodás korszerűsítésének 
lehetőségei 

K. Tóth Lajos a!eZTedes 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere az 1960-as évek folyamán 
jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek a fejlődésnek a fő jellemzője 
volt, hogy a különböző szolgálati ágaknál egyre nagyobb tért hódított a 
pénzgazdálkodás elvén alapuló ellátási, csapatgazdálkodási rendszer. 

A pénzgazdálkodási rendszer előnyei a hadtápszolgálatban ma már 
közismertek. Szerepe a csapatgazdálkodás irányításában úgy fogható fel, 
mint a gazdasági mechanizmusban a közgazdasági eszközöknek (az árak
nak, a hiteleknek, a kamatnak, az adónak stb.). A kedvező tapasztalatok 
alapján indokolt, hogy alkalmazásának lehetőségeit mindazon területe
ken feltárjuk, ahol az ellátás jelenleg még a korábbi hagyományos mód
szerrel, természetbeni mértékegységben, központilag meghatározott kere
tek, normák alapján folyik. 

E cikk keretében a pénzgazdálkodási rendszernek az üzemanyagel
látásban történő; alkalmazási lehetőségeivel kívánok foglalkozni. a 
teljesség igénye nélkül. A problémát elsősorban elvileg kívánom meg
közelíteni. Elgondolásomat vitaalapnak szánom, abban a reményben, 
hogy az érdeklődő szakemberek hozzászólásaikkal, javaslataikkal további 
segítséget fognak nyújtani az ezirányú kutatómunka eredményesebbé 
tételéhez. 

I. 

Az flzemanyagellátás és gazdálkodás jelenlegi rendszerének 
kritikai elemzése 

A Magyar Néphadsereg csapatainak üzemanyagellátási rendszere 
felsőszintről közvetlen módszerrel szabályozott, üzemnyagfajtánként ter
mészetes mértékegységben meghatározott fogyasztási keret (kiutalási 
norma) gazdálkodáson alapszik. Az üzemanyagszükséglet biztosítása alap
vetően központilag történik. 1967-től néhány üzemanyagféleség beszerzése 
a csapatok hatáskörébe került leadásra, ezzel a pénzgazdálkodás bizonyos 
mértékig bevonult az üzemanyaggazdálkodás rendszerébe is. 
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Az üzemanyagellátás és gazdálkodás mai rendszere az elmúlt évek 
folyamán végrehajtott fokozatos korszerűsítés eredményeként alakult ki 
s megfelelően biztosítja a csapatok üzemanyagszükségleteinek folyamatos 
kielégítését. A fejlődés azonban a gazdálkodás módszereiben is további 
tökéletesítéseket követel, mindenekelőtt abból az igényből fakadóan, hogy 
az ellátás rugalmassága fokozódjon, az ügyintézés egyszerűsödjön, a helyi 
gazdasági jellegű kérdésekben a döntések azokon a szinteken történje
nek, ahol ehhez a szükséges információ a legközvetlenebbül áll rendel
kezésre. Ezen igényeknek az üzemanyaggazdálkodás rendszere - belső 
szerkezeti felépítésénél fogva természetszerűen - nem tud teljes mér
tékben eleget tenni, így indokolt, hogy kutassuk azokat a lehetőségeket, 
melyekkel a még meglevő feszültségek, ellentmondások kiküszöbölhetők 
és aktivizáljuk a helyi erőforrásokat a gazdálkodás hatékonyságának fo
kozására. 

Ezek után röviden vizsgáljuk meg főbb vonatkozásaiban, hogy mi
lyen tényezők indokolják az üzemanyaggazdálkodás jelenlegi rendszeré
nek, módszereinek továbbfejlesztését. 
· A technikai eszközök üzemeltetésének szabályozása alapvetően két 
irányból, párhuzamosan történik, egyfelelől a kilométer (üzemóra) kisza
batokkal, másfelől az üzemanyag fogyasztási keretekkel. Bizonyos mérté
kig zavarólag hat az üzemanyagellátásra az a körülmény, hogy az üzem
anyag fogyasztási keretek nincsenek kellő összhangban a kilométer és 
üzemóra kiszabatokkal. Altalános jelenség, hogy az üzemanyag fogyasztási 
keretek jóval hamarabb kimerülnek, mint a kilométer kiszabatok, így 
a betervezett feladatok az év vége felé már nem hajthatók végre mara
dék nélkül, mert hiába van az egységnek kilométere, üzemanyag nem 
áll rendelkezésre. 

Ugyancsak problémát okot, hogy az elöljáró szervek a kétfajta kere
tet (kilométer-, üzemanyag) - mivel az egyiket a gépjármű technikai 
szolgálat, a másikat az üzemanyagszolgálat adja ki - feladatváltozás 
esetén, évközben nem egyidőben módosítják, a két szolgálat egymást a 
módosításról nem tájékoztatja időben, ennek következtében a csapatok
nál esetenként több nehézséget okoz az üzemanyag időbeni biztosítása. 

Az üzemanyagszükséglet csapatszervezési módszere számításigényes. 
Ez a körülmény tette indokolttá a tervek gépi feldolgozásának bevezeté
sét. A gépi feldolgozás bizonyos mértékig csökkenti a csapatok ezirányú 
munkáját, viszont nagyobb terhet és felelősséget ró a felső szakvezetésre. 
A felső szakvezetés lényegében egyszintre lebontva határozza meg a 
fogyasztási kereteket, kiutalási normákat. 

A tervezés metodikája géptípusonként és anyagfajtánként meghatá
rozott felhasználási (üzemeltetési) normákon alapszik. A tervezés lénye
gében mechanikus számítási műveletek összessége. A tervezés során ki
alakított és jóváhagyott szükségleti mutatószámok a továbbiakban a 
felhasználás alapját is képezik. A csapat a gépjárművek, munkagépek 
üzemeltetését, karbantartását és meghatározott anyagkeretek felhaszná
lásával biztosítja. A jelenlegi rendszerben a csapatnak arra önálló lehe
tősége nincs, hogy a helyi körülményektől, igénybevételi viszonyoktól 
függően a különböző anyagkeret-kiszabatok között belső átcsoporosítást 
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hajtson végre. Ha az egységnek évközben olyan gépjárműveket adnak 
ki, amelyekkel korábban nem rendelkezett, vagy valamely anyagból a 
helyi üzemeltetési viszonyokbó~ fokozottabb kiképzési követelményekből 
kifolyólag az engedélyezett anyagkiszabatnál több igény merül fel, az 
újabb üzemanyagszükségletek biztosítása csak az elöljáró útján oldható 
meg az érintett anyag-keretek módosításával. 

A természetes mértékegységben meghatározott üzemeltetési normák 
közepes műszaki állapotú gépjárművekre, tapasztalati adatok alapján 
vannak meghatározva. Az egységek gépjármű és munkagép állományá
nak műszaki állapota igen eltérő színvonalú lehet. Az új, jó műszaki ál
lapotú gépjárművek üzemanyag felhasználása kisebb, mint a leromlott 
műszaki állapotúaké. Az üzemanyaggazdálkodás jelenlegi rendszere eze
ket a műszaki állapotból eredő egységenként változó, különböző anyag
szükségleteket csak az egyes anyagfajtákra meghatározott keretek hatá
ráig tudja figyelembe venni. A gyakorlatban az anyagfelhasználás általá
ban a keretektől eltérően alakul. Egyes anyagokból kevesebb, másokból 
több szükséglet merül fel. Célszerű lenne, ha a helyi igénybevételi viszo
nyokból műszaki állapotból adódó kisebb szükségleti ingadozások megol
dására (a több szükséglet rugalmas biztosítására) a csapatoknak saját 
hatáskörben is lehetőségük nyílna. 

Az üzemanyag fogyasztási keretek, valamint a kiutalási normák 
meghatározása többirányú, több szakaszos tervező folyamatban történik. 
Felülről lefelé kerülnek kiadásra a fegyvernemi és szolgálati ág főnök
ségek vonalán a kilométer és üzemóra kiszabatok, az üzemanyagszolgá
lat vonalán a hajtóanyag fogyasztási keretek. Ezek figyelembevételével 
a csapatok megtervezik a gépjárművek és munkagépek igénybevételét, 
valamint az üzemeltetéshez szükséges hajtó-, kenő- és karbantartó 
anyagszükségletet. Az utóbbi évek gyakorlata szerint a csapatok üzem
anyagszolgálata a gépjárművek és munkagépek igénybevételi terve alap
ján csak a hajtóanyag gépjármű és munkagép típusonkénti felhasználá
sát tervezik meg, a kenő és karbantartó anyagszükséglet kiszámítása 
központilag, gépi úton történik. A csapatok tehát az alapadatokat meg
küldik a Számítás Technikai Központnak. A feldolgozott szükségleti ter
vek alapján az MNHF ö. Oza. osztály felülről lefelé most már kiadja 
valamennyi üzemanyag fajtára a jóváhagyott fogyasztási kereteket, ki.
utalási normákat. (Lásd a 113. oldalon levő ábrát.) 

A vázolt tervezési folyamat meglehetősen hosszú időben bonyolódik 
le. A csapat üzemanyagszolgálat szerepe a tervezési folyamatban passzív, 
a tervezés metodikája nem ad lehetőséget a helyi sajátosságok és körül
mények figyelembevételére. 

Az anyagkereteken alapuló gazdálkodási rendszer további velejárója 
az anyagkeret nyilvántartások vezetése minden szinten, valamint az el
látó raktáraknál. A jóváhagyott keretek alapján ugyanis az ellátás a 
csapatok és az ellátó raktárak közreműködésével bonyolódik, az elöljáró 
szervek keretmódosítás szükségessége esetén avatkoznak bele a folya
matba. Hogy a csapatok az engedélyezett kereteket túl ne lépjék a 
csapatok is, az ellátó raktárak is nyilvántartják a jóváhagyott kereteket, 
keretmódosításokat és a felvételezett anyagok mennyiségét, úgynevezett 
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Vzemanyagfogyasztási keretek kiadásának folyamata 
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„keretnyilvántartási lap"-on. A keretnyilvántartások vezetése elsősorban 
az ellátó raktáraknál jelent nagy megterhelést, ahol ezt minden egyes 
utalt alakulatról külön-külön kell felfektetni. De vezetni kell ezt a sereg
testeknek, valamint magasabbegységeknek is az alárendelt alakulatokról 
A rendszeren belül így párhuzamosan több szervnél vezetnek ugyanazon 
fogyasztókról keretnyilvántartást. Emellett természetesen a gazdálkodó 
egységek anyagnyilvántartás! is vezetnek. 

A természetbeni norma (keret) gazdálkodásnak megfelelően van ki
alakítva az üzemanyag elszámolás rendszere. A csapatoknak anyagfaj
tánként számot kell adni az engedélyezett fogyasztási kerettel szembeni 
felhasználásról. 

Bár az utóbbi években jelentős egyszerűsítések történtek az üzem
anyagelszámolás módszerében, ennek ellenére még ma is a munkaigé-
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nyesség jellemző rá. Jelentős adminisztrációs többletet okoz a csapatok
nak, hogy az elszámolás metodikája nincs kellő összhangban az üzem
anyagnyilvántartás rendszerével, így olyan segédnyilvántartásokat kell 
nekik vezetni, amelyeket ugyan a szakutasítások nem írnak elő, de az 
elszámolás összeállításához feltétlen szükségük van rá. Ilyen segédnyil
vántartások a gépkocsinként vezetett kimutatások, a megtett tényleges 
és súlyozott kilométerekről, a norma szerint illetményes és ténylegesen \I> 

fogyasztott hajtóanyagról, valamint a felhasznált olajmennyiségről. Bár 
a gépjármű technikai szolgálat vezet olyan nyilvántartást (Havi gépjármű 
igénybevételi terv" -et), amely a szükséges adatok zömét tartalmazza, de 
mivel az üzemanyagelszámolás követelményeihez viszonyítva hiányos, a 
csapatok üzemanyag szolgálatvezetői nem tudnak kellően támaszkodni rá. 

Következtetésként megállapíthatjuk a centralizáltan, felsőszintről 
közvetlen módszerrel szabályozott üzemanyag keretgazdálkodási rendszer 
betöltötte szerepét. A fejlődés egyre fokozódó követelményei szükségessé 
teszik, hogy a gazdálkodást korszerűbb alapokra helyezzük. Ehhez ma 
már a mindinkább bővülő népgazdasági lehetőségek is megfelelő feltéte
leket teremtenek. 

Elgondolás az üzemanyagellátás és gazdálkodás rendszerének 
továbbfejlesztésére 

A korszerű követelményeknek - az állandó készenlét időszakában -
egy olyan üzemanyaggazdálkodási rendszer felel meg, amelyben az el
látás központi irányítása alapvetően közgazdasági jellegű eszközökkel 
történik, s a szükségletek biztosítása terén - a gépjárművek és munka
gépek általános igénybevételi és karbantartási előírásainak figyelembe 
vétele mellett - kellő mértékben érvényesülhetnek a helyi sajátosságok 
és körülmények. 

Ebből kiindulva az üzemanyagellátás és gazdálkodás jelenlegi rend
szerét olyan követelmények szerint célszerű továbbfejleszteni, hogy 

- nagyobb szerepet kapjanak az ellátás és gazdálkodás felsőszintű 
irányításában a közgazdasági jellegű eszközök, 

- növekedjen az alsóbbszintű vezető és végrehajtó szervek hatás
köre a gépjárművek és munkagépek helyi igénybevételi követelmények
nek, sajátosságoknak megfelelő üzemanyagellátásában, 

- továbbra is biztosítva legyenek a háborús ellátási rendszerre való 
gyors és zökkenőmentes áttérés feltételei. 

A fentiek alapján a fejlesztés célszerű iránya - megítélésem sze
rint - a „pénzgazdálkodás" elvén alapuló üzemanyagellátási és gazdál
kodási rendszer kialakítása, amelyben a pénz nem elsősorban vásárló 
eszköz, hanem értékmérő és gazdálkodási mutató szerepét tölti be. 

A "pénzgazdálkodás" bevezetésének lehetőségei az üzemanyaggaz
dálkodásban kialakítható és alkalmazható pénznormák adják meg. 

A gépjárművek és munkagépek (a továbbiakban gépjárművek) 
üzemeltetése meghatározott üzemanyagfelhasználással jár. Az üzem-
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anyag felhasználás egyrésze a gépjárművek igénybevételével (a megtett 
úttal, az üzemórával) más része a téli, tavaszi üzemeltetésre való átál
lással, valamint a folyamatos karbantartással van összefüggésben. En
nek megfelelően kialakítható: 

- üzemeltetési pénznorma és 
- átállási pénznorma, 
- karbantartási norma. 

Az üzemeltetési pénznorma a 100 km-re (egy üzemórára) eső hajtó
anyag fogyasztás, valamint a kenési előírások szerint felhasználandó 
kenő és karbantartó anyagok költségeit tartalmazza, gépjármű nemen
ként és típusonként. A normát célszerű 1000 (átlagos sűlyozott) km-re 
üzemórára) kivetítve kialakítani, mert ezzel a további számítási műve.:. 
let egyszerűsíthető. 

Az átállási pénznorma két (téli, tavaszi) átállás kenő és karbantartó 
anyagszükségletének költségeit tartalmazza. Külön normaként való ki
alakítását az indokolja, hogy végrehajtása nem a gépjárművek által 
megtett úttal van összefüggésben. 

Ilyen elvi alapon az üzemeltetési és az átállási pénznonnák néhány 
gépjármű típus vonatkozásában például az alábbiak szerint alakulnának. 
(1968-as beszerzési áron.) 

A gjmű. megnevezése Űzemelte- Atállási 
tési norma 

neme 

1 

gyártmány 

1 

típus 
Ft/1000 km Ft/db 

1 2 3 4 5 

Mkp. Danuvia 125 93,56 
Pannónia 250 112164 0,75 M-61, 62, 72 219,49 

Szkg. Moszkvics 407, 402 287,58 436,03 Warszava szgk. 354,22 532,88 Volga szgk. 528,93 562,10 Gaz-69 szgk. 476,30 
Gaz-69 raj 524,42 

1 

564,60 Gaz-69 rádiós 572,54 

Tgk. Garant KA-30 708,43 klgs. gk. Garant KA-30 zárt 732,86 433,59 Garant L0-1800 708,43 
Garant L0-1800 zárt 732,86 512,23 Gaz-51 Normál 722,31 807,51 Gaz-51 Zárt 770,43 904,49 Gaz-63 Normál 770,43 904,49 Gaz-63 Zárt 842,61 

Megjegyzés: A számításokat az MN 5232 üza. alo. végezte el. 

A különböző szolgálati ágak által használt üzemanyagféleségekkel 
(kenő és karbantartó anyagokkal) való ellátásra ugyancsak kialakíthatók 
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pénznormák. A normák kialakításának alapját a jelenleg természetes 
mértékegységben a különböző felhasználási helyekre illetményes kenő 
és karbantartó anyag kiszabatok képezik. 

A „pénzgazdálkodás" elvén alapuló üzemanyaggazdálkodási rendszer 
lehetőséget nyújt arra, hogy felszámoljuk a gépjárművek és munkagépek 
üzemeltetését meghatározó központi irányítás (szabályozás) kettősségét, 

azt, hogy egyfelől meghatározásra kerülnek a felhasználható kilométer 
és üzemóra kiszabatok, másfelől az elfogyasztható üzemanyag keretek, 
azonban ezek nincsenek szinkronban egymással. A jövőben célszerű az 
üzemanyag ellátás központi irányítását egységesen és egyértelműen a 
felülről lefelé jóváhagyott kilométer és üzemóra keretekre és az üzem
anyag pénznormákra alapozni. A kilométer és üzemóra kiszabatok, vala
mint az üzemanyag pénznormák alapján a csapatok önállóan megtervez
hetik üzemanyag pénzilletményeiket. 

A kilométer és üzemanyag felhasználás megfelelő összhangjának 
biztosítása érdekében célszerű lenne a „Gépjármű és kilométer szám
vetés"-ben a kilométer szükségletet súlyozottan is megtervezni és a ki
lométer keretek súlyozottan is jóváhagyni, ennek megfelelően a kilomé
ter felhasználást a jóváhagyott súlyozott kilométerhez is viszonyítani. 
Ezzel kiküszöbölhető az az ellentmondás, hogy a normál kilométerét az 
alakulat nem futotta le, de a gjművek fogyasztása következtében üzem
anyag illetményét felhasznál~a. Ha a kilométer szükséglet tervezése és 
elszámolása súlyozottan is megtörténik, megfelelő összhangot lehet biz
tosítani a súlyozott kilométer kiszabat és az üzemanyag illetmény között, 
felhasználásuk arányosan fog megtörténni. 

Az üzemanyag pénzilletmény felszámítási kimutatás ellenőrzésére és 
jóváhagyására a közvetlen elöljáró szerv jogosítható fel. 

Az üzemanyag szükségletek biztosítását, az ellátás bonyolítását a 
továbbiakban a jóváhagyott pénzilletmény keret terhére a területi tár
intézetek és a csapatok önállóan végezhetik. 

Az üzemanyagellátás jelenlegi számításigényes, csapattervezési mód
szerének egyszerűsítése érdekében egységes készletgazdálkodási rendszert 
célszerű kialakítani. Ennek lényege, hogy az egységek részére a tárolási 
lehetőségeket figyelembe véve az alapvető üzemanyagokból készletszintek 
kerülnének meghatározásra. Az egységes készlet megoszlik: 

- kiképzési (fogyó) készletre és 
- nem csökkenthető készletre. 

A kiképzési készleten belül jelző készletszint kerülne meghaározásra. 
A jelző készletszintre való lefogyasztásakor a csapat a maximális kész
letszintre való feltöltéséhez szükséges anyagokat közvetlenül az ellátó 
raktártól igényli. A jelző készletszint mérvét olyan számvetés szerint 
célszerű meghatározni, hogy az az igényelt anyagok kiszállításáig, illetve 
felvételezéséig a csapatok tevékenységét zavartalanul biztosítsa, sőt bizo
nyos mérvű (pl. egy havi fogyásnak megfelelő) állandó gazdálkodási 
'tartalék szinten tartására is lehetőséget nyújtson. 

A nem csökkenthető készlet a harckészültségi utasításban elrendelt 
mozgókészletek megalakításához szükséges anyagokból tevődne össze. 
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A jelenlegi gyakorlat szerint az elvonuló csapatok mozgókészlete 
kétfajta minősítésű és kezelésű, valamint nyilvántartású anyagokból te
vődik össze: 

- a gépjárművek és munkagépek hajtóanyag tartályaiban levő, ki
képzési készletű, ,,nem csökkenthető kiképzési készlet"-minősítésű 
anyagokból, és 

- ,,mozgósítási zárolt" (MZ) minősítésű anyagokból. 

Az előbbi kiképzési készletként van nyilvántartva és elszámolva, de 
az „M" számvetésekben is tervezünk vele. Az utóbbi külön „M" nyilván
tartásban szerepel, az ,iM" anyagi készség jelentésben számoltatjuk be a 
csapatokat meglétükről. 

A békében élő hátországi csapatoknál az elrendelt mozgókészlet tel
jes egészében a kiképzési készletből van kialakítva. 

A jövőben célszerű lenne a harckészültségi mozgókészletek egységét 
megteremteni az elvonuló csapatoknál, s azokat mindenütt egységesen 
,,nem csökkenthető készlet"-ként kialakítani. 

Az egységes készlet modellje a fentieknek megfelelően az alábbiak 
szerint ábrázolható: 

Kiképzési 
készlet 

Nem csökkethető 
készlet 

1 

1 

maximális készletszint 

jelző készletszint 

-Nem csökkenthető 
készletszint 

Az üzemanyagszükségletek csapatszervezési metodikája - az egysé
ges készletgazdálkodás elve alapján - egyszerűsíthető. A gépegységen
kénti tervezés helyett az alapvető anyagok vonatkozásában a készlet
szintre való feltöltés tervezési módszerét lehetne alkalmazni, egyéb anya
goknál a szükségletet a fegyvernemi és szolgálati ágak igénylése szerint 
- pénznormájuk terhére - lehetne kielégíteni. A nem csökkenthető 
készletekre úgynevezett típus egységkészletek kialakításának lehetőségeit 
lenne célszerű megvizsgálni. 

Ennek alapján a kiképzési szükségletek jelenlegi éves csapattervezési 
rendszere megszüntethető lenne, mely mind a csapatokat, mind a felső 

szakvezetést tehermentesítené az ezzel kapcsolatos munkától. 
A csapatok üzemanyag szolgálatának feladata lenne, hogy az alap

vető üzemanyagokból a meghatározott készleteinket a fogyasztás mérvé
nek megfelelően rendszeresen feltöltsék, egyéb anyagokból a jelentkező 

feladatok (pl. átállás) végrehajtására készített számvetések, illetve a 
fegyvernemi és szolgálati ág vezetők igénylése alapján biztosítsák a szük
ségleteket úgy, hogy pénzilletmény keretüket ne lépjék túl. 

Ahhoz, hogy a csapatok illetményeikkel megfelelően tudjanak gaz
dálkodni célszerű azokat két évre előre meg ha tározni, s lehetőséget biz
tosítani, hogy az éves keretet bizonyos 0/ 0-ban, - ha a kiképzési feladatok 
indokolják - túlléphessék. Az illetménykeret tervszerű felhasználása 
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érdekében a csapatok a kétéves keretet felosztanák kiképzési cikluson
ként, s az üzemanyag gazdálkodást a lehetőségeknek megfelelően a ki
képzési időszakokban annak keretei között tartanák. 

A gazdálkodás szabadságának növeléséhez az üzemanyag szolgálat
ban ma már a népgazdasági lehetőségek is megfelelő feltételeket nyúj
tanak. A már fejlett gazdasági viszonyok között kicsinyeskedésnek hat 
központilag kilogram pontossággal meghatározott anyagkiszabatok útján 
irányítani a csapatok üzemanyag ellátását és felhasználását. Olyan körül
ményeket célszerű teremteni, amelyben a felhasználó szervek bizonyos 
elvi keretek között megfelelő hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy 
szükségleteiket - a központi akarat érvényesítése mellett - a helyi 
viszonyoknak és követelményeknek megfelelően elégítsék ki. 

A csapatok üzemanyag ellátásának és gazdálkodásának javasolt 
rendszere feltételezi, hogy a felső szakvezetés bizonyos mérvű központi 
forgó (törzs) készletekkel rendelkezzen. Az üzemanyag szükségletek köz
ponti és csapattervezési rendje a vázolt elgondolás szerint ténylegesen 
szétválik egymástól. A központilag beszerzésre tervezett mennyiségek és 
a tényleges csapatigények között bizonyos eltérések adódhatnak. A létre
hozandó forgó-készlet a központi beszerzéssel szemben jelentkező több
let igények zavartalan kielégítését lenne hivatva szolgálni. 

A központi forgó készletet a néphadsereg 1 havi fogyasztásának 
megfelelő mennyiségben célszerű létrehozni az alapvető anyagokból. 
A központi készletekkel való gazdálkodás rugalmasságának biztosítása 
érdekében a készletszint forint értékében határozható meg. Az így létre
hozott központi üzemanyag forgó készlet „M" esetén az MN hadászati 
tartalékaként felhasználható. 

A pénzgazdálkodás megvalósítása esetén új alapokra helyezhető az 
üzemanyagok természetes (párolgási) veszteségeinek elszámolása. Jelen
leg ez igen körülményes és számításigényes módszerrel oldható meg, s a 
gyakorlatban a felszámítás jogossága nem kellően egyértelmű. A termé
szetes veszteség elszámolásának korszerű módszere, ha az elszámolható 
veszteséget - az anyagok fajtájától függetlenül - a kimenő forgalom, 
illetve a tárolt anyagok összértéke után °/o-ban (forint értékben) hatá
rozzuk meg. fgy a felszámítás módszere, s az elszámolható veszteség 
értéke egyértelművé válik, ezen értékhatáron belül a csapatok jogkörévé 
célszerű tenni, hogy milyen konkrét anyagi veszteségeket számolnak el. 
Az elszámolható természetes veszteség kimenő forgalomhoz és a tárolt 
anyagok értékéhez vizsonyitott %-os nagyságrendjét olyan számvetés 
szerint célszerű meghatározni, hogy az foglalja magába az üzemanyagok 
fizikai, kémiai tulajdonságából eredő párolgási veszteségeken túl a ka
tonai gazdálkodás sajátosságaiból fakadó veszteségeket. (Például tábori 
viszonyok között, harckészültségi gyakorlatokon a gépjárművek feltöl
tése nagyobb elfolyási veszteséggel jár, tekintettel a mostoha körülmé
nyekre, mint laktanyai elhelyezésben.) Ha az üzemanyagelszámolás 
rendje ezeket nem veszi figyelembe, a gyakorlatban ez úgy oldódik meg, 
hogy a gépjárművek üzemanyag fogyasztásaként elszámolják. 

További megoldásra váró kérdés az üzemanyag éves elszámolás 
metodikájának egyszerűsítése. 

Az üzemanyagelszámolás érvényben levő módszere a természetbeni 
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keretgazdálkodást tükrözi. A jelenlegi elszámolási okmány 172 cikkféle
séget tartalmaz, amelyről a csapatoknak el kell számolni. Emellett a 
hajtóanyagról és motorolajról gépjármű típusonként is kell elszámolást 
készíteni. Ez utóbbi elszámoltatási módszer szükségessége - vélemé
nyem szerint - még a jelenlegi gazdálkodási rendszert figyelembe véve 
is vitatható. Az üzemanyag fogyasztás elemzése és értékelése csak az 
egyedi gépjárművek vonatkozásában szolgáltat megfelelő adatokat a 
technikai állapotra és az üzemeltetési előírások betartására vonatkozóan. 
Ilyen értelemben ennek elvégzése nemcsak kívánatos, de a végrehajtók 
szintjén elengedhetetlen követelmény kell, hogy legyen. Az egyedi gép
járművek üzemanyag fogyasztásának gépjármű típusonként összesített 
adatai esetleg a végrehajtók (egységek) szintjén a szolgálat vezetése szá
mára adhatnak még bizonyos alapot a gazdálkodás irányításához, ahol 
még közvetlenebbül ismertek általában az üzemeltetési körülmények és 
viszonyok (az állomány képzettsége, a terep és időjárási viszonyok, fel
adatok stb.), de ennél magasabb szinten végzett összesítések adataiból 
levonható kötelezettségek már semmi esetre sem lehetnek egyértehnűek, 
a gazdálkodás értékeléséhez megfelelő alapot nem szolgáltatnak, legfel
jebb statisztikai tényadatként fogadhatók el. Ezen túlmenően az elszá
moltatás jelenlegi módszere nem érdemi, mert nem párosul megfelelő 
bizonylati ellenőrzéssel. 

Az üzemanyag elszámoltatás fejlettebb módszereként - a pénzgaz
dálkodás rendszeréből fakadóan - az üzemanyag pénzilletmény elszá
molást lenne célszerű alkalmazni. A csapatok ebben számot adnának a 
jóváhagyott forint illetménnyel szembeni üzemanyag forint érték fel
használásáról. Megvalósításával a jelenlegi elszámolási módszerrel 
szemben csupán néhány adattal jellemezhető az üzemanyaggazdálkodás, 
amelyek a felső vezetés számára megfelelő képet adnak a gazdasági. 
egyensúlyi helyzetről. A központi tervezéshez szükséges természetbeni 
fogyási és készlet adatok az illetményelszámolás mellékleteként bekér
hetők. Az érdemi elszámoltatás biztosítása érdekében az illetmény el
számolások helyszíni ellenőrzését a középirányító szervek (magasabb
egységek, seregtestek) hatáskörébe célszerű adni. 

Az üzemanyag forintilletmény elszámolás elvi sémájának egy vál
tozatát a 120. oldalon levő táblázat tartalmazza. 

A „pénzgazdálkodás" elvén alapuló üzemanyagellátási rendszer ha
tását vizsgálva, elsősorban kell megemlíteni annak a végrehajtó szolgá
lat szempontjából várható előnyeit. Növekszik a csapatok hatásköre a 
gépjárművek és egyéb technikai eszközök helyi üzemeltetési körülmé
nyeinek megfelelő üzemeanyag ellátásában. Megszűnik a technika üze
meltetésére jelenleg mértékadó szabályozás bizonyosfokú kettőssége, az 
ellátás alapját egyértelműen az engedélyezett kilométer és üzemóra ki
szabatok, valamint az üzemeltetési forint normák képezik. Egyszerűsödik 
az üzemanyagbiztosítás tervezése, az üzemanyagelszámolás módszere, 
általában csökken az adminisztráció. 

A felsőszintű gazdasági vezetés és irányítás korszerűbbé válik. 
Nagyobb szerepet kap a közgazdasági jellegű eszközökkel (pénznormák
kal, illetményekkel) történő elvi irányítás. A felső szintnek nem kell 
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Fsz. \ Megnevezés összeg 
(e. Ft) 

a) Forint illetmény a gazdálkodási év-
1 

1. 
ben (módosítások után) 

1 

100 
b) Elmúlt évi raktári készlet értéke 30 
e) összesen: 1 130 

a) Atvett anyagok értéke 

1 

150 
2. b) Atadott anyagok értéke 5 

e) Egyenleg: 1 145 

a) Felhasznált anyagok értéke 100 
b) Természetes veszteségként elszámol-

3. ható ag.-ok értéke 1 
e) Veszendőbe ment anyagok értéke 2 

d) Összesen: 1 103 

4. 1 Évvégi raktárkészlet értéke 
(a 2/c és a 3/d fsz. egyenlege) 42' 

5. 

-------------,----------
Illetmény megtakarítás <+> illetve 

túllépés (-) 
(az 1/c és a 2/c fsz. egyenlege) -152 

Megjegyzés: 

1. Az évvégi raktári készlet értéke az éves forint illetmény keretből le
vonásra kerül. 

2. Az éves illetménykeret a kétéves tervidőszakon belül túlléphető, az 
illetmény megtakarítás a következő évre átvihető. A következő évi il
letménykeret a túllépés, illetve a megtakarítás összegével módosítandó. 

közvetlenül beavatkoznia az ellátásba, a szükségletek kielégítése a 
pénzilletmények szabta értékhatárok között a csapatok és az ellátó tár
intézetek között öntevékenyen bonyolódik. 

• • 
* 

E cikk keretében nem nyílt lehetőség az üzemanyag pénzgazdálko
dási rendszer megvalósítása kapcsán felmerülő egyéb részletkérdések 
tárgyalására. Az üzemanyaggazdálkodás korszerűsítésének vázolt mód
szere egy a lehetséges változatok közül. A további kutatásokra hárul a 
feladat, hogy a megvalósítás konkrét formáit a reális lehetőségeket 

figyelembe véve feltárja, s megfelelő alapot szolgáltasson a felső vezetés 
számára az üzemanyaggazdálkodás rendszerének korszerűsítésére vonat
kozó döntés meghozatalához. 
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