
Korreferátum 

L o s o n e:: i S á n d o r ezredes 

Ismeretes, hogy napjainkban a gépjárművek üzemeltetési, fenntartási, javí
tast költségei - a nyersanyagok, energiahordozók árának rohamos emelkedése 
miatt - megnövekedtek. 

A Hátországvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó csapatok egy 
kétéves tervezési ciklusban - 1973-1974. évben - közel 17 millió km-t, 172 ooo 
áramforrás üzemórát teljesítettek. Ehhez felhasználtak 1922 t autóbenzint, 300I 

t gázolajat, 197,3 tonna olajat, melynek értéke megközelítőleg 30,5 millió forint. 

A haditechnikai eszközök üzemeltetése, hadrafoghatóságának előírt szinten 
történő tartása nagy menyiségű karbantartó és javítóanyag felhasználását köve
telik meg. 

Mindezek törvényszerűen szükségessé teszik az eddigiektől jobb és tervsze
rűbb gazdálkodás gyakorlati megvalósítását. 

Az 1960. években szolgálatunk gazdálkodásánál három módszer volt al-
kalmazva: 

- tételes anyagnormák szerinti gazdálkodás (kb.: 45°/o-ban); 
- készletgazdálkodás (kb.: 470/o-ban); 
- hitelkeret alapján történő gazdálkodás (kb.: s0/o-ban). 

A raktárakban tárolható anyagok mennyisége az éves felhasználás 30°/o
ában volt egységesen meghatározva. 

A maga idejében ez a gazdálkodási forma korszerű volt, de 1968-tól főleg 
az új gazdasági mechanizmus hatására felvetődött a pénznormán alapuló anyagi 
keretgazdálkodás bevezetésének szükségessége. A bevetéshez szükséges feltéte
lek ekkor azonban még nem teremtődtek meg. 

A kialakított gazdálkodási rendszer feltételeinek biztosításával, a követel
ményeket kielégítő csapatpróba után - 1974. január 1-ével, állományunk meg
felelő felkészítésével e gazdálkodási forma a hátországvédelmi csapatoknál is 
bevezetésre került. 

A pénznormán alapuló anyagi keretgazdálkodás célja: 

- az anyagérték kiszámításán keresztül mérhetővé tenni a gazdálkodás 
eredményeit és hatékonyságát; 

- a tételes anyagnormák és az évi szükségletek kiszámításának kötelező 
jellegét megszüntetve operatívabbá tenni az anyagellátást; 

az anyaggazdálkodás és az üzemeltetés kölcsönhatásának kialakítása; 
az anyaggazdálkodás felelősségének minden szintre történő kiterjesz-

tése; 
a raktári készletek felhalmozódásának korlátozása. 

A jelenleg érvényben levő gazdálkodási rendszer alapvetően két forrásból 
történik: 

J. A normák alapján tervezett csapathitel terhére. 

2. A pénznorma alapján tervezett anyagi keretek terhére. 



A csapathitelt szolgálatunk a pénzügyi szolgálattal közösen tervezi. E hi~ 
telkeretet két összetevő határozza meg: 

- a gépjármű technikai eszközök darabszáma; 
- a tárgyévre engedélyezett km és üzó. kiszabatok. 

A pénznormán alapuló anyagi keretek tervezését a pénzügyi szolgálatok 
nélkül a gépjármű technikai szolgálat végzi. 

A pénznormán alapuló anyagi kereteket a csapathitelhez hasonlóan egy har
madik összetevő is behatárolja, mégpedig az, hogy az előző két összetevő után 
hány százalék számítható fel raktári forgó készlet értékeként. Pl.: egy anyagfel
használó egység 40°./o-ot, anyagellátó és magasabbegység 20°/o-ot, az anyagellátó 
és utalt egységek keretei után a seregtest pedig rn°/o-ot számolhat fel raktári 
forgókészletként. 

A gazdálkodás hasonló rendszerét alakítottuk ki az új kiképzési rendszerű 
műszaki magasabbegységeknél is. Alapvetően rendeztük az új gépkocsik beszer
zésének, selejtítésének rendjét és módját. 

Az 1974. évben a seregtest és alárendelt gépjármű technikai szolgálatai 
összességében 44 millió Ft-tal, a kétévet figyelembe véve közel 90 millió Ft-tal 
gazdálkodtak. Ezen felül jelentkezik az ipari javítá""s és „MZ" javító készletek 
értéke. 

A csapataink gazdálkodását egész évben folyamatosan ellenőriztük, észre
vételeink az alábbiakban foglalhatók össze: 

- a gépjármű technikai anyaggazdálkodás terén a szerzett tapasztalataink 
- néhány alakulat kivételével - összességében pozitívak; 

- a raktári készletek alakulása seregtest szinten kedvezően, egyes egysé-
geknél azonban nem kielégítőell' alakultak. 

a) Összeségében a seregtest szinten engedélyezett raktári készletek értéké
nél 1,5~/o csökkenés tapasztalható. 

Ezen belül az alakulatok raktári készletei igen változóak, egyes helyeken 
az engedélyezett raktári készletek sem alakultak ki, más alakulatoknál a raktári 
készlet az engedélyezettnél jóval magasabb. Különösen magas az MN 2348-nál, 
ahol az engedélyezett raktári készlethez viszonyítva a meglevő készlet 252~.:'o-os, 
az MN 4975-nél, ahol a készlet 226°,-'o-os. 

A felvételezett és leadott anyagforgalmat alakulatonként a kifüggesztett 
táblázat tartalmazza. 

b) Az anyagfelhasználást figyelembe véve az 1973. évhez viszonyítva csök
kenés tapasztalható, az MN 5934 alakulatnál 28°/o, az MN 9680-nál 23,4°/o-os, 
az MN 2 348-nál 26, 1°/o-os. 

Az említett időszakban emelkedett az anyagfelhasználás az MN 3101-nél 
80/o-kal, MN 7015-nél 13,40/o-kal, MN 4975-nél 620/o-kal. 

Néhány gondolatban a gépjárművek üzem- és kenőanyag túlfogyasztásairól. 
A jelentésem első részében foglalkoztam a felhasznált üzemanyag értékével, ha 
csak ennek kettő százalékos ilyen vagy amolyan túlfogyasztásával számolunk 
- ez a valóságban több - akkor is egy kétéves tervezési ciklusban közel fél 
millió forintot jelenthet. 

Ezért érdemes és kell e kérdésekkel mélyrehatóan folalkozni. A túlfogyasz
tások zöme nemcsak a műszaki állapottal magyarázható, hanem a menetlevelek 
nem megfelelő szorzószámmal történő elszámolásával, az őrzés-védelem lazasá-
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gával és nem utolsó sorban az üzemanyag más célra történő felhasználásával. 
Pl.: a járművekbe beépített kályhák, esetenként a hálókörletek fűtése. Ezért 
szükséges minden szinten megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy e területen 
is javuljon gazdálkodásunk. 

Növelik a kiadásokat a közúti balesetekből eredő alkatrész felhaszn.ilások, 
csak az 1974. évben 5 mentő gépkocsi javít.isa vált szükségessé. 

Sántha ezredes elvtárs foglalkozott az állomány élet- és munkakörülmények 
javításával, valóban e téren sokat tettünk. Ennek ellenére a technikai kiszolgá
lás, javítás munkafeltételei csak kismértékben változtak. 

Több alakulatnál a gépjárművek mosása is gondot okoz. A javítóműhe

lyeink egy kivételével korszerűtlenek, télen a fűtésük nem megoldott. Az MN 
1934 Aszód alakulat jelenleg javítóműhellyel nem rendelkezik. A telephelyeink 
nincsenek lebetonozva, a hozzá vezető utak korszerűtlenek. 

A rossz körülmények megnehezítik a gépjárművek üzemeltetését, növelik a 
kiszolgálsra és javításra fordítandó időt, és a fenntartási költségeket. Előidézik 
a haditechnikai eszközök idő előtti elhasználódását. 

Összegezve a ielentetteket: 

Jelentésemben a rendelkezésre álló rövid időn belül ismertettem a gépjármű 
anyaggazdálkodás fejlődését és jelenlegi helyzetét. Úgy érzem, parancsnokaink 
többsége megértette a tervszerű gazdálkodás jelentőségét, a HKSZ-re kiterjedő 
hatását. A gazdálkodásunk eredményesnek mutatkozik, anyagi visszaélések a 
szolgálatnál nem történtek. 

Tennivalónk még bőven akad, főleg a gazdálkodási szemlélet kialakítása 
területén. Akadnak még bőven olyanok, akik a tervezéssel, elszámolással kap
csolatos munka mennyiségét látják csak a gazdálkodásban. 

Úgy gondolom, hogy kihasználatlan tartalékaink még bőven akadnak. A 
gazdálkodás hatékonyságának növelését - az MSZMP KB 1974. december 5.-i 
határozata, a XI. kongresszus szellemében - a gyakorlatban csak úgy valósít
hatjuk meg, ha a személyi állományt a cél érdekében meggyőzéssel mozgósítani 
tudjuk. 




