
Az ésszerű takarékosság munkánk szerves része 

K a p u s G y u la ezredes 

A Központi Bizottság 1974. évj határozata és az azt követően kiadott 
állami intézkedés óta eltelt közel két év alatt számottevő eredmények szü
lettek seregtestünknél az ésszerű takarékosság megvalósításában. 

Tapasztalataink birtokában egyaránt jól érzékelhetőek ezirányú munkánk 
erős és gyenge oldalai. 

Célkitűzéseink a parancsnoki és szakállomány, a párt- és politikai szer
vek közös erőfeszítése eredményeként, a csapatok harckészültsége, kiképzése é5 
gazdálkodása területén időarányosan megvalósultak. 

A takarékosság mind szemléletileg, mind gyakorlatilag a munka szerves 
részévé vált. A takarékossági követelmények érvényesítése érdekében végzett 
munkák eredményessége jól igazolja törekvéseink helyességét, ezirányban vCg
zett erőfeszítéseink továbbfolytatásának szükségességet. Ugyanakkor több terü
leten a további tennivalókat is. 

A takarékossági célkitűzések és követelmények teljesítésére széles körii, 
hosszabb időre megalapozott tevékenység bontakozott ki. Ennek eredményeként 
a takarékosság elvei a csapatok életében komplex módon érvényesülnek. Mind
jobban előtérbe kerül a takarékosságnak az a gyakorlata, amikor az idővel, 
emberi energiával, pénzzel, anyaggal és technikával való gazdálkodás összefüg
géseiben kerül vizsgálatra. 

Tapasztalataink birtokában helyesnek bizonyult annak hangsúlyozása, hogy 
elsősorban az emberek szemléletében kell változást elérni. 

Ennek megfelelően jelentős az a munka, amely a takarékosság tartalmá
nak és módszereinek megértésére irányul. E téren a pártpolitikai és ifjúsági 
szervezetek felbecsülhetetlenül nagy részt vállaltak. A KISZ-szervezetek kezde
ményezésére széleskörűen kibontakozott akcióval vált a csapatoknál a „ Vedd 
észre, tedd szóvá" mozgalom. 

Különösen sok történt annak érdekében, hogy a takarékossági feladatok 
a harckészültségi és kiképzési követelmények csorbítása nélkül, az állomány 
munka- és életkörülményei további javítása mellett valósuljanak meg. 

A széles körű és tudatos szervezőmunka eredményeként szinte egyáltalan 
nem fordult elő olyan torzulás, amikor a katonai követelmények rovására, vagy 
a katonák jogos járandóságai csorbításával kívántak volna megtakarításokat 
elérni. 
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A takarékosság bővebb értelmezést kapott azáltal, hogy a parancsnokok 
és a gazdálkodó szervek nem szűkítik azt az úgynevezett „spórolás"-ra, vagy 
az esetenkénti pazarlás megszüntetésére. Ehelyett mindinkább a hatékonyabb 
gazdálkodás, másszóval a kisebb ráfordítás - nagyobb eredmény a törekvések 
fő tartalma és célja. Ez a munkastílus mind szélesebb körűen érvényre jut: 
a tervezésben, a döntések előkészítésében, a döntésekben, a feladatokról való 
elszámoltatásban. 

A központilag elrendelt keretcsökkentések maradéktalan végrehajtására való 
erőfeszítések mellett számottevőek a csapatok helyi tartalékok feltárására irá
nyuló kezdeményezései. 

Mindezek eredményeként évente közel százmillió forint értékű anyagi és 
pénzeszközökben kimutatható megtakarítást tudtunk elérni. Ez az összeg nem 
fejezi ki a takarékosság teljes körű eredményeit, mert egységes mérőszámrend
szer hiányában a megtakarított anyagok, eszközök megítélése sok esetben pon
tatlan, másrészt, sok területen a takarékosság nem forint kihatásban, hanem 
minőségben, az élet- és munkakörülmények javulásában jelentkezik. 

Több tízmilliós nagyságrendűek azok a megtakarítások, amelyek átcsoporto
sítva, egy sor sürgető feladat (szakaszkörletek, beépített szekrények, hűtőkam
rák létesítése) önerőből való végrehajtását tették lehetővé. 

A takarékosság követelményeinek érvényesülését részletesebben a csapat
életet átfogó három olyan nagy területen célszerű vizsgálni: mint a harckészült
ségi feladatok teljesítése, a kiképzés és a gazdálkodás. 

A A HKSZ-i feladatok gép- és harcjármű nélkül történő begyakorlása je
lentős kilométer és üzemóra megtakarítást eredményezett. A menetvonalak és 
besorolási helyek gép- és harcjárművek nélkül történő bejárása. a menetrendnek 
megfelelő felsorakozás gyakorlása megfelelőnek bizonyult a személyi állomány, 
különösen az első időszakos katonák cligazodásához, feladataik jobb megisme
réséhez. A nagyszámú indokolatlan anyagmálházás elmaradása csökkentett az 
anyag- és csomagolóeszköz veszteségeket. A laktanya elhagyása, a gyülekezési 
hely, a kijelölt körletek elfoglalása csoportosan igénybe vett gépjárműveken 
biztosította a személyi állomány laktanyán kívüli HKSZ-i feladatai begyakorlá
sát, ezzel együtt jelentős emberi energia és km megtakarítást eredményezett, a 
kitűzött cél maradéktalan elérése mellett. 

Bevált a különböző vezetési, kiképzési és HKSZ-i feladatok begyakorlá
sának összehangolása is. Tapasztalataink szerint ezek a módszerek különösen 
azokban a helyőrségekben terjedtek el és jártak eredménnyel, ahol a parancc;
nokok ezen elveket - a követelményekből való engedmények nélkül -, komplex 
módon érvényesítették. 

A seregtest csapatainál megnövekedett mozgósítási feladatok gazdaságos 
végrehajtását jól segíti a tartalékosok és a népgazdaságból biztosított technika 
differenciált - a mozgósítási készség fenntartásához, s a vezetőszervek össz~
kovácsolásához feltétlen szükséges állomány és eszközök - behívása. 

A takarékossági feladatok végrehajtása a tiszti, tts.-i és sorállomány kikép
zésének körültekintőbb tervezését, szervezését és vezetését követelte meg. E té
ren a törzsek és foglalkozásvezetők az eddigiekben megfelelő tapasztalatokat 
szereztek. Az első, dc különösen a második időszak előkészítése és tervezése 
során a minőség továbbfejlesztése és ráfordítások csökkentése közötc általában 
javult az összhang. 
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A parancsnokok, tisztek felkészítésében a különböző foglalkozások össze
hangolása, a laktanyák törzs gyakorlópályáinak felhasználása, hatékonyabbá és 
gazdaságosabbá tette a törzsek összekovácsolását. 

A sorállomány kiképzésére fordítható időt jelentősen növelte a mozgU.ii 
távolságok csökkentése. Több idő jut az érdemi képzésre. Eredményesnek bi
zonyultak az 1975 őszén végrehajtott kiképzéssel összefüggő módszertani foglal
kozások. Hatásukra javult a kiképzési idő kihasználása. A kiképző bázisokra 
és onnan vissza irányuló mazgásoknál jobban előtérbe került a gk. szállítások
nál gazdaságosabb vasúti szállítás. Mind jobban jellemzőbbé válik ugyanakkor 
a lánctalpas technika nagyobb vasúti szállítási költségkihatásának érvényesü
lése is. 

Összességében az állapítható meg, hogy az e téren elérhető megtakarítá
sok jelentősek, mivel a „lábon" való mozgás költsége 4,2-7,7-szerese a vasúti 
szállítás költségeinek. (1. számú melléklet.) 

A gépkocsivezetési gyakorlatok tanpályán való fokozottabb végrehajtása; 
a gépjármű igénybevétel csökkentése; a kiképzési helyek laktanyákhoz való kö
zelítése; a vezetési számok alsó norma távolságon való végrehajtása, a szállí
tási feladatok és vezetési gyakorlatok összehangolása jelentős kilométer meg-
takarítást eredményezett. Mindezek hatásaként az évi kilométer felhasználást 
mintegy 15~,...'u-kal sikerült csökkenteni. 

Részleteiben az egyes gyakorlatokra fordított kilométer felhasználás az 
alábbiak szerint csökkent átlagosan: 

Km-felhasználás 

Gyakorlat a takarékossági 
az intézkedések megnevezése intézkedések kiadása 

előtt kiadása után 

század: 1 060 920 

zászlóalj: 6 080 5 320 

ezred: 63 300 53 OOO 

hadosztály: 137 500 118 OOO 

Közvetlen anyagi megtakarítást eredményezett a lőszerfelhasználás csök
kentése. (3. számú melléklet.) Az ésszerű takarékosság további lehetőségei a 
lövészetek hatékonyabb előkészítésében és ellenőrzésében jelölhetők meg. Gya
korlatiasan lőkiképzési foglalkozásokkal, az oktató segédeszközök biztosította 
lehetőségek kihasználásával, az olcsóbb lőszerek használatával tovább csökkent
hető a löszámok ismétlése, ami szintén jelentős anyagi megtakarítást eredmé
nyezhet. 

Csapatgazdálkodásban az 1976. év első felében az elmúlt év hawnló idö
szakához viszonyítva szerény, mérhető javulás tapasztalható. 

Ercsi helyőrségben ez év áprilisában levezetett módszertani bemutató fog
lalkozás, majd az ennek nyomán kiadott intézkedés kedvező hatást gyakorolt 
az anyagi és pénzügyi lehetőségek egységes követelmények szerint történő, gaz-
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daságosabb felhasználására, az emberi energiával való takarékosságra, az „ol
csóság'' -ból adódó pazarlás megszüntetésére. 

A katonai élet és rend körülhatárolt szabályozása, a túlzott igényű és az 
elhanyagolt munkahelyek közötti ellentmondás felszámolása, az egyéni ízlési:k 
szélsöségeinek határok közé szorítása, hosszabb távon is jelentős megtakarítá
sokat eredményez. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg segíti a rendelkezésre álló le
hetőségek koncentrált felhasználásával az elhelyezési körülmények színvonala
sabbá tételét is. 

A km és üzemóra megtakarítások a HKSZ és kiképzési feladatok mellett 
jelentős mérvben a szállítások gazdaságosabb végrehajtásából származnak. Ezen 
a területen a pótkocsis szállítások alkalmazása, az igénybevételi idő csökkentése, 
a szállítások helyőrségszintű szervezése, a magasabbegységek terítő- és gyüjtö
jellegü szállításainak meghonosodása, az anyagátvételezések koordinálása, a kon
téneres szállítás kezdeti alkalmazása jelentős megtakarításokat eredményezett. 

A takarékos szállítások igényének korábbiaknál gyakorlatiasabb érvénye· 
sitését jól tükrözik azok a rendszabályok, amelyekkel a csapatok valóban je
lentősen bővítették a pótkocsis szállítások arányát a korábbihoz képest. Am1g 
régebben azokat a csapatokat is gépiesen elmarasztalták, amelyek nem, vagy a 
szükségesnél kevesebb pótkocsival rendelkeztek, addig ma már a magasabbegy
ségek hatáskörükben pótkocsikat biztosítottak arányosan alárendeltjeiknek, a kö
vetelmények teljesítése feltételeként. 

Szinte kézenfekvőnek tűnik, hogy miért nem történt ez meg korábban. A 
válasz csald az lehet, hogy az ilyen és hasonló esetek takarékosság irányába 
való terelődéséhez volt elsősorban szükséges döntő szemléletbeli változást el
érni. 

A szállítások és az anyagellátás komplex módon való tervezése, szervezése 
is megtakarításokra ad lehtőséget. Jó példa erre az üzemanyagok helyőrsége11-

ként, s régi havi szállítással szemben, negyedévenként és vagontételben való 
kiszállítása, valamint a központi raktárakból havonta történő élelem vételcz6s 
kéthavonta történő végrehajtása (csak ez utóbbi rendszabály hadsereg szinten 
évente mintegy félmillió szállítási költség megtakarítást eredményez). 

A felesleges, több éve elfekvő anyagi készletek fokozatos felszámolásával 
csökkenthetővé váltak az újabb raktárigények, kevesebb munkaerő ráfordícás 
szükséges a karbantartáshoz, anyagmozgatáshoz. 

Az energiahordozókkal való takarékosság jól segítette az általunk elren
delt olyan rendszabályok, mint pl.: 

- gyakorlatok előtt csak azoknál a gép- és harcjárműveknél cserélik le az 
olajat, amelyeknél kevesebb a km tartalék, mint a gyakorlaton várható mozga-;. 
(Régebben sablonosan az 1 OOO km tartalékkal rendelkezőknél egyöntetű cser:~t 
hajtottak végre.) ; 

- a gépjárművek üzemanyag tankjait minden feltöltésnél plombálják. A 
plombálási költség mintegy 10°/o-a csak a rendszabállyal megtakarított előb
biekben ,,túlfogyasztott'' üzemanyag értékének; 

- a laktanyákban minden villanykapcsolón megjelöltük a különböző vilá
gítási időtartamot szabályozó jelzéseket. A rendszabály érezhetően segíti a vil
lamos energiával való takarékosságot. 

Az élelmezés szolgálatban elöljáróink engedélyével elrendeltük a lakta· 
nyákban állandóan tárolandó kenyér 1 napira való csökkentését és áttértünk a 
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jobbminöségű fehérkenyér általános bevezetésére. Mind.ezek hatásaként a k.-1-
tonák jobbízűen fogyasztják a frissebb és magasabb minőségű kenyeret, ugyan
akkor felére csökkent a kcnyérhulladék. 

Mint ismert a működési feltételek biztosítására rendelkezésre bocsátott 
költségvetési előirányzatok csak a rendeltetésüknek megfelelő területen használ
hatók fel, így megtakarításukkal közvetlenül nem számolhatunk (pl. élm. költ
ség) . .Eppcn ezért előtérbe került a pénzkeretek hatékonyabb felhasználásával a 
jobb minőség biztosítása, illetve a beszerezhető anyag mennyiségének a növelése. 
Mindezek a közvetlen pénzmegtakarítás helyett a jó minőségű, töbl::menüs élel
mezési ellátásban és kultúráltabb étkeztetésben, a szükséglet szerinti fürdetés 
és fehérneműcsere biztosításában, a személyi állomány elhelyezését, kiképzését 
és kiszolgálását biztosító objektumok korszerűsítésében értékelhetőek. 

A takarékossági· követelmények érvényesülését jeleni: a nagymértékű épület
állomány tervszerűbb fenntartása; az új létesítmények jobb megóvása és cél
irányosabb működtetése; a kisegítő gazdaságok hatékonyabb gazdálkodása is. 

Ugyanide sorolható a honvédségi kezelésben levő hasznosítható földterüle
tek szélesebb körű művelése is (a melléklet szerint). 

A technikai eszközök kiszolgáló bázisainak gépesítése folytán javultak a 
karbantartás és kiszolgálás feltételei. ,Az új kenő- és karbantartó anyagok job
ban segítik a működőképesség megőrzését, csökkentik a karbantartásra fordított 
időt. A laktanyai elektromos hálózatok és transzformátor,-állomások korszeríí
sítésével nőtt a lehetőség a technikai eszközök karbantartásához szükséges gépt:k 
beállításának, a béke kiképzésben használt technikai eszközök fokozódó háló
zati üzemeltetésének. A felsoroltak jól segítik a technikai eszközök megóvását 
és hadrafoghatóságuk biztosítását, s egyben a takarékosság fontos tényezőit is 
jelentik. 

Az évente ismétlődő kötelező évvégi leltározás megszüntetése ellenére csök
kenő tendenciát mutatnak a károk. Az általános katonai fegyelem, szabályzat
szerinti renden alapuló anyagi fegyelem további javításával újabb milliók tény
leges megtakarítása lehetséges. 

Az elismerést érdemlő, kezdeményezően végzett takarékossági munka ered
ményei mellett az eddigi tapasztalatok gondokat is jelentenek: 

- a parancsnoki és szakállomány egy részének ismeretei elmaradnak a 
csapatgazdálkodás által támasztott növekvő követelményektől. A hozzáértésbeli 
hiányosságok, az adott szolgálat érdekeinek „túlzott képviselete" a takarékoc;
sági szemlélet torzulásaihoz vezetnek. 

A gazdálkodási tevékenység, a szolgálati ágak munkájának esetenkénti 
koordinálatlansága következtében előfordul, hogy az egyik szolgálati ág által 
elért megtakarítás, más területeken „ráfizetés" -hez vezet. (Pl. olcsóbb a beszer
zes1 ár távolabbi beszerzőhelyen, ugyanakkor a szállítási költség többszörö
sére nő.); 

- még nem sikerült általános magatartássá tenni a rendelkezésre bocsátott 
technika, anyagok, ingatlanállomány kíméletes használatát, az időben történő 
javítás és karbantartás végrehajtását. A károk csökkenő tendenciája mellett is 
évente több tízmilliót kitevőek a pénzben kimutathatóan veszendőbe menő ér
tékeink. Emellett, különösen nagyütemű az épületállománynak a karbantartás, 
javítás elmaradásból adódó értékcsökkenése; 
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- a csapatgazdálkodás körébe tartozó beszerző, szállító, tároló, javító mun
kában még sok az átfedés és az azonos kapacítások fenntartása egy-egy helyőr
ségben, illetvé: Hiktanyában; 

- a békekiképzésben szükséges hatékony imitációs feladatok végrehajtásá
hoz még nincsenek kellően kialakítva a fény, láng és füst effektusokat biztosító, 
tömegesen és olcsón elöállított cSzközök. Még koránt sem kidolgozottak azok 
az eszközök, amelyek széleskörübbcn lehetővé tennék a hadianyagok békeki
kéJ)zés során való jobb kímélését; 

- a takarékossági munka hatékonyabb irányítását nehezíti, hogy nincs ki-
alakítva a mérés, nyilvántartás és adatfeldolgozás egységes - MN-t átfogó -
rendszere. 

Következtetések 

Az ésszerű takarékosság biztosítására kiadott párt- és állami intézkedé5ek 
végrehajtására széles körű, eredményes munka bontakozott ki a csapatoknál. 
A takarékosság elvei a gyakorlatban torzulásmentescn valósulnak meg. 

A kialakított takarékossági követelmények reálisak. A célkitűzések a harc
készültségi, kiképzési és ellátási színvonal tervszerű javításával párhuzamosan 
teljesíthetőek. 

A harckészültségi és kiképzési feladatok végrehajtásához a jelenleg bizto
sított csökkentett keretek további lényeges szűkítésével nem célszerű számolni. 

Még számos lehetőség van az ésszerű takarékosság követelményei érvénye
sítésére elsősorban; az adott feladatok végrehajtásához szükséges ráfordítások 
és az eredményesség arányának javításával, valamint a rendelkezésre álló tech
nikai, anyagi eszközök kíméletesebb felhasználásával és üzemeltetésével. 

Kimutatás a gk. és vasúti szállítási költségek viszonyításáról a túloldalon. 
(Földterület hasznosítására vonatkozó melléklet a folyóirat végén találhat().) 
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KIMUTATAS 

a gépkocsi és vasúti szállíiás költségek viszonyiiásáról 

Költségkihatás Ft-ban: 

8 lábon egy vasúti szállí- Költségkihatás -~ 
N való vasúti kocsi tási 0 
•o megnevezés ktg.-e kocsir:i tengely ktg.-e 

1 vasúton 
>-

0 1 km/Ft rakható száma 1 km/Ft lábon 
"' 
1. GAZ, UAZ 15 2 2 7,20 30 7,20 

2. CS-344 25 2 2 7,20 50 7,20 

3. PSZH 50 2 2 7,20 100 7,20 

4. FUG 50 2 2 7,20 100 7,20 

5. BRDM 50 2 2 7,20 100 7,20 

6. T-34 180 1 4 15,80 180 15,80 

7. T-54, 55 180 1 4 15,80 180 15,80 

8. T-34 180 1 6 23,20 180 23,20 

9. T-54, 55 180 1 6 23,20 180 23,20 

10. T-34 180 2 6 23,20 360 23,20 

11. T-54, 55 180 2 1 6 23,20 360 23,20 

Megjegyzés: Kedvező szállítási útvonal és vasúti kocsi biztosítás mellett. 

52 




