
GAZDALKODAsl ÉS úJfTASI KONFERENCIA 

Napjainkban a világgazdaságban végbemenő változások 
következtében a pártunk vezetése és az egész társadalom fi
gyelme a gazdálkodás hatékony megvalósulására irányul. 

A jelentkező nehézségek miatt minden gazdálkodó szerv 
- ezen belül a Hátországvédelmi Parancsnokság (továbbiak
ban: HAVP) és csapatai - arra kötelezett, hogy az új körül
ményekhez megfelelően igazodva a rendelkezésre á/.ló anya
gi-egészségügyi-technikai eszközöket ésszerűen, hatékonyan és 
takarékosan használja fel. 

Ezúton közreadjuk az értekezlet főbb mondanivalóit. 

Szerkesztőség 

Az ésszerű, hatékony és takarékos gazdálkodás 
eredményei és feladatai 

Sánta Imre ezredes 

A nehezebbé vált gazdas3gi feltételek megkövetelik, hogy a gazdálkodási 
tevékenységet gondosabban szervezzük és irányítsuk. 

Ennek érdekében a gazdálkodás minden szintjén növelni kell a rugalmas-
8ágot. a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást. Megfelelő súlyo
zással és sorolással. a legoptimálisabb változat megkeresésével és kiválasztásá
val el kell érni, hogy feladataink maradéktalanul megoldásra kerüljenek. Erő
síteni kell a tervek és a gazdasági döntések megalapozottságát, jobban össze· 
hangolva a végrehajtáshoz szükséges feltételek megteremtésével. Kiemelt fel
adat a meglévő eszközeink megóvása, élettartamának növelése, hogy minél 
hosszabb ideig rendszerben maradhassanak. Biztosítani kell, hogy a takarékos-
8ág munkánk álJandó elemévé váljon. Ezekben lehet tömören összefoglalni a 
népgazdaság mai helyzetéből velünk szemben támasztott követelményeket. 

A hátországvédelmi (a továbbiakban: HAV) csapatoknál a gazdálkodás fő 
célja. hogy a rendelkezésre álló anyagok- és pénzkeretek ésszerű felhasználásá
val biztosított legyen az alaprendeltetésből fakadó feladatok végrehajtása, a ma
gasabb harckészültségbe helyezés, a felkészítés feltételei, a személyi állomány 
életszínvonalának szintentartása, az élet- és munkakörülmények lehetőség sze
rinti javítása. 

E célokat a gazdálkodás folyamatain keresztül kell elérni, nevezetesen: a 
tervezés, a szervezés; az igénylés, a beszerzés, a felhasználás, az üzemeltetés, a 
fenntartás, a javítás; a szállítás, a tárolás; a számvitel, a nyilvántartás-elszámo
lás-; az elemzés és az ellenőrzés útján. 

A HAV csapatok gazdálk.oddsának alapvetó jellemzói, tapasztalatai: 
- a korábbi évekhez hasonlóan - a párt és az állam biztosította a csapa

tok alaprendeltetéséhez szükséges anyagi fedezetet, így az ellátás kiegyensúlyo
zott, biztosított volt, a gazdálkodás fejlődött; 
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- ugyanakkor a népgazdaságra ható tényezők szükségessé tettek bizonyos 
korrc;:kciókat, pl.: csapatépítkezés szűkítését. energia-takarékosságot, amelyek más 
módszerek alkalmazására kényszerítettek bennünket; 

- ennek következtében szükségszerűen előtérbe került a gazdálkodásban a 
hatékonyság és a takarékosság; 

- a helyes értelmezés érdekében megindult a szemlélet formálása, az álla
mi, párt-politikai fórumokon való feldolgozása, a gazdálkodás fokozottabb se
gítése, ellenőrzése; 

- mindezekkel párhuzamosan adminisztratív, szigorító rendszabályok és in
tézkedések bevezetése is szükségessé v:ilt. 

Tényszerűen e jellemzők abból erednek, hogy a gazdálkodás és az ellátás 
főbb területein a központi előírások és követelmények érvényesülnek, melyek 
az elmúlt években fokozottabban kerültek a parancsnokok, törzsek, a politikai 
szervek és a szakszolgálatok tevékenységének homlokterébe. Ennek hatására a 
kitűzött célok időarányosan évről évre megvalósultak. lu anyagi, a pénz és a 
munkaerővel való gazdálkodás mind mennyiségben, mind minőségben tovább 
javította a HKSZ-.,M" és a felkészítés színvonalát. Így valósulhatott meg töb
bek között öt helyőrségben lévő csapatunk jobb elhelyezési és szociális körül
ménye és teremtődtek meg egy átdiszlokált egység működésének Uj feltételei. 

Az elvégzett és összegezett elemzések azt bizonyítják hogy a csapa/gazdál
kodásban érintettek túlnyomó többsége a következőket tartotta szemelőt!: 

- a gazdálkodás nem egy-egy szolgálatnak a magánügye (pü .• htp., techn., 
fv. és így tovább), hanem olyan csapatérdek, amely a teljes áHomány - politikai 
értelemben vett közügye; 

- az előzőekből következően a csapatoknál minden feladat végrehajtásá
nak megtervezésétől annak elszámolásáig messzemenően számításba kell venni 
azok mindennemű anyagi kihatásait. Nevezetesen feladatonként pontosan fel kell 
mérni azok szükségleteit, alternatív megoldásokkal, anyagi-pénzügyi-technikai 
következményeit, össze kell vetni a rendelkezésre álló lehetőségekkel, összhang
ba kell vetni a rendelkezésre álló lehetőségekkel, összhangban kell hozni az 
igényeket a meglevő feltételekkel, ésszerűen sorolva a végrehajtás lehetőségét. 

lgy kell tervezni és javaslatokat tenni a parancsnokoknak a döntésherz; 
- a gazdálkodás szerves részének tekintettük eddig is és tartjuk a további

akban is az emberi energiával való takarékosságot - természetesen annak he
lyes értelmes felfogását -, amely nem a lezserségre irányul, hanem az emberi 
energia ésszerű felhasználására; 

- az egységek általános rendeltetését és feladatát elősegítő hatékonyság 
növelését, a fegyelmet, a rend megkövetelését, a munka ésszerű szervezettsé
gét, a munkaidő kihasználását; 

- az anyagi-technikai eszközök rendeltetésszerű használatát, megóvását, 
élettartamának meghosszabbítását. 

Sok szó esik mostanában a hatékony gazdálkodásról és az ésszerű takaré
kosságról. 

A csapatgazdálkodásban a hatékonyságot alapvetően a takarékosság elvé
nek következetes érvényesítésével, illetőleg a rendelkezésre álló erőforrások le
hető legteljesebb kihasználásával kell növelni. A parancsnokok egy-egy feladat
nál a döntéseik során minden esetben számításba kell, hogy vegyék azok gaz
dasági következményeit, az erőforrások hatékony felhasználásának változatait, 
lehetőségeit. 

89 



Az adott szolgálatot, gazdasági tevékenységét a hatékonyság érvényesülése 
alapján kell megítélni. A meghatározott területeken, amelyeken a hatékonyság 
mérése megvalósítható, a gyakorlati követelményeket kielégítő mutatószám rend· 
szert kell alkalmazni az értékelésben. Ahol a számszerű mérésre nincs lehetőség, 
ott a hatékonyság vizsgálatára kötetlen, rugalmas formákat kell alkalmazni. 

A takarékos gazdálkodás - szűkebb értelemben - a lehető legkisebb rá
fordítást - munkaerő-anyagi-technikai eszköz, energiahordozó, pénzügyi esz
köz felhasználást, illetve azok csökkentését - jelenti, a kitűzött feladatok meny· 
nyiségi és minőségi követelmények szerinti maradéktalan teljesítése mellett. 

Azokon a gazdálkodási szakterületeken, ahol a ni.fordítások alakulása köz
vetlenül nem számszerüsithető, arra kell törekedni, hogy a tervezett felhasználás 
teljesítése mellett a lehető legkedvezőbb kiképzési, harckészültségi, ellátási ered
mények realizálódjanak. Ebben a vonatkozásban eredménynek kell tekinteni a 
technikai eszközök teljesítőképességének növekedését - az üzemeltetési költsé
gek emelkedése nélkül -, illetve a tényleges teljesítmény növekedését; a szemé
lyi állomány élelmezési, ruházati és egyéb ellátásának szinvonalbeli emelkedé
sét változatfon működési kiadások mellett, továbbá a létesítmények állaglinak 
megóvását, optimális kihasználását. 

A takarékosság új eljárások felkutatását, bevezetését igényli. Azt követeli, 
hogy időben számoljuk fel az elavult módszereket. Az igazi takarékosság mér
téke és énéke a teljesítmény, az- emberibb életmód, a jobb munkafeltétel és köz-
érzet, a mindenoldalú gondoskodás, a magánerőből jobbat akaró és tevő, alkotó 
egyénekben és kollektívákban van. 

Az MN HAVP és csapatai gazdálkodásában - 1979. évtől egyre intenzí
vebben - tovább folytattuk a hatékonyságra és a takarékosságra irányuló mun
kát. A felsőbb pártszervek határozatainak szellemében, a parancsokban megfo
galmazott követelmények alapján kiadott intézkedéseink megvalósulásának, ~ 
párt és politikai szervek nevelő, irányító, segítő munkájának eredményeként ál
talánossá vált a takarékosságnak, mint állandóan ható nepgazdasági érdeknek 
a felismerése. Az állomány körében - minden szinten - javult és erősödött a 
komplex gazdálkodási szemlélet. 

A szemlélet változást elősegítette, hogy mind állami, mind politikai fóru
mokon megfelelő hangsúlyt kapott az élő erővel, a rendelkezésünkre álló anya
gi-, technikai eszközökkel való helyes és racionális gazdálkodás. A fegyvernemi 
és hadtáp anyaggal gazdálkodók részére a tapasztalatok összegzése és a továb
bi feladatok meghatározása céljából elemeztük a gazd3.lkodás területein a konk
rétan mérhető, kimutatható, i11etve mennyiségekkel nem mérhető, de érzékel
hető eredményeket. 

1980-tól az azt megelőző évekhez viszonyítva - csökkentett kereteken be
lül gazdálkodtunk, amelJett a helyi-, területi lehetőségek jobb kihasználásával. 
a belső tartalékok feltárásával további megtakarításokat értünk el. lgy 1980-
ban mintegy 45 millió, 1981-ben 18 millió, 1982-ben 15 millió Ft-t takarítot
tunk meg. Ezek a területek az alábbiak: 

Jelentős eredményeket értünk el kiképzés körültekintőbb megszervezésé
vel. gyakorlatok helyőrség közelében való végrehajtásával, a gépjármű alkatré
szek és egyéb eszközök bevizsgálásával, felújításával, a gépjárművek beszabá
lyozásával, a munkagépek célirányosabb felhasználásával, a szállítások gazda
ságosságán~k növelésével; a csapatépitkezési és egyC:b munkák saját erőból tör
ténő kivitelezésével; a kisegítő gazdaságok eredményességének növelésével; az 
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elfekvő anyagok értékesítésével, valamint a jobb munkaszervezéssel, a munká · 
hói való kiesés csökkentésével, a teljesítmény javításával. 

A kiemelkedőbb területek: évente kb 1 millió Ft lőszer, 2,4 millió Ft üzem
anyag, a száll. szervezésével 2 millió Ft; vegyivédelmi eszközök felújításával 
400 eFt, a saját kivitelczésú csapatépítkezési munkákkal 1-3 millió Ft megta
karítás. 

Mely területen látjuk tm·ábbi feladatainkat, és a megoldás módjait 
A népgazdasághoz hasonlóan, a néphadseregben ezen belül az MN HAVA

nál is - szükségessé válik a gazdálkodási tevékenység határozott fejlesztése -
mindenekelőtt pedig a takarékosság, a hatékonyság további javítása. Végérvé
nyesen szakítanunk kell azzal a szemlélettel és gyakorlattal, hogy a takarékos
ságot időszakos akciónak tekintsük. Olyan légkört kell teremteni, hogy már a 
tervezésnél számításba vegye mindenki: kevesebb anraggal, energiával, pénz
zel és rilunkaerő ráfordítással kell a kiképzési és a harckészültségi feladatokat 
végrehajtani. Ez megköveteli: az előrelátóbb tervezést, a jól koordinált szerve
zést, gyakorlati kivitelezést - és nem utolsósorban - a szakavatott ellenórzést .. 
a munka rendszeres értékelését, a tapasztalatok összegyűjtését, általánosítását. 
SzükségessC teszi a nevelő, a meggyőzö munka összehangolását a gazdasági kö
vetelmCnyckkel, a társadalmi feltételekkel. 

A megoldandó béke ellátási-kiszolgáló feladatok a hatékonyság és a ta
karékosság szempontjából két nagy csoportba sorolhatók. 

Egyik csoportba tartoznak a folyamatos, naponta ismétlődő feladatok. A 
gazdálkodó hadtáp és más szolgálati ágak tevékenységének zöme ilyen jellcgíí. 
Amennyiben felvázoljuk ezen ellátási feladatok gazdasági folyamatait és műve
leteit, melyeken keresztül az ellátás megvalósul, megtaláljuk azokat a pontokat, 
ahol a hatékonyság és takarékosság irányába beavatkozhatunk és kedvezően be
folyásolhatjuk, alakíthatjuk. Ezek eredménye nem minden esetben mérhető, 
számszerűsíthető, általában apróságok, magukban nem jelentősek, de folyama
tos, naponta ismétlődő jellegük miatt hatásuk az ellátás ,zinvonalában érezhető. 

A másik csoportba azok a feladatok tartoznak, amelyek egyediek, konkré'· 
tak, nagyobb igénybevétellel, nagyobb ráfordítással járnak (gyakorlatok, kiski
helyezések, központi rendezvények, illetve ezek kiszolgálása). Éppen ezért az 
ilyen jellegű feladatoknál minden esetben el kell végezni az úgynevezett „gaz
dasági elemzést'', amely alapját kCpezi az adott feladathoz szükséges ráfordítá
sok nagyságának eldöntéséhez, az alternatív javaslat tételnek. 

A tervezésnek jelentős szerepe van a gazdálkodásban. Ebből kiindulva az 
anyagi-technikai-pénzügyi tervezés célját abban jelölhetjük meg, hogy a csa
pacgazdálkodás feladatai a katonai szervezetek minden szintjére és minden idő
szakára konkrétan meghatározottak, továbbá a teljesítésükhöz, elérésükhöz biz
tosítottak és a HAVP szintjéig bezárólag összesíthetők. áttekinthetők és végre· 
hajthatók legyenek. 

Gazdasági céljaink elérésében - a szakmai munka fejlesztése mellett igen 
fontos feladat a takarékos, hatékony gazdálkodás társadalombiztosítása, köz
üggyé tétele. E vonatkozásban minden területen messzemenően igényelni kell a 
párt-, a KISZ és a szakszervezetek segítségét, mozgósító erejét. 

A gyakorlati munka s~empontjából a következő területek emelhetők ki: 
Az egyik az ésszerűség Cs a takarékosság. 
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Ezen belül fontos, hogy a választott gazdasági megoldás valóban, nccsak 
látszatra legyen takarékosabb, olcsóbb, hogy elemezzük és gondoljuk végig az 
összes következményeket, olyanokat, mint a beszerzett eszközök járulékos ki
hatásai, az üzemeltetés költségei. Nehogy később a működtett:s közben kelljen 
rájönni, hogy az olcsóbb lett a drágább. Ezért ösztönzünk pl. kis teherbírású 
járművek beszerzésére és igénybevételére, korlátozzuk a vmamos berendezések 
használatát, ahol más is alkalmazható (pl. főzésnél). 

Ide tartozik, hogy a helyi megtakarítások esetenként néphadseregi, illetve 
HA VP szinten nem kifizetődőek, mert az egyik helyen megtakarítunk, a másik 
helyen meg többletkiadás jelentkezik. 

Az természetes, hogy a feladat elmaradása vagy járandóság megvonás nem 
takarékosság. 

A másik terület a kampányjelleg megszüntetése. 
Az elmúlt években elért eredményeink jelentősek, de magukon viselték az 

időszakos, hétköznapi nyelven megfogalmazva kampányjelleget. Többször elő

fordult, hogy a jó, takarékos megoldásokat rövid idő után elfelejtik. 
Ki kell alakítani azt a munkastílust, amely állandósítja, a gazdálkodás 

szerves részévé teszi a takarékosságot. 

Itt a következőkre gondolunk: 
- rendszeresen értékelni kell a takarékosság területén elért eredményeket, 

és ugyanilyen rendszerességgel kell biztosítani a kérdés folyamatos napirenden 
tartását, a napi munkába beépítve; 

- érvényesíteni kell az MN-be való bevezetése után (pl. üzemanyag szol
gálatnál már megvan) olyan állandó érdekeltségi rendszert, hogy mindazok, 
akik eredményesen, takarékosan gazdálkodnak, valamilyen módon erkölcsi, vagy 
anyagi elismerésben részesüljenek; 

- biztosítani kell a takarékosság terén a jó tapasztalatok általánosítását, az 
eredmények és az élenjáró személyek, kollektívák népszerűsítését; 

- a fő figyelmet az anyag-, az energiafelhasználási normák és kiszabatok 
betartására kell fordítani, folyamatosan figyelemmel kell kísérni ezeket; 

- állandóan kutatni és keresni kell a beszerzési, szállítási, tárolási, javí
tási- és k~rbantartási lehetőségek javítását; 

- a belső ellenőrzési rendszer színvonalának· emelését, a tartalmas és fo
lyarriatos ellenőrzést is tudatosa~ban a cél szolgálatába kell állítani. 

A vezetői munka rendszerességével, tervszerűségével, a gazdálkodási ter
vek takarékossági alapállású kimunkálásával és pontos végrehajtásával lehet a 
kampányjelleg megszüntetését biztosítani. 

A takarékossággal kapcsolatban harmadik fő kérdés az energiagazdálko
dás, mely a jelenlegi helyzetben különösen fontos. 

A hadsereg is jelentős energiafogyasztó. Bizonyos ellentmondás látszik az 
energiakorlátozás és a hadsereg növekvő energia szükséglete között. Egyik ol
dalról a korszerű technika beáramlása, az ingatlan vagyon növekedése, a fűtési, 
világítási rendszerünk fejlődése, az új kiképzési rendszerre való áttérés mind
mind olyan tényező, amely az energiafelhasználást növeli. A másik oldalról 
velünk szemben is követelmény az energiafelhasználás szintentartása, vagy csök
kentése. 

A korábbi évekkel ellentétben most az a feladatunk, hogy csökkentsük, 
sőt megállítsuk a szénhidrogén-felhasználás növekedését, a tüzelőolaj helyett 
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meg kell valósítani a földgáz felhasználását, elsősorban azonban keresni kell ·a. 
szilárd tüzelőanyag rendszerű fűtési lehetőségeket. 

A jelenlegi körülmények között csak szabályozott, jól kézbentartott és szi· 
gorú takarékos gazdálkodással érhetők el a célkitüzések. Az üzemanyag fel· 
használásban a harc- és gépjárműveknél, a munkagépeknél figyelembevéve a 

HKSZ-i előírásokat olyan körülményt kell támasztanunk, hogy az szinten ma-· 
radjon. 

A takarékosság megvalósításának lehetőségei a fenntartási, felújítási költ· 
ségeknél: 

- a rcndeltetésszerü, megóvó használat az időszakos felújítási ciklus-idő 
növelése útján, a kisjavítások azonnali elvégzésével; 

- csökkenteni a természetes elhasználódást a rendszeres napi, tervszerű 
megelőző karbantartásokkal; 

- a fenntartás terén, az üzemeltető állomány szakmai felkészültségének 
növelésével; 

- a felújításoknál a műszaki megoldási változatok közül gazdaságossági 
elemzések alapján való választás útján; 

vagy a kiképzés területén: 

- fokozottabb mértékben kell használni a kiképzési segédeszközöket; 
- jobban ki kell használni a gyakorlótereket, a kiskihelyezéseket, a foglal· 

kozások, gyakorlatok komplex jellegét (keresni kell a laktanyákhoz közeli meg· 
oldásokat); 

- minden mozgást össze kell kötni. kiképzési feladattal, üresjáratot sehol 
sem engedhetünk meg (pl. gjmű. vezetési gyakorlatok esetében) ; 

- ésszerűbben kell bánni a kiképzési idővel, az emberi energiával. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy megvannak a lehetőségeink ac· 
ra, hogy a költségek lényeges növekedése nélkül, a hatékonyság nóvelésévet 
végre tudjuk hajtani a fokozott kiképzési feladatokat. 

Összegezve tehát az elért eredményekre támaszkodva a vezetőknek, a gaz·· 
dálkodást tervező-szervező, irányító és ellenőrző apparátusnak további erőfe., 
szítéseket kell tenni az anyaggal, energiával, idővel történő hatékonyabb, taka~ 
rékosabb gazdálkodás javítására a következő főbb területeken: 

- az állomány szemléletének olyan alakítására és anak folyamatos fenn· 
tartására, amelyben a takarékosság - minden kategóriában és szinten - társa~ 
dalmi közügy, gyakorlati megvalósításában ésszerű, állandó és céltudatos cse· 
lekvésre ösztönöz; 

- a csapatok tervező-szervező munkájának minden mozzanatában váljék 
egyik alapkövetelménnyé, hogy a HKSZ, a kiképzés és egyéb más megszabott 
feladatok milyen módon hajthatók végre optimálisan a legkisebb ráfordítással; 

- igen fontos feladat, hogy az új szállítási rend megszilárduljon, készüljön 
egy egységes szállítási terv, amely biztosítja a gépkocsin történő szállítások ösz
szehangolását, a gépkocsi súly, és km, szerinti jobb kihasználtságát, a rendelk~·
zésre álló száHító kapacitás gazdaságos felhaszn3lását, az üres járatok csökken. 
tését; 

- szorosan kapcsolódik a fentiekhez a jó beszerzési tervek készítése és re
alizálása, összefogottan, együtt több szolgálati ággal. A beszerzések éves vagy 



féléves -szintű megtervezésével fel keH számolni az eddigi spontanentast, és mi
nimumra kell csökkenteni a kiskereskedelemből történő beszerzéseket; 

- ugyancsak fontos feladat az eszközök és objektumok megóvása, a kar
bantartások hatékonyságának fokozása, az anyagok tekintetében pedig a kor
szerű tárolási, konzerválási eljárások széleskörű alkalmazása; 

- az ellátás javítása érdekében továbbra is keresni és ösztönözni kell a 
belső tartalékok feltárását és igénybevételét, fejleszteni a kisegítő gazdaságokat, 
ezen belül a kertészeti ágazoatot, a termékek saját feldolgozását, tartósítását, tá
rolását. Az ellátás, kiszolgálás, üzemeltetés, beszerzések terén erősíteni kell a 
komplex szemléletet a „csapat érdekű" cselekvést; 

- és végül - klasszikus Crtelemben ugyan a vezetés szerves része az el
lenőrzés, de a gazdasági munka javításának elengedhetetlen feltétele. Felelős
ségünk, feladat- és hatáskörünknck megfelelően mindannyian kötelesek vagyunk 
személyesen és a hozzánk tartozó szerveken keresztül hatékoÍiy ellenőrzést foly
tatni .. Itt is aktuális felhivni a figyelmet a belső ellenőrzések minőségi javítá
sára az előírt gyakoriságok betartására, ahhoz, hogy a célkitűzések eredménye
sen megvalósuljanak, illetve a rendellenességek megszűnjenek, és a végrehajtók 
a'· SzüksCges segítséget megkapják. 

Vinc;:,e János e::.redes az újítómo:;gafom hely;:,etéről, idös::.erü feladatairól 
a következőket mondta. 

A HAVP-nál szervezett újítói tevékenység közel 10 éves, mely az éves 
feladattervekkel összhangban növekvő eredményességgel folyik. 

A mozgalom irányítását a HA VK elvtárs által megszabott követelmények 
alapján a csapatok parancsnokai - az általuk létrehozott újítási szervek útján 
- végzik. A HA VP-n 8 fős bizottság került létrehozásra azzal a céllal, hogy se
gítse a HAVK elvtársat a seregtest szintre háruló döntések előkészítésében és 
azok végrehajtá~a ellenőrzésében. 

A tervezés-irányítás hatékonyságát jól segítette a párt- és KISZ-szerve
zetek, valamint a szakszervezet által végzett agitációs- és propaganda munka. 
A csapatok KISZ bizottságai kezdeményezésére hirdették meg „Az újítási mun
kában legjobb alegység", ,,A legeredményesebb újító" címekért való versenyt, 
továbbá a technikai szolgálat céljait szolgáló „Ötlctbörze"-t hoztak létre igen 
jó eredménnyel. Hasonló sikerként lehet elkönyvelni egyik magasabbegységünk 
KISZ-szervezete által kezdeményezett „Alkotó Ifjúság Mozgalom" keretei kö
zött létrehozott újításokat is. 

A HAVP-ság és alárendeltjei által, az V. ötéves terv során 372 újítási ja
vaslat lett benyújtva, ebből 301 elfogadva, illetve 167 hasznosítva. 

Az újítók anyagi elismerésére fordított összeg ugyanezen időszak alatt 
533 OOO Ft, az újítások néphadseregi hasznos eredménye tíz és félmillió Ft. A 
seregtest újító mozgalmának részesedése a néphadseregi hasznos eredményből 
3,25°/o-os, mely az MN egészét tekintve kedvező. 

A számszerű eredményeken túlmenően kiemelésre méltóak a következő. 
nagyobb jelentőségű újítások, amelyek MN szinten is hasznosításra kerültek: 

- a „Porraloltó tűzoltó készülékeket bevizsgáló és ellenőrző berendezés", 
- az „Egyfázisú HAB típusú aggregátor kapcsolótábla bemérő készülék"~ 
- a „Kettős távirászképzés korszerűsítésére módszertan és tanterem létre-

hozása'' tárgyú -újitások. 
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Az újítómozgalomban továbbra is kiemelt kérdésként kell kezelni a taka
rékosságot, a gazdaságosságot, a harckészültség fokozását, dc főleg a kiképzést 
elősegítő, a balesetveszélyt Cs az egészségre káros hatásokat kiküszöbölő, a ha
ditechnika célszerű kihasználását segítő újítások kidolgozását és szC:Jesebbkörű 
bevezetését. 

A gazdálkodási feladatok vCgrchajtásába való intenzívebb bekapcsolódá, 
érdekében szükséges a Gazdálkodási Építési Bizottságok és az Újítási szervek 
közötti rendszeres információCserc megvalósítása. 

Fark.as János ezredes a konferencián elhangzott referátumában többek kö
;ött kiemelte a vezetés és a politikai munka fontossdf?át a gazdálkodási s:-:,em~ 
lélet erősítésében, az állomány mozgósításában. 

A vezetők, a mozgalmi szervek, a közvélemény egyre szélesebb mértékií 
bevonásával a ténylegesen nehezebb gazdálkodási körülmények eJlenére bizto
f.Ított az alaprendcltctésből eredő feladatok végrehajtása, az állomány koráb
ban elért viszonylag magas szinten történő ellátása. 

Nálunk még jelentős tartalékok vannak a szemlélet fejlesztése területén. 
Lényeges előrehaladást tettünk az elmúlt években a gazdálkodás szűkkörű, 
prakticista szemlélet és felfogás visszaszorításában . 

. Az előrelépés érdekében a jövőben többször és jobban ki kell kérni, meg
hallgatni és ugyanakkor megérteni a katonák ésszerű jelzéseit (az étkezés vál
tozatosabbá tételére; a gépkocsik takarékosabb üzemelésének módozataira; meg
hibásodások jelzésére, stb.). 

. Az ésszerű takarékosság alatt az átgondolt és az ember, vagy a technika 
megalapozott, nem fölösleges, vagy mellőzhető igénybevételét Crtjük. PéldáuJ 
nem lehet ésszerű takarékosságnak nevezni, amikor télen, \'asárnap ddelőtt a 
katonák pokrócba, kabátba bugyolálva ülnek a TV előtt, mert a klub részére 
já~ó 4 liter olaj csak az esti órákra elegendő. 

Ezeken kívül nagyon fontos, hogy a már megszerzett tudás, ismeret, mód
szer ne vesszen kárba idő előtt, mert gyakran elfelejtődnek olyan jól működő, 
bevált módszerek, amelyekért korábban igen keservesen meg kellett izzadni. 
A „megszenvedett" hatCkony értékek tartós alkalmazása egyben segíti az emberi 
energiával való takarékosságot is. 

Ez nem a konzervatizmusra az idejétmúlt túléltetésre való biztatás, ellen
kezőleg a bevált értékek működtetésére és az élet által sürgetett új, hatékonyabb 
módszerek, eszközök értelmes, együttes alkalmazására. 

A továbbiakban Bán László mk. ezredes a gépjármű technikai szolt;álat 
eredményeiről és feladatairól a következőket jelentette. 

Az elmúlt években fokozottabb mértékben kellett igénybevenni a műhelyek 
személyi állományát, keresni kellett a javítások költségei csökkentésének lehető
ségét. A költségcsökkentés érdekében növekedett a selejt gépkocsik bontásának 
mennyisége, és a még felhasználható szerkezeti anyagok újrabeépítése. Ez a mód
szer jelentős megtakarítást eredményezett és segítséget adott a központi beszerzési 
problémák csökkentéséhez. Ezen kívül évente 40-50 db gépkocsi felújítása lett 
elvégezve ~sapaterőből az ipari javítá.s költségének töredékéért, .jó minőségben. 

Az egyik· alakulatnál folyó MN érdekű felújítási feladatok megszervezésé
vel és a folyamat fenntartásával lehetőség nyílt egyes eszközök rendszerben
tartási idejének meghosszabbítására. 
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A műszaki ellenörző állomások megakadályozzák a forgalombiztonság kö· 
vetelményeinek meg nem felelő gépjármüvek kibocsátását, ez lehetővé teszi a 
műszaki okokból bekövetkező közúti baleseteknek megelőzését, amelyek álta
lában jelentős anyagi kárral járnak. 

Szívós munka eredménye, hogy a túlfogyasztó gépkocsi, mint kategória 
megszünt. 

Az anyag és pénzgazdálkodás hatékonyságának eredményei évek óta jók. 
A hatékonyságot igazolja az is, hogy hosszú idó óta lényegesen nem növeked· 
tek az 1 km-re esö anyagköltségek. annak ellenére, hogy az anyagárak emelked
tek. 

A takarékosság feilesztésének lehetóségei: 
- tovább javítani az igénybevételek gazdaságosságát; 
- a karbantartás és beszabályozás minöségének növelésével megelőzni a 

költségesebb javításokat; 
- a gépjármű javítások jobb minőségű elvégzésével, a technológia betar

tásával emelni az egy kisjavításra eső km teljesítését; 
- az alkatrész felújítás mennyiségének és minöségének növelésével szin

ten tartani a költségeket; 
- a javító kapacitás jobb kihasználása érdekében emelni a munkaszerve

zés színvonalát; 
- a szolgálathoz beosztott minden állománycsoportnál állandóan felszínen 

tartani a jó gazdálkodást, mint politikai kérdést. 

Bakai Ferenc alezredes az alábbiakban szólt a takarékossági célkitlizések 
érvényesüléséről a költségvetési gazdálkodásban. • 

Az elmúlt évben a pénzeszközök felhasználására a takarékos gazdálkodás 
vnlt a jellemző. Az épitö-műszaki csapatok jóváhagyott költségvetési bevétele 
1979-ben 16 millió Ft-al megemelésre került, melyet maradéktalanul teljesitet· 
tek és ezen túlmenően több mint 14 millió Ft többlet bevételt értek el. Az így 
elért eredményeket azóta is tartják, melyet bizonyít hogy 1980-ban 8 millió Ft

9 

1981-ben 11 millió Ft bevételi többletük volt. Az 1982. évi tervezett bevételi 
többletük 19 millió Ft. Az elért többlet bevételek azt jelentették, hogy az ár
emelkedésekkel és egyéb intézkedésekkel összefüggő többletkiadásokat is ellen· 
súlyozták és 1978. év óta költségvetési támogatásra nem szorulnak. Ezeket az 
eredményeket a tervszerű foglalkoztatással, a teljesítmények emelésével és mara
déktalan elszámolásával érték el. 

A VI. ötéves tervidőszakban súlyponti követelmény, hogy az eszközöknek 
a korábbiaknál visszafogottabb növekedése a gazdálkodás korszerűsítésével. a 

személyi és anyagi feltételek hatékony felhasználásával párosuljon. A jövőben 
a fejlesztési célokat szelektívebben kijelölve, a többletköltségeket nem fedeze
tesen biztosított központi forrásokból, hanem a helyi tartalékok hasznosításával 
kell ellensúlyozni. Ehhez helyileg is mértéktartó feladatvállalásra, átgondolt 
döntésekre, takarékosságra és a helyi pénzügyi szabályozók betartására van szük
ség. 

Javítani kell a gazdas.á.gi vezetést, a;z irányító munka színvonalát. Erősí
teni szükséges a vezetők közgazdasági felkészültségét, irányító, szervező és vég· 
rehajtó tevékenységét. Mindez elősegítheti a gazdálkodási szabályoz.ás színvo-0 

nalának emelését, az azzal szembeni követelmények eredmCnyes teljesítését. 

96 

' 



-

--

A gazdálkodás hatékonyabbá válása érdekében 1983-tól a költségvetési 
szervek nemcsak a kiadásaikat, hanem a bevételeiket is megtervezik és annak 
betartásáról gondoskodnak. A pénzellátás nettósításainak (egységesen folyó
számlás rendszer alkalmazásával) és az előirányzat változtatás új rendjének célr 
ja, hogy a gazdálkodó szervezetek saját bevételi Jeh.etőségeket feltárják. azokat 
megszervezzék, beszedjék, szabad kapacitásaikat hasznosítsák, s mérséklődjenek 
az előirányzatok belsö tagoltságából adódó kötöttségek. Mindez lehetővé. teszi 
az állami támogatás mérséklését, a költs~gvetési gazdálkodás rugalmasabb meg-. 
valósítását. 

Harró Béla mk. ale::,redes táiékoztatott az energiahordozókkal .való. foko~· 
~ott takarékosság eredményeiről, feladatairól, valamint a HÁVP környezetvé· 
delmi tevékenységéről. 

A seregtestünknél az energiagazdálkodási tevékenységre évek óta kiemelt 
figyelmet fordítunk. Gazdálkodási rendünk eddig elsödlegesen csak a kiadások 
alakulását vizsgálta, amelyeket erőteljesen növekedés jellemzett. 

Energia kiadásaink 1976-ban 9,4 millió Ft 
1978-ban 12,6 millió Ft 
1980-ban 22,4 millió Ft 
1981-bcn 28,1 millió Ft 

volt és ez évben várhatóan mintegy 34 millió Ft lesz, tehát több mint három
szoros növekedés 1976 óta, az összes energia felhasználás 100/o-on belüli növe
kedése mellett. 

Objektíve vizsgáltuk és kidolgoztuk energiafajtánként a norma szerint ja
vasolt felhasználást. Az összes energiahordozót, a hőmennyiség egyenértékre át
számolva, a tényleges felhasználás a tervezhető mennyiségnek évek óta 70-80°/o
a között alakult, amely önmagában takarékosságot bizonyít. A Magyar Néphad
sereg átlagához viszonyítva a mutatószámaink kedvezőek. 

Nőtt az elektromos energia felhasználás, melynek fő okai a technikai fej
lesztésben és az igénybevétel növelésében (3x6 hónapos kiképzés) keresendő, 
valamint, hogy átterelődött egyes technika kiképzése terepről objektumban 
(üzemanyag helyett vill. energia). 

Az egyes csapatainknál folytatott energiagazdálkodás részletes elemzése 
évente megtörténik a laktanya elhelyezési szolgálat főnökök, megbizott ener
getikusok bevonásával. Elvi követelmény és cél, hogy valamennyi csapatunk 
érje el legalább az MN átlagos mutatószámainak megfelelő szintjét. 

Feladataink kö~é tarto~nak elsősorban: 
- az energiagazdálkodás helyzetének. hatékonyságának rendszeres vizsgá-

lata; 
- az energia-fogyasztók, berendezések, igények ismerete (pl. csúcs idejű 

kiképzési; 
- a hőtermelő berendezések napirendhez igazított, a külső hőmérséklet 

függvényében szabályozott működtetése; 
- a kiképzési célú, hálózati villamos energia igénybevétel szabályozása, a 

csúcsidőszakokban való fogyasztás megtiltása; 
- az egyedi olajtüzelés további csökkentése, kiváltása; 
- az energia racionalizálást segítő műszaki fejlesztések, megoldások (anya-

gi Jehetőségeknek megfelelő ütemű) végrehajtása. 
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Az elmúlt években kialakult és teljeskörűvé vált a környezetvédelmi fel
adataink szabályozottsága, kiadásra került a HAVP ötéves feladatterve. 

Lényegesen fejlődött laktanyáink, kezelt lakótelepeink környezeti rende
zettsége, építési feladataink jelentős hányada kapcsolódott környezetvédelmi 
célhoz is. Jelentősen előreléptünk a levegő tisztaság védelme, a kisegítő gazda
ságok rendezése területén. 

Fenntartási munkáknál a kapcsolódó környezetvédelmi célok megvalósí
tását is biztosítani kell, mert külön előirányzatot környezetvédelmi célra nem ka
punk, tehát fokozottabban kell e területen is élnünk a saját erőforrások jobb ki
lmsználásával. 
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