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A Magyar Szocialista Munkáspárt XJJ. Kongresszusának 
határozataiból: 

,, ... A takarékosság hassa át egész tevékenységünket, 
váljék életünk általános normájává és a gazdálkodás állandó 
elemévé ... " 

A hűtőfolyadék-gazdálkodásról ... 

Vasas Mihály őrnagy és Villant Lajos őrnagy 

Népgazdaságunk ezekben az években nehéz időket él át. A világméretű 
gazdas.igi recesszió erősen igénybe veszi hazánk tűrőképességét is, amely helyzeten, 
egyéb rendszabályok mellett, csak a gazdálkodás minden területére kiterjedő 
fokozott takarékoss·ággal lehetünk képesek javítani. 

Ugyanakkor, sajátos paradoxonként, a világpolitikai helyzet szükségessé teszi 
hazánk védelmi képességének állandó növelését, a személyi állomány kiképzett
ségi fokának folyamatos javítását, a hadsereg technikájának mennyiségi és minő
ségi fejlesztését. E célok elérése viszont egyre növekvő üzemanyag-szükségletet 
feltételez, amelynek zavartalan biztosítása, az energiahordozókkal való takarékos 
gazdálkodás követelményei értelmében, nem egyértelműen lehetséges. 

Ezért kell kutatnunk és megtalálnunk az üzemanyag-takarékosság azon út
jait, amelyeken haladva azonos mennyiségű, vagy kevesebb üzemanyag felhaszná
lásával több feladatot tudunk végrehajtani. 

E munka eredményeként vált az utóbbi időben a néphadsereg minden tago
zatában központi kérdéssé a takarékos hajtóanyag felhasználás. Bátran kijelent
hetjük, hogy ezen a területen elért sikereink titka a hadsereg egészére kiterjedő 
összefogásban rejlik, amelyben a seregtest parancsnoktól kezdve a gépkocsiveze
tőig bezárólag, mindenki felismerte az üzemanyag takarékosság szükségességét és 
a maga munkaterületén mindent megtett annak sikere érdekében. 

Természetesen nem szabad elhallgatnunk azt a hatalmas segítséget sem, 
amelyet a Miniszter Elvtárs, a Vezérkari _Főnök Elvtárs parancsnaiban, utasítá
saiban e témában meghatározott szabályozók jelentettek. 

Ezek alapjai lettek a néphadsereg egészére kiterjedő mozgalomnak. További 
támogatást adott, hogy szinte az MN ·valamennyi VB-je napirendre tűzte és 
megtárgyalta az e területre vonatkozó helyzetet és teendőket. 

Mindezek eredményeként na"pjainkban biztonsággal kijelenthetjük, hogy a 
technikai igénybevételek döntő többségénél az üzemanyag takarékosság nem 
kampányfeladat csupán, hanem rendszeres és különleges feladatok szerves részévé 
vált. Ez ténykérdés és zömében mind egység, magasabbegység, seregtest, illetve 
MN szinten is számszerűen bizonyíµlató. Az eredmények évről-évre javuló hely
zetet mutatnak. 

Főnökségünkön a felhasználási, adatok elemzése. során úgy ítéltük meg, hogy 
a hajtóanyagok terén elért megtakarítási eredmények mellett érdemes, sót szük-
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ségcs egyéb anyagokra is súlyt helyezni, mert úgy véljük, hogy a technikai és 
üzemanyag-szolgálatok személyi állományának tlllnyomó része felkészültségénél 
és tudásánál fogva képes a hajtóanyag megt.akaritá.wan elért sikerek átvitelére az 
egyéb üzemanyag-feleségekkel való ga:zdálkodás terü.lctére is. Meggyőződésünk, 
hogy a technológiai, anyagi és számviteli fegyelem további javításával eredmé
nyeket érhetünk cl pl. a bíítőfolyadék-ga::,dálkodásban is. 

A fagyálló hűtőfolyadék az üzemanyag-szolgálat nómenklatllrájának egyik 
mennyiségileg legfontosabb anyaga. A szolgálat költségvetésében igen előkelő 

helyet foglal el, s abból mintegy 50 MFt értékkel részesül. 
A néphadsereg szintű adatok ismeretében szükségesnek tartottuk e cikk 

keretében foglalkozni a hűtőfolyadék gazdálkodás tapasztalatai mutatóinak elem-
zésével, ,1 veszteségek lehetőség ~zerinti csökkentésének módjával remélve, hogy 
ezzel hozzájárulhatunk a takarékosság e területen történő javításához. 

Az MN üzemanyag-szolgálatának felső vezetése, felismerve a még rejtett 
tartalékok feltárásának szükségességét, a takarékosság egyik útjául választotta már 
évtizedekkel ezelőtt, az üzemanyagok és üzemanyag-technikai eszközök műszaki 
fejlesztését. E törekvések jegyében született meg néhány évvel ezelőtt az új, 
habzásgátló adalékkal ellátott fagyálló hütófolyadék is. 

Az új Antifriz B-2-t az adalékolás mellett, denaturálási eljárásnak is alá-
vetik, amelynek következtében az kellemetlen szagú és ízű lesz, ezáltal csökken 
annak veszélye, hogy az igen veszélyes méreg emberi szervezetbe jutva, balesetet 
okozzon. 

A habzásgátló adalékkal kezelt hűtőfolyadék a bevezetését megelőző labora-: 
tóriumi kísérleteknél és csapatpróbákon jól vizsgázott. A kedvező tapasztalatok 
figyelembevételével határozott úgy az MN üzemanyag-szolgálat főnöke, hogy a 
bevezetéssel egyidőben, a természetes veszteségi normát 5°/o-ra csökkenti. 

Ezt az intézkedést azonban jelentős elemző munka előzte meg. 

Tudvalevő, hogy a hűtőfolyadék veszteségek két alapvető tényezőből, a 
természetes és műszaki hibából eredő veszteségekből tevődnek össze, amelyekhez 
még egyéb, kisebb veszteségek járulhatnak. 

A különböző veszteségi mutatók abszolút értékének és arányának vizsgálata 
mindig kiemelt feladatként jelentkezett a hűtőfolyadék elszámolás időszakában. 
A rendelkezésünkre álló adatok szerint, az elmúlt ötéves terv egyes éveiben a 
veszteségek alakulása a leadások és veszteségek összegének százalékában kife
jezve, a következő képet mutatja: 

Veszteségek 1 

Téli időszak 
Norma Műszaki 

Egyéb Összesen szerint hibából eredő 

1976-77 18,1 14,8 0,5 33,4 

1977-78 16,2 16,5 1,2 33,9 

1978-79 16,2 18,0 0,4 34,6 

1979-80 15,0 15,1 0,2 30,3 

1980-81 10,7 10,3 0,2 21,2 

At!ag: 15,0 14,7 0,5 30,2 
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A százalékos ·veszteségi mutatók kimunkálásánál a leadott hűtőfolyadék 
mennyiségek alapul vétele némiképp torzítja a valós helyzetet, mivel nem veszik 
figyelembe a téli időszak kezdetén már a katonai szervezet készletében meglevő 
és a leadás ut.án ottmaradó mennyiségeket. 

Az elemzések ezen adatokat is felhasználó módjára azonban a „Hűtőfolyadék 
leadási jegyzék" -ek nem tartalmaznak elegendő alapot, ezért - véleményünk 
szerint - szükséges a bizonylat kiegészítése. 

~ éves üzemanyag-elszámolások adatai lehetőséget nyújtanak a más meg
közelítésből történő vizsgálatra, azonban nem tartalmazzák a norma szerinti és a 
múszaki hibából eredő, valamint egyéb veszteségek bontását. Így, - bár két 
adathalmaz is rendelkezésünkre áll az elemzések elvégzéséhez, egyik sem elégíti 
ki maradéktalanul a követelményeket. 

Nézetünk szerint, ha a vizsgálat alapjául elfogadjuk az éves üzemanyag
elszámolások adatait, azokat kiegészítve a veszteségek fajtáinak a ,,Hűtőfolyadék 
leadási jegyzék''-ekben jelentett arányaival, megközelítjük a valós hely:::.etet. 

(1) A fenti mutatók a „Hűtőfolyadék leadási jegyzék"-ek adataiból szár
maznak, emiatt nem fedik az ötéves terv naptári időszakát. 

E módszer alkalmazásával a következő statisztikai mutatók birtokába jutunk: 

Veszteségek 

Év Norma szerint 
Műszaki 

EgyCb Összesen hibából eredő 

1976 15,0 12,3 0,5 27,8 

1977 14,2 14,5 1,1 29,8 

1978 15,7 17,4 0,5 33,6 

1979 16,9 17,0 0,3 34,2 

1980 13,5 13,0 0,2 26,7 

Atlag: 15,l 14,8 0,5 30,4 

A veszteségek 8/o.:..os értCkeit az alábbi képlet segítségével határozzuk meg: 

ahol: 

V 
K1 
F 
L 

K2 

V= 
(K, + F) - (L+ K2) 

--------- · 100(0/o) 
(K,+F)-K, 

a hűtőfolyadék veszteség 0/o-ban; 
kCszlet január l-én kg-ban; 
felvételezett (ellatótól és egyéb helyről) kg-ban; 
leadott (ellátónak és egyéb helyre) kg-ban; 
készlet december 31-én kg-ban. 

A hűtőfolyadék veszteségek 6/o-os mutatóinak a valóságos helyzetet tükröző 
megállapításánál, a ténylegesen üzemelő technikai eszközök egy hütőfeltöltése 

·· 1 A mutatók a „Hútófolyadék leadási jegyzék"-ek adataiból származnak, 
einiatt nem fedik az ötéves terv napt3.ri idő'szakát. 
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mennyiségét kellene alapul venni, amely adatok végképp nem állnak rendclkc·
zésre. Ez esetben a 0/o-os veszteségek megállapítása a következő képlet szerint 
történhetne: 

ahol: 

f 
u 

V= 
(f + u) - L1,aszn. 

-----~. 100(0/o) 
f 

a ténylegesen üzemelő technikai eszközök egy hűtőfeltöltése kg-b3.n; 
az év folyamán utánpótolt mennyiség kg-ban (természetes és mű
szaki hibából eredő veszteség után) ; 

- az ellátónak leadott használt hűtőfolyadék kg-ban. 

E módszer - alapadatok hiányából fakadó - kényszerű mellőzése miatt, az 
előző két elemzési metodika mellett kell megállapodnunk, amelyek - viszonyla
gos pontatlapságuk ellenére - tanulságos köv~éztetések · levonására adnak léhc~ő
séget. 

Mindkét módszerrel végrehajtott statisztikai számítás eredményadal:aibÓt 
megállapítható, hogy a norma szerinti és a műszaki hibából eredő veszteségek 
évenként és átlagban egymáshoz viszonyítva, megközelítően azonos szinten mo
zognak. Ebből, valamint a végrehajtott ellenőrzések eredményeiből arra következ
tethetünk, hogy a jelentett adatok bizonyos mértékig manipuláltak. A korábbi 
években meglehetősen tág természetes veszteségi norma (208/o) lehetővé tette a 
műszaki hibából és egyéb, a hűtőfolyadék felületes kezeléséből, raktári hiányok
ból és - mondjuk ki nyíltan - eltulajdonításokbÖl eredő" vCszteségek jelentős 
részének természetes veszteségként való kiadásába helyezését. 

Ezen manipulációknak gátat vetet:t a szolgálatfőnök elvtárs intézkedése, 
amely jelentősen csökkentette az clszámOlható természetes· veszteségi normát. 

Feltevésünket támasztják alá a veszteségek alakulás~nak százalékos fl:lUtatói 
az 1981/82-es időszakban (az első módsZCrrel számítva), illetve az 1981. gazdál
kodási évben (a második módszerrel számítva): 

Norma szerint 
Műszaki 

Egyéb OsSZe~en hibából eredő 

1981-82 8,2 15,6 lt4' 35,2 
1981 9,4 17,9 1,6 28,9 

Abból kiindulva, hogy az új, adalékolt hütőfolyadékra való áttérés idősza~: 
ban a központ üzemanyag-raktárak készletében még volt bizonyos mennyiségű 
régi hűtőfolyadék is és azt kiadták · 'felhasználásra, a termés~~es v~szteségek 
normán felüli alakulását elfogadhatónak tekintettük. - · 

Nem fogadható el azonban a műszaki hibából eredő veszteségként elszá
molt mennyiségek abszolút értékben és százalékosan kimutatható -emelkedése. 

Nem tagadjuk, hogy az utóbbi id~ben örve~detes je;tvu,L\s . tapas.ztalha,tó az 
üzemanyaggal való takarékos .gazdálkodás terén .. ~z. !'- folyamat . azo_nba~ ~*~~ 
sorban a hajtóanyagokra irányul, ami persze természetes is, de nem foglalja 
magában, a megkívánt mérté_kben ~z egyéb ~e.manyag-féleségek mind .takaréko
sabb fclhasznalását. Így, ez ideig,.hiánfqsSá8'k~llt jelentkf:zik a nl,!phadsCrcg t~lies 
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vertikumában, az egyik legnagyobb volumenű üzemanyag-féleség, a fagyálló 
hűtőfolyadék takarékos felhasználásának, az azzal való tényleges gazdálkodásnak 
az igénye. 

A különböző elszámolások és beszámoló jelentések adatai, a végrehajtott 
szakellenőrzések tapasztalatai azt bizonyítják, hogy e terület belső tartalékainak 
feltárására további tennivalókat határoz meg a technikai és az üzemanyag„szolgá
latok személyi állománya számára. Az üzemanyag-szolgálat felső vezetése az új, 
adalékolt hűtőfolyadék kialakításával és bevezetésével megtette az első lépést és 
lehetőséget teremtett a veszteségek csökkentéséhez. 

Amint az a bemutatott statisztikai adatokból egyértelműen megállapítható, 
a kívánt csökkenés a veszteségek összvolumenében nem következett be, helyette 
bizonyos mérvű arányeltolódás tapasztalható a műszaki hibából és egyéb veszte·
ségek irányába. Ez a tény arra kell, hogy irányítsa a figyelmünket, hogy elsősor
ban ezen a téren kell előrehaladást elérnünk. Ezért a továbbiakban ezzel a kér·
déssel kívánunk foglalkozni saját és munkatársaink tapasztalatai alapján ismer
tetve néhány olyan hibát és hiányosságot, amelyek megszüntetésével elérhető· a 
veszteségi mutatók csökkentése. 

Mindenek előtt alapos szemléletváltozásra van szükség mind az üzemanyag-, 
mind a technikai szolgálatok végrehajtó tagozatában. Tudomásul kell venni, hogy 
a külnöböző technikai eszközök hűtőrendszerében, téli időszakban nem víz van, 
hanem hűtőfolyadék, ami érték és nem pótolható a falikútból. A technikai esz-. 
közök, hűtőfolyadékkal való feltöltésük elótt és azzal való üzemeltetésük során, 
különleges ke-;,elést igényelnek. 

Pl. a hűtőfolyadék, ha víz, vagy szénhidrogén-származék kerül bele, használ-
hatatlanná válik, vagy - jobbik esetben - veszit fagyálló tulajdonságából. 

Ezért a technikai esiközöket, a téli igénybevételre való felkészítés időszaká· 
ban, gondosan elő kell készíteni. A legfontosabb tevékenység a hűtőrendsier 
lelkiismeretes átmosása és teljes Víztelenítése, valamint minden alkatrészre kiter
jedő átvizsgálása, a hib::i.s elemek javítása, vagy cseréje, mindenféle folyás, csöpö·· 
gés, szivárg::i.s megszüntetése. Híítófo!yadékot csak iondosan víztelenített, hibátlan 
híítórendszerhe szabad feltölteni. 

A végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai szerint a gondatlanság és lazaság 
mar ennél a folyamatnál elkezdődik. Altalánosítható jelenség, hogy a hűtőfolya
dékkal való feltöltés után, megszaporodik a javítóműhelyekben, hűtöhibával je-· 
lentkezó gépjármű-technikai eszközök száma. EZ azt mutatja, hogy hiányos volt~ 
vagy egyáltalán nem történt meg az eSzközök megfelelő felkészítése. Gyakori 
eset, hogy a javítóműhelyekbe·. bekerülő eszközökben levő hűtőfolyadék minöséii 
paraméterei, röviddel a feltöltés után, nem érik el a kívánt szintet. Ilyen esetb'et\ 
szinte bizonyosra vehető, hogy nem hajtották végre a hűtőrendszer teljes víztele:.. 
nítését. 

A fagyálló hűtőfolyadékkal feltöltött hűtőrendszer üzemeltetés közben ·is 
folyamatos ellenőrzést igényel. Csak ily módon fedhetők fel·a hűtőrendszer kisebb 
meghibásodásai, ·amelyek azonnali kijavításával elkerülhetők a nagyobb votu: 
menü hűtőfolyadék veszteségek. 

A gépjárművezetőket, munkagépkezelöket fel kell készíteni az igénybev'é'tel 
közben bekövetkező meghibásodásokból eredő hűtőfolyadék veszteségek mini· 
málisra való csökkentésére·. Tudatosítani kell bennük,· hogy a hűtőfolyadék szint~ 
jénck csökkenése esetén, a Veszteség vfazd való pódááa szigorúan tilos! Gondos·· 
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kodni kell arról, hogy a gépjármű technikai eszközökön - különösen távolsági 
jgénybevétel esetén - rendelkezésre álljanak olyan eszközök, amelyek lehetővé 

teszik a hűtőfolyadék - szükség esetén való - leengedését és ideiglenes tárolását. 
Ezzel lehetővé válik, hogy a hűtőrendszer meghibásodásakor, a vezető leengedje 
a maradék hűtőfolyadékot és - amennyiben azt a gépjármű-technikai eszköz 
állapota lehetővé teszi - a helyére vizet töltve, visszatérjen telephelyére. 

A. hűtőfolyadék veszteségek szempontjából az egyik „neuralgikus pont" a 
gépiármű javítóműhely. Mindenki által elfogadott szükségszerűség, hogy a javító
műhelyek bizonyos mennyiségű fagyállóval rendelkezzenek a javítások során fel

. merülő szükségletek biztosítására. Ezeknek a készleteknek azonban jól zárható 
helyiségben, a mühelyparancsnok anyagi és fegyelmi felelősségének oltalma alá 
helyezve kell lenniük. 

A technikai eszközük javítása folyamán szükségessé válhat a hűtőfolyadék 
leengedése. Ezt a műveletet minden esetben úgy kell végrehajtani, hogy a leenge
dett anyag a javítás után visszatölthető Jegyen és e közben a lehető legkisebb 
,veszteség keletkezzen. Ezért a műhelyekben mindig lennie kell olyan tiszta edény
zetnek, amely megfelel erre a célra. 

A hűtörendszerekből leengedett, minőségileg nem megfelelő hűtőfolyadék 
kiönté.se, amellett, hogy ellentétes a környe:;.etvédelmi előíró.fokkal, továbbá figye
lembe véve, hogy a központhadtáp üzemanyag-raktárak képesek-e beszállított 
anyagok regenerálására, nem megengedhető. Ezen anyagokat külön kell gyűjteni 
és átadni az üzemanyag-szolgálatnak, mely köteles leadni az ellátóközpont üzem
anyag-raktá.rnak. 

A hűtőfolyadék-gazdálkodásban, annak takarékos felhasználásában nem lehet 
eléggé hangsúlyozni az üzemanyag-szolgálatfőnök (vezető) felelősségét. Ott, ahol 
a szolgálat figyelemmel kíséri a veszteségek alakulását, szabályozza a kiadás mód
ját, elszámoltatja a felhasználókat az átvett mennyiségekről és megfelelően alkal
mazza az anyagi felelősség elvét, nem lehet gond. 

Az egyik nagy mennyisCgct felhasználó, pénzgazdálkodó katonai szervezetnél 
vizsgáltuk az 198Ii'82. téli időszak hűtőfolyadék veszteségeit. A vizsgálat ered
ményei igen elgondolkodtatóak. A természetes veszteségi mutatók 2,76/o-os értéke 
önmagában tekintve kiemelkedő lenne, az adatok komolyságát azonban kétségessé 
t~szi a műszaki hibából eredően elszámolt veszteségek 45,18/o-os mutatója. E szá
mok meggyőzően bizonyítják, hogy ennél az egysi:gnél az üzemanyag és technikai 
szolgálatok nem állnak a helyzet magaslatán. A gyakori, esetenkénti 30-50 lite
res, hűtőfolyadék veszteségek okait, megelőzésük módját nem kutatták, azokat 
tényként elfogadva, kiadásba helyzték a veszteséget. Hanyag, nemtörődöm mun
kájukat tetézve, a katonai szervezet parancsnokának technikai helyettese és 
Uzcmanyag-szolgálat vezetője kijelentette, hogy „amikor az alakulatuk több millió 
forint értékű munkát végez, erre az elenyésző mennyiségre, illetve annak értékére 
nem képesek figyelni." 

Az esettel kapcsolat0san szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az ilyen 
hozzáállásnak nincs helye a néphadsereg üzemanyag-szolgálatában és a magunk 
részéről mindent el fogunk követni, beleértve a fegyelmi és anyagi felelősségre
vonás kezdeményezését is, e téves nézetek megváltoztatására! 

. EOenő.rzéseink tap.asztalatai szerint több katonai szervezetnél, az üzemanyag
sz9lgálat a téli igénybevételre. való felkészítés időszakában, egy tételben kiadja 
az-:alegységeknek a technjkai .eszköz állomány. egy hűtő feltöltésével együtt, az 
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elszámolható természetes veszteségi norma (jelen esetben 56/o) szerinti mennyi
séget is. Ez a módszer eleve ~egkérdöjelezi a szolgálatvezető anyagi felelősség
érzetét. Alláspontunk szerint, a természetes veszteségi norma nem lehet valamiféle 
,,kiutalási norma", hanem a természetes veszteségek felső határa. 

Minden katonai szervezet Ü7.cmanyag-szolgálat fönökének(vezetöjének), a téli 
igénybevételre való fclkés:dtés időszakában, komoly és folyamatos ellenőrzési 
kötelezettsége van, amely kiterjed a technikai eszközök előkészítésére a hűtő
folyadékokkal való feltöltéshez, ,1 hűtőrendszerek teljes víztelenítésére és magára 
a feltöltési folyamatra. 

Az alegységek számára csak az egy hűtőfeltöltés adható ki. A természetes 
veszteségek pótlására szolgálú mennyiség raktári készletet kell képezzen és 
szükség szerint, a hajtóanyaggal való feltöltés időszakában, utántöltésre adható 
ki az egyedi gépjárműveknek. 

Mint az előzőekben már említettük, felmerülhet annak szükségessége, hogy 
a javítóműhely adott mennyiségű hűtőfolyadékkal rendelkezzen, a javítás során 
történő utántöltések (feltöltések) végrehajtására. Ezt a mennyiséget a műhely 
parancsnokának kell átadni, aki azt zárt helyiségben köteles tárolni és a szükség
leteknek megfelelően, adagolva kiadni. 

A hűtőfolyadék-gazdálkodás egyik sarkalatos pontja az anyagmozgások szám
vitele. A nyilvántartásnak mindig a valós helyzetet kell tükröznie, a természetes 
és . műszaki hibából eredő, valamint egyéb veszteségeket folyamatosan, hiteles 
okmányok alapján, kiadásba kell helyezni. 

A természetes hűtőfolyadék veszteségek kiadásába helyezésének alapokmánya 
a menetlevél és havi üzemóra lap, azok nyomán pedig a „Feltöltési és kiadási 
kimutatás". 

A műszaki hibából eredő veszteségek pótlásárn, a javítóműhely számára 
kiadott hűtőfolyadék mennyiségekkel az alegység nyilvántartást meg kell terhelni. 
A műhelyparancsn'Okokat kötelezni kell arra, hogy a kiadott mennyiségekről 
artyagelosztót vezessenek, azt írassák alá az átvevővel és a feltöltött mennyiséget 
je~yezzék fel a javítási munkaokmányra (menetlevél, munkalap stb.). 

A katonai szervezet üzemanyag-szolgálat főnöke (vezetője), a teljes téli idő
szak folyamán, kísérje figyelemmel az alegységének és javítómühelyének kiadott 
hűtőfolyadék mennyiségi és minőségi meglétét, a veszteségek alakulását, a fel
használások jogosságát és okmányolását. 

Befejezésül szólnunk kell a hűtőfolyadék-gazdálkodással kapcsolatos anyagi 
fegyelemről, a jogtalan eltulajdonításokról, magyarán a lopá.wkról is. 

A magángépjármúvek számának gyors növekedésével, egyéb olyan anyag
féleségek mellett, mint a hajtóanyag és motorolaj, a hűtőfolyadék is „kurrens" 
cikk lett. A si;atisztiká.nkban közölt „egyéb" veszteségek alapvetően e hiányokból 
és károkból ·tévödn.C::k Os~ie. 

Ezek a veszteségek az elmúlt évek sor.án, a „Hűtőfolyadék leadási jegyzék"
ek alapján az összes veszteségek 0/o-ában, az alábbi megoszlásban fordultak elő: 

Téli időszak 
HTK-ként Leírási tanúsítvány 

Elintézet1en Összesen 
előjegyzett alapján leírt 

1976-77 0,1 0,3 1,3 1,7 

1977-78 0,5 0,2 2,8 3,5 

1978-79 0,4 0,4 0,6 1,4 
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Téli időszak 
HTK-ként Leírási tanúsítvány 

Elintézetlen Összesen előjegyzett alapján leírt 

1979-80 0,1 0,2 0,3 0,6 
1980-81 1,0 0,1 0,1 1,2 
1981-82 2,5 0,4 2,6 5,5 

Az adatok vizsgálatakor kitűnik. hogy a hiányokból és károkból eredő vesz
teségek az elmúlt három év során folyamatosan emelkednek. Ebból arra kell 
következtetnünk, hogy nőtt a felderített lopások sMma, ami nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy a valóságos tettes viseli a következményeket is. 

Ugyanakkor, a műszaki hibából eredő veszteségek jelentett mennyiségeinek 
hirtelen emelkedése arra enged következtetni, hogy sok a még felderítetlen lopás, 
amelyek során eltulajdonított anyagmennyiségek - tettes hiányában - ide kerültek 
besorolásra. 

A társadalmi tulajdon védelme minden állampolgár kötelessége. Ezt a köte·· 
lezettséget különösen szem előtt kell tartaniuk az anyagi szolgálatban dolgozónak. 
Ezen a téren a fő hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A számviteli fegyelem 
maximális betartásával, a felhasználások jogosságának vizsgálatával, a készletek 
folyamatos ellenőrzésével, a felderített káresetek minden részletre kiterjedő 
kivizsgálásával és az érvényes szabályozók szerinti, szigorú lezárásával megelőz· 
hetők ezek a cselekmények. 

Az eddig elmondottak konklúziójául megállapíthatjuk, hogy a hűtőfolyadék
gazdálkodás, a veszteségek - lehetőség szerinti - csökkentése terén korántseni 
merítettük még ki a rejtett tar~alékÓkat. 

A fagyálló hűtőfolyadék habzásgátló anyaggal való adalékolása lehetővé 
teszi a természetes veszteségek minimálisra csökkenését. Ugyanakkor, ezzel pár·· 
huzamosan, az emberi tényezők javításával behatást gyakorolhatunk a műszaki 
hibából eredő és az egyéb veszteségek alakulására. Zárásként álljon itt az elmúlt 
néhány év hűtőfolyadék veszteségeinek forintértéke: 

1976-77 10,2 millió forint 
1977-78 12,3 millió forint 
1978-79 12,9 millió forint 
1979-80 10,4 millió forint 
1980-81 9,2 millió forint 
1981-82 8,0 millió forint 

E számok megmutatják, hogy érdemes és kell takarékoskodnunk. 
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