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HASZNOS TAPASZTALATOK 

A „Hasznos tapasztalatok" rovaton belül közöljük a jö
vőben a társ fegyveres testületek: a Belügyminisztérium, a Ha
tárőrség, a Munkásőrség és az MHSZ, illetve az IM Bünte
tésvégrehajtás, Vám- és Pénziigyórséf!. anyagi-technikai szolgá
latának hasznosításra ajánlott közleményeit. Kérjük olvasó
inkat, hogy a megjelentetett cikkeket behatóan tanulmányoz
zák, szakterületeiken hasznosítsák és észre,:ételeik /wzzététe
lé...Jel a szakmai kapcsolatokat ezúton is erősítsék. 

A szerkesztőJég 

A hajtóanyag megtakarítási jutalék bevezetésének 
tapasztalatai a BM Határőrségnél 

Melczer László határőr százados 

Az egyes kőolajtermékek forgalmazásának, felhasználásának szabályozását 
módosító 14/1980. {IX. 15.) NIM számú rendelet a közületi szervek gépjármű
veire vonatkozóan megváltoztatta a hajtóanyag megtakarítás ösztönzésének eddi
gi rendjét, mely szükségessé tette a BM szerveinél, testülctcinél érvényes, vonat
kozó szabályozók módosítását is. Erre ininyul a BM Terv- és Pénzügyi és a BM 
Anyagi és Technikai Csoportfőnökének 4_'1980. számú együttes intézkedése, amely 
egyfelől szigorítja az energia (hajtóanyag) megtakarítási követelményeket, más
részt lehetővé teszi a hajtóanyag-felhasználás terén elért megtakarítás Ft össze
gének kifizetését a gépjárművezetők részére. 

Az együttes intézkedésnek a gépkocsivezetők egyéni premizálására vonat
kozó erőírásait 1981 január l-től kellett alkalmazni, hatálya azonban a Határ
őrség sorállományú gépjármüvezetőirc ekkor még nem terjedt ki. 

Az intézkedés előírásai szerint a megtakarítás kiszámításának alapbizonylata 
a gépjármű menetlevél. A megtakarítást, vagy túlfogyasztást negyedévenként, a 
megtett km-teljesítmény, az alapnorma és az elszámolható útvonalpótlékolás alap
ján kell kiszámítani és a ténylegesen felvételezett hajtóanyag mennyiségéhez kell 
viszonyítani. Az elért megtakarítás Ft-értékét félévenként egy összegben kell 
kifizetni. 

Az összbelügyi szinten kedvező első évi tapasztalatok értékelése után a bel
ügyminiszter-helyettes elvtárs 8/1982. számú intézkedésével 1982 január l-től 
engedélyezte a Határőrség sorállományú gé:pjárművezetői részére is a hajtóanyag 
megtakarítási jutalék kifizetését. Ennek értelmében az előzőekben vázolt módon 
kiszámított megtakarítás Ft-értékét, mint jutalékalapot úgy kell elosztani, hogy 
800/0-át a gépjárművezetők részére kell kifizetni, 20°/o-át pedig a hajtóanyag túl
fogyasztás kompenzálására lehet felhasználni. A 20°/(,-os kompenzációs alap kép
zésére azért volt szükség, mert az érvényes kártérítési szabályok értelmében a 
Határőrség sorállományú tagjait hajtóanyag túlfelhasználása miatt anyagilag csak 
nándékos jogszabályellenes cselekmények (eltulajdonítás, jogtalan .igénybeYétel, 
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stb.) elkövetése esetén lehet felelősségre vonni. Túlfogyasztás esetén mindenkor 
meg kell állapítani az okot, annak műszaki, forgalmi, vagy vezetéstechnikai jel
Jegét, és haladéktalanul intézkedni kell a túlfogyasztás megszüntetésére. 

A 8/1982. számú miniszterhelyettesi intézkedés egységes értelmezése, a fel
adatok maradéktalan végrehajtása érdekében került kiadásra a BM Hőr. Orszá
gos Parancsnokának 39/1982. számú intézkedése, mely részletesen szabályozza: 

- a technikai, gépjármű szolgálatok vezetői, beosztottai, valamint a gép
járművezetők kapcsolatos kötelmeit, feladatait; 

- a hajtóanyag-felhasználás állandó, folyamatos értékelését, elemzését, il
letve ellenőrzését; 

- az okmányolás, nyilvántartás, elszámolás rendjét, módját, végehajtását. 

A hajtóanyag-megtakarítással kapcsolatos másfél évi adatokat elemezve fo
lyamatos, és jelenleg már valamennyi magasabbegységre vonatkoztatható pozitív 
tendencia állapítható meg. Ezek szerint: 

1982. I. félév: 

Összes megtakarítás 
Összes túllépés 

Tényleges megtak.arítás 
Kifizetésre került 

1804062 Ft 

908 718 Ft 

895 344 Ft 
901417 Ft 

AbSzolút ·negatív eredmény (ahol több volt a túJlépés összege a megtaka
rítás összegénél) három magasabbegységnél fordult elő. 

1982. II. félév: 

Összes megtakarítás 
Összes túllépés 

Tén_ylegcs megtakarítás 
Kifizetésre került 

2 509 571 Ft 

762 279 Ft 
1 747 292 Ft 
1 560 896 Ft 

Abszolút negatív eredmény egy magasabbegységnél fordult elő. 

1983. 1. félfr: 

Összes megtakarítás 

Összes túllépés 
Tényleges megtakarítás 

Kifizetésre került 

2 994 369 Ft 
528 149 Ft 

2 466 220 Ft 

2 395 490 Ft 

Ab·s~olút negatív eredmtny már egy magasabbegységnél sem fordult elő. 

A megtakarítások volumene ·értékelt időszakonként törésmentes fejlődést 
m'utat, ugyanakkor csaknem felétc · csökkent a túlfogyasztás mennyisége. Ennek 
következtében másfél ·év alatt két és félszeresére növekedett a kifizetett hajtó
anyag;.megtakarítási jutalék összege. Amíg a kezdeti időszakban a magasabbegy
ségek közül háromnál adódott ·abszolút" negatív eredmény - vagyis a túlfogyasztás 
mértéke· h1eghaladta a megtak3r"itást --· ·addig 1983,. 1. félévben ez már egynél 
sem 1or'dtilt elő~ · · 
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A pozitív eredmények azt bizonyítják, hogy valamennyi magasabbegységnél 
elismerésre méltóan törekedtek a jogszabályok előírásainak betartására. A ma
gasabbegységek parancsnokai, párt-, KISZ-szervezetei, szakvezetői, a gépjármű 
szolgálatok beosztottai és sorállományú gépkocsivezetők jelentős erőfeszítésekkel 
a vonatkozó intézkedés előírásainak betartásán túl segítették pártunk, kormá
nyunk rnkarékossági intézkedéseinek megvalósulását a hajtóanyag megtakarí
tás terén is. 

Sajnos a rendszer bevezetésének kezdeti szakaszában különböző problémák 
is felmerültek, melyeket vizsgálataink szerint az alábbiak okozták: 

- Az intézkedések visszamenőleges ~atállyal, - viszonylag későn, május hó
napban - kerültek kiadásra, ezért az első félévi felkészüléshez, feldolgozáshoz, 
bevezctéShez a tapasztalat szerzéshez kevés idő állt rendelkezésre. 

- Az előzetes felmérések szerint a túllépések összege az első félév végén meg
haladta· a 20°/0-os kompenzálási alapot. 

- Tartalékképzésre nem volt lehetőség, mely a célkitűzések későbbi reali
zálását veszélyeztette. A kialakult helyzetben az előző félév végén a tényleges 
megtakarítások összegéből levonásba helyeztük a túllépések összegét, és csak en
nek 80°/0-át fizettük ki. E módszer biztqsította a mozgalom és az érdekeltté té
tel további kiszélesedését, az érintettek bizalmának megnyerését, részükről a szük
séges intézkedések megtételét, a mozgalom tisztaságát, .a törvényességet, mivel 
csak a ténylegesen megtakarított üzemanyag mennyiség mögött áll Ft-fedezet. A 
200/0 visszatartása pedig. garancia volt az esetleges újabb negatívumok kompen
zálására, a tényleges megtakarítások kifizetésére. 

A túlfogyasztások mi:rtékére és megoszlására vonatkc1zóan is részletes vizs
gálatot végeztünk. 1982. I. félévben a 908,7 eFt összegű túlfogyasztás kéthar
mada (611,9 eFt) mindössze három magasabbegységünknél következett be. Va
lamennyi mutatót elemezve megállapítható volt, hogy a problémák csaknem min
den esetben szubjektív okokra voltak visszavezethetők. A megtakarítást el nem 
érő járművek típusban, műszaki állapotban nctn térnek el azoktól, .ame!yekkeJ 
szakszerű forgalmazás mellett megtakarítást lehetett elérni. A- megengedhető pót
lékolt km teljesítmény elszámolása e jármíívekrc is megtörtént. Ezek a tények 
azt bizonyították, hogy a túlfogyasztások a gépkocsiveztők és a gépj.irmű szolgá
latok olyan hibáiból következtek be, mint például: helytelen vezetési stílus, gya
korlatlanság, az igénybevételek pontatlan, felületes és hiányos okrnányolása, túl
fogyasztás esetén a jelentési és intézkedési _kötelezettsi:gek elmulasztása. 

1983. I. félévben ugyan már egy magasabbegységnél sem fordult elő ab
szolút negatív eredmény, de hat magasabbcgységnél a hajtóanyag megtakarít.is 
aránya a túllépéshez viszonyítva tov.ibbra is alacsony volt. Tapasztalataink sze
rint ennek okai a következők: 

-· A gépjárművezetők általában hibásan alkalmazták a norniakülönbözeti 
szorzószámokat, ezért a menetlevelckbc bejegyzett pótlékolt km-teljesítmények 
nem Valóságosak . 

- A gépjármű szolgálatok részéről nem minden szükséges esétben történt 
nieg az időszakosan kötelezően clöírt műszaki fogyasztásméréS. 

- A gépjárművezetők túlfogyasztás esetén so~szor net1) tettek e.leget azon-
08-Ji JelfiltéS kötelezettségüknek. · 
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- A sorkatonai szolgálat rövidülésével az állományba egyre nagyobb szám
ban kerülnek kevés gyakorlattal rendelkező, vezetéstechnikailag képzetlen gépko
csivezetők. 

Külön vizsgálatot végeztünk mindhárom értékelt időszakban az egy főre eső 
jutalék mértékét, valamint azok belső arányait tekintve. Az adatokat a követ
kező táblázat mutatja: 

Kifizetett jutalék 
Gépkocsivezetők száma (fő) 

1982. 1982. 1983. Ft értéke I. félév II. félév 1. félév 

500 Ft-ig 729 655 678 
500-1000 Ft 277 311 440 
1000-2000 Ft 190 284 402 
2000-3000 Ft 56 123 239 
3000-4000 Ft 21 57 175 
4000-5000 Ft 6 23 116 
5000 Ft fölött 8 26 54 

Összesen 1287 1479 2104 

Az egy főre eső hajtóanyag megtakarítási jutalék átlaga a kezdeti 696 Ft
ról 1982. II. félévben jelentősen - 1181 Ft-ra növekedett, majd 1983. 1. félév
ben stagnált (! 172 Ft). Az emelkedés egyik oka az 1982 július hónapban be-

" 

következett üzemanyag áremelkedés. A kifizetendő összegeket ugyanis az adott ,.,,. 
negyedév utolsó napján érvényben levő kiskereskedelmi árak figyelembevételé- ..,. 
vel kell kiszámítani. Nem elhanyagolható az a fokozott politikai és szakmai ok-
tató, nevelő munka hatása sem, mely a jutalékrendszer bevezetését követően va-
lamennyi magasabbegységünknél tapasztalható volt. 

Az egy főre kifizetett Ft-összegek aránymegoszlása az előbbiek alapján szin
tén jelentősen változott. Amíg 1982. 1. félévben az összes jutalékban részesülők
nek csaknem 6011/ 0-a mindössze 500 Ft-ot el nem érő összeget kapott, addig ezek 
aránya 1983. 1. félévre 32,211/o-ra csökkent. Ugyanakkor a magasabb jutalékka
tegóriák aránya egyenletesen növekedett. Ezek közül is legszembetűnőbb az 
5 OOO Ft összeghatár feletti növekedés (8-ról 54 főre). 

A magasabbegységek szakközegeinek jelentése, a kapcsolatos elszámolási ok
mányok szigorodása szerint a megtakarítás mértékének valóságosságához, jogos· 
ságához kétség nem fér. A szóban forgó gépjárművek útvonalszorzóval megemelt 
km-pótlékolása a megengedett, illetve tűrhető határon belül van. Az igénybevé-
telek jogszerűek, indokoltak. Az okmányolások szabályszerűek voltak. Mindezek 
ellenére felmerült az a gondolat, hogy függetlenül a jogszabályi előírásoktól, az 
igénybevételek jogosságától~ célszerű-e - lehet-e - 5000 Ft feletti összegket egy
egy fő sorállományú számára félévi időszakonként kifizetni. A jelenlegi jogsza-
bályok a kifizetések megtagadására nem adtak lehetőséget. A jövőben esetleg 
felmerülő feszültségek, negatív hangulati tényezők elkerülése érdekében: 

- Az 5000-7000 Ft értékű megtakarítást elérők részére a kifizetést ll)aga
sabbegység parancsnoki, 

- a 7000-10 OOO Ft értékű megtakarítást elérők részére Határőrség orszá-
gos parancsnoki, 
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- a 10 OOO Ft-on fe]üli megtakarítást elérők részére BM I/II. csoportfőnöki 
egyedi engedélyhez, azt megelőző helyszíni ellenőrzéshez kötötték. Az említett 
54 esetből a kapcsolatos helyszíni ellnőrzés során mindössze egy főnél állapítot
tunk meg olyan okmányolási hiányosságokat, mely a kifizetendő összeg csökken
tését eredményezte. 

A hajtóanyag megtakarítási jutalék bevezetésének célja alapvetően az üzem
anyag felhaszná.lás abszolút és relatív csökkentése volt, hozzájárulva ezzel a nép
gazdaság fizetőképességének megőrzéséhez, az egyensúlyi helyzet megvalósításá
hoz. A fokozott erőfeszítések erdményeként az utóbbi három évben e téren a kö
vetkező (számszerűen is kifejezhető) előrelépés történt. 

Év 
Üzemanyag felhaszn. Összes km Üzemag. fel-

tonna telj. haszn. 1/100 km 

1980. 3651 27 131 837 18,55 

1981. 3746 28 220 099 18,30 

1982. 3788 29 023 847 17,99 

A megtakarítás terén a fejlődés jól mutatja azt, hogy az utóbbi három év 
folyamán az összes felhasznált hajtóanyag 3, 7°/o-os növekedését a km-futástelje
sítményck emelkedése jelentősen - 6,9°/o-kal - meghaladta, ennek következtében 
a Határőrség gépjárműveinek összesített fajlagos üzemanyag felhasználása 0,56 
1/100 km-rel csökkent. Ezt az is alátámasztja, hogy időközben a gépjármű állo
mány összetételében nem állt be olyan változás, mely a fajlagos üzemanyag fel
használását objektíve csökkentette volna. 

A fejlődő eredmények elérésének alapvető feltétele volt az érintett vezetői 
állomány jó szintű tervező, szervező munkája, a gépjármű szolgálatok magasszin
tű politikai-erkölcsi hozzáállása, pozitív közgazdasági szemléletmódja. Jelenlegi 
szűkösebb pénzügyi-anyagi lehetőségeink figyelmbcvétclével a gépjármű szolgá
latok valamennyi vezetője és beosztottja elérendő célként tűzte ki, illetve napi 
gyakorlattá tette az ésszerű, takarékos gazdálkodás gyakorlatának helyi megvaló
sítását. Hatékonyan hozzájárult ehhez a gépjárművek megfelelő műszaki, közle
kedésbiztonsági állapotát biztosító gépjármüszerelők fejlődő hivatástudata, szak
mai felkészültsége és nem utolsó sorban sorállományúak tevékeny résztvétele. 

Az elmúlt másfél évi összesített adatokból megállapítható, hogy az üzem
anyag-megtakarítás fokozottabb ösztönzését szolgáló szabályozás kisebb korrek
ciókkal megfelel az alapvető célkitűzéseknek. 

A hajtóanyag megtakarítási jutalék bevezetése hatékonyan elősegítette az 
ésszerűen takarékos üzemanyag gazdálkodás megvalósítását. 

Növekedett a megtakarítás volumene, egyben csökkent a túlfogyasztó gép
járművek száma, így kisebb mértékű a pótlékolt norma feletti hajtóanyag fel
használás. 

Az új rendszerű hajtóanyag-ellátás és -elszámolás bizonyított előnyei közül 
legfőbb pozitívumnak tekinthető, hogy feltárta azokat a tartalékokat, melyek ki
aknázásával a gazdálkodási erdmények abszolút és relatív értelemben javíthatók. 

További előny, hogy a csökkenő üzemanyag-felhasználás mellett a személyes 
anyagi érdekeltség fokozásán keresztül a gépjárművezetőket a kíméletes gépko
csivizetésre és az indokolatlan gyorshajtások megszüntetésére ösztönzi, ami vár
hatóan a baleseti helyzet kedvezőbb alakulását is elősegíti. 
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Az új szabályozás politikai. hangulati tényezőit tekintve is pozitívan érté
kelhető. Annak ellenére, hogy a vonatkozó intézkedések a személyi állomány 
előtt széles körűen ismertetésre kerültek, azokat a kezdeti idöszakban meglehe
tős kétkedéssel fogadták. Ezirányú véleményük az első értékelt időszak és a ki -
fizetések teljesítése után pozitív irányban változott. 

Nem feledkezhetünk meg a jelenlegi rendszer hiányosságairól sem, melyek 
felszámolása a közeljövő feladata lesz. Ezek a következők: 

- Tekintettel az alapokmányok, adatok pontosságának. realitásának meg
növekedett jelentőségére, azok állandó, folyamatos ellenőrzése fokozottabb ad
minisztrációs terhelést jelent a gépjármű szolgálatok részére. (Ezek személyi, tár
gyi feltételei jelenleg nem minden esetben biztosítottak.) 

- A km-teljesítmények és üzemanyag-felhas:Ználások elszámolásának jelen
legi rendszerében lehetőség van - különösen felületes, rendszertelen ellenőrzés 
esetén - olyan „többlet" -megtakarítások, illetve fiktív kifizetések elszámolására, 
melyek mögött a valóságban nincs megtakarított üzemanyag. 

- Az üzemanyag-megtakarításban közvetve érdekelt gépjárműszcrclői állo
mány anyagi ösztönzésére a· jelenlegi rendelkezések alapján nincs lehetőség, ezért 
e téren a jövőben mindenképpen intézkedés kiadása indokolt. 

A hajtóanyag-megtakarítá_si jutalék rendszer tervezett továbbfejlesztés.e al · 
kalmas alapot nyújt az említett hiányosságok egy részének megszüntetésére. 
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