Ésszerűen használjuk fel az anyagi eszközöket
lrta: A. Majorov vezérőrnagy, a Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett
Balti Katonai Körzet légvédelmi csapatainak parancsnoka

(Fordítás a Tii i Sznabzsenyije e. folyóirat 1979. évi 6. számából.}
Nap mint nap örömteli híreket kapunk a népgazdaság fejlesztése terén elért
A szocialista munkaverseny hatalmas áradatában kiemelkedő kezdeményezések születnek. Nagy lendülettel terjed az anyagi- és pénzeszközök gazdaságos és ésszerű felhasználásáért indított hazafias mozgalom.
A takarékosságban V. I. Lenin a kommunizmusnak jellemző vonását látta.
Azt mondotta, hogy a kommunizmus ott kezdődik, ahol gondoskodnak a munka termelékenységének növeléséről, minden egyes pud kenyér, szén, vas és más
termékek megőrzéséről.
Lenin tanítása képezi alapját a párt gazdasági politikájának a kommunizmus építésének mai szakaszában is. Bárhogyan is gazdagodjon a mai társadalmunk, állapította meg az SZKP XXV. kongresszusa, a legszigorúbb takarékosság és gazdaságosság továbbra is az ország gazdasága fejlődésének, a népjólét
növekedésének legfontosabb előfeltétele marad.
Ezen probléma aktualitását ismételten aláhúzta L. I. Brezsnyev elvtárs, a
főváros Bauman választói kerületének dolgozói előtt elmondott beszédében, amikor megállapította, hogy „Jelenleg nincsen fontosabb, valamennyi lehetőségünk és
gazdaságunk takarékos és ésszerű felhasználásánál.''
A takarékosságért folyó harcban a néppel együtt aktívan résztvesznek a
Fegyveres Erők harcosai is.
Látják saját szerepüket a fegyver és a technika megóvásában, az üzemanyag,
az élelmiszerek, a ruházati anyag és a pénzeszközök ésszerű felhasználásában.
A kommunista párt és a szovjet kormány állandóan gondoskodik a Szovjet
Hadsereg magas fokú harckészültségéröl, annak korszerű fegyverekkel, első osztályú technikával történő felszereléséről, anyagi- technikai eszközökkel történő teljes ellátásáról. A csapatok szükségleteinek kielégítése pedig közvetlenül függ az
ország gazdaságának áilapotától és lehetőségeitől. Ennél fogva a hadseregben és
a flottánál a szocialista gazdálkodásnak ugyanazon törvényei vannak érvényben,
mint az országban. Egyik legfontosabb alapelv az anyagi- és pénzeszközök észszerű felhasználása, a legszigorúbb takarékossági rendszer betartása.
A hadsereghez beérkező javak gazdaságos felhasználásának kérdéseivel állandóan foglalkozik körzetünk Katonai Tanácsa is. Azokat számtalanszor megvisikerekről.
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tatták a gazdasági kérdésekkel foglalkozó párt aktívaüléseken, a párt-, komszomol- és szakszervezeti üléseken, széles körben ismertetik a körzeti sajtó hasábjain.
Arról van szó, hogy teljes egészében realizáljuk az állam által biztosított
anyagi- és pénzeszközök hatékony felhasználásának lehetőségeit. Ez azt jelenti,
hogy tudományos alapokon kell végezni a harckiképzés és a gazdasági tevékenység tervezését, mindenáron meg kell valósítani a szabályzat szerinti rendet és a
szilárd fegyelmet, magasfokú politikai öntudatra kell nevelni a harcosokat, törekedni kell a munka ritmikusságára, a szocialista vállalások sikeres végrehajtásá
ra.
A harckészültség, a harckiképzés, az építkezés és a gazdasági tevékenység
korszerűsítésének kidolgozásában résztvevő parancsnokok, politikai szervek, pártés komszomol szervezetek feltétlenül figyelembe veszik a rendelkezésre álló tartalékokat, az érvényben lévő ellátási és fogyasztási normákat. Ez lehetővé teszi
az anyagi- és pénzeszközök céltudatos felhasználását, azok elaprózásának és nem
rendeltetésszerű felhasználásának megakadályozását, maximális teljesítmény elérését.
A személyi állomány között állandóan folyik a gazdasági propaganda, az
egységparancsnokok és más szolgálati közegek részére külön foglalkozásokat szervezünk gazdasági ismereteik növelése céljából.
Ez a munka különösen erőteljessé vált az SZKP Központi Bizottsága „Az
ideológiai, politikai nevelőmunka további megjavításá" -ra vonatkozó határozatnak közzétételét követően. Széles körben kibontakozott a körzeten belül a ,,takarékos alegység" cím eléréséért folyó szocialista munkaverseny.
A kiképző-anyagi bázis korszerűsítésének, a technika igénybevétele, karbanturtása és javítása tökéletesítésének, a rakodási műveletek további gépesítésének,
a készletek tárolás alatti vesztesége csökkentésének érdekében az egységeknél és
az alegységeknél ésszerűsítő és újító munkát folytatnak. A körzet újítói csak az
elmúlt év során megvalósítottak a gyakorlatban több mint 9000 javaslatot és észszerüsítést, aminek gazdasági kihatása meghaladta a félmillió rubelt. Különösen
jól szervezték meg ezt a munkát a B. Novoszelszkij mérnök-alezeredes vezetése
alatt álló vállalatnál. Itt csak annak következtében, hogy az alkatrészek mosásánál meghonosították a szintetikus mosószerek alkalmazását, az üzemanyag fogyasztás az érvényben lévő normákkal szemben 38 °/o-kal csökkent.
4

Jelentős takarékoskodási és gazdaságossági tartalékokat rejt magában a harck!képzés, a harcászati és szakharcászati gyakorlatok megszervezése is. Az egységcknd és az alegységeknél megvalósítják a foglalkozások komplcxszé tételét, állandóan keresik a kiképzési harcfeladatok megoldásának optimális változatait olyképpen, hogy az anyagi eszközök felhasználása minimális legyen. A harckocsizók,
a hajózók, a gépkocsizók és más szakemberek oktatásánál széleskörűen alkalmazzák a maketteket, a trenazsereket, a különböző gépegységcket és fődarabokat. A
harcászati kiképzés legbonyolultabb tárgyköreiből szakharcászati foglalkozásokat
tartanak a személyi állomány részére. Ez a módszer lehetővé teszi nemcsak azt,
hogy minőségileg megtanítsuk a személyi állományt a szakszerű tevékenységre és
a technika mesteri kezelésére, hanem biztosítja az üzemóratartalékok, az üzem:rnyag stb. ésszerű felhasználását is.
Az egyik repülő egységünknél jó kiképző komplexumot hoztak létre. Itt minden repülést megelőzi a céltudatos gyakorlati és módszertani kiképzés. A repülök
a földön - felhasználva a komplex trenazscreket - nagy precizitással begyakorol·
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.....

ják feladataik végrehajtását, ami

lehetővé

teszi számunkra azt, hogy minden re-

pülés alkalmával maximális mutatókat érjenek el.
A parancsnokság differenciáltan szabja meg a hajózók feladatait. A jobban
felkészültek összetettebb feladatokat kapnak, ami azt jelenti, hogy egy repülés

alatt azoknak több feladatot kell megoldani. Kidolgozták és alkalmazzák a föl-

'

di biztosító eszközök lépcsőzetes kiállításának grafikonját, a levegőben lévő repülőgépek és a betervezett repülések számától függően. A munkafolyamat úgy van
felépítve, hogy az egész váltás ideje alatt minimális földi technikát használjanak
fel. Széles körben alkalmazzák a központosított rendszereket is. Mindezeknek következtében az alakulatnál anélkül, hogy csökkenne a harckiképzés minősége,
üzemanyag megtakarítást érnek el, repülőtechnika üzemórát és repülés földi
biztosító eszközöket takarítanak meg.
Az üzemóra, az anyagi-, és pénzeszközök felhasználásának csökkentése céljából a kiképző központok és a lőterek átépítésekor és építésekor nálunk telephelyeket
hoznak létre a kiképzési harcjárművek és a technika karbantartására, töltőállo
másokat, jól felszerelt laktanyákat, étkezdéket és egyéb más objektumokat építenek. Ennek eredményeképpen annál az alakulatnál, ahol A. Davidovics tiszt
teljesít szolgálatot, a kiképző központ építése során sikerült megtakarítani több
tízezer rubelt, sok üzemóratartalékot és üzemanyagot, megjavítani a technika tárolásának és javításának feltételeit. Megszűnt a harci járművek vasúton vagy lábon való szállításának szükségessége.
Figyelmet érdemel az, hogy a csapatoknál gyakorlati alkalmazást nyert a
harckiképzés egyes tárgyköreinek a technika kiszolgálásával történő együttes átvétele karbantartási napokon, különösen a légvédelmi, a tüzér-, a harckocsi- és
a hadtáp egységeknél és alegységeknél.
A harcászati és szakharcászati gyakorlatok levezetése nagy anyagi- és pénzeszköz ráfordítással jár. Annak csökkentése nem könyű, de megvalósítható feladat. Ehhez arra van szükség, hogy a parancsnokok gondosan készítsék fel a
személyi állományt és a technikát a gyakorlatokra, pontosan szabják meg a feladatokat és azok megoldásának módjait, készítsenek számvetéseket és határozzák meg azok célszerűségét. Fontos, hogy a gyakorlatra ne engedjenek felesleges
technikát kivonulni, megelőzzék a csapatok meg nem indokolt tevékenységét, észszerűen használják ki az anyagi eszközöket azok felhasználásának és utánszállításának során, megszervezzék a javítást a személyi állomány erőivel.
Az élenjáró tapasztalat sok mindenre megtanít. Például az a harckocsi egység, ahol A. Csernata tiszt teljesít szolgálatot, a harcászati gyakorlatokon magabiztosan tevékenykedett, sikeresen végrehajtotta a megszabott feladatot és ugyanakkor a harcosoknak sikerült megtakarítani 18 tonna üzemanyagot, jelentös menynyiségű üzcmóratartalékot.
Takarékosságot értek el a személyi állomány és a technika gyakorlatra való
gondos felkészítésének, a szállító gépkocsik optimális mennyisége meghatározásának, az üres járművek járatása és nagytávolságokra való hajtása megszüntetésének következtében is. Nem kevésbé fontos szerepet játszottak a gyakorlatok elő
estéjén megtartott párt- és komszomol taggyűlések, az agitációs tömegmunka.
Ez a tény meggyőzően bizonyítja azt, hogyha a parancsnokok, a politikai
szervek, a hadtáptisztek szószerint ceruzával a kezükben foglalkoznak a gazdasági munkával, akkor a takarékoskodás belső tartalékainak felhasználásával maximális hatékonyságot lehet elérni a harckiképzésben.
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Tartalékok pedig mindenütt, többek között az építő-alakulatoknál, a gépkocsi szállító-, és közúti egységeknél, a hadtáp szolgálati ágaknál is vannak. Pl. a
katonai vasúti szállítások megszervezésekor jó eredményt a technika és a rakományok vasúti gördülőanyagra való felrakása, azon való elhelyezése ésszerűbb
módjainak meghonosításával, ezen munkák elvégzésére biztosított idő csökkentésére irányuló rendszabályok foganatosításával, a vasúti kocsik teherbíróképességének és befogadóképességének figyelembevételével lehet elérni.
Jelentős pénzeszköz megtakarítást eredményez üresen visszatérő járművek
felhasználása, a különböző szállítóeszköz fajták komplex igénybevétele. Ennek
a módszernek a bevezetése gyakorlatilag megszünteti a rövidtávra való vasúti
és a nagy távolságra való gépkocsiszállítást.
Üzemanyag megtakarítás és a veszteség megszüntetés érhető el a katonai
szállítmányok helyesen szervezett, központosított gépkocsi szállításával. Ez a
progresszív forma lehetővé teszi a szállitó gépkocsik számának csökkentését, a
munka gépesítését, a személyi állomány felszabadítását. A körzetben az elmúlt
öt év alatt a központosított szállításoknak a volumene hatszorosára növekedett,
jelentősen bővült a szállítandó rakományok nómenklatúrája, minek eredményeképpen igen naggy összegben kifejezhető üzcmóratartalék és üzemanyag megtakarítást értünk el.
A biztosított pénz- és anyagi eszközök ésszerű felhasználásával kapcsolatosan foganatosított rendszabályok lehetővé tették egy év alatt több ezer tonna
üzemanyag és kenyér megtakarítását. A kisegítő gazdaságok több húst termelnek,
és megtakarítást értek el az érvényben lévő normákkal szemben - villamosenergiából 5,8; tüzelőből 3,2 százalékot. A hústermelés és a kenyér megtakarítás lehetővé tette az állami ellátásról való lemondást, több mint egyhavi szükségletnek megfelelően.
Az alkotó kezdeményezés továbbfejlesztéséhez, a tartalékok felkutatásához
hozzájárul a szocialista munkaverseny. Jelenleg a Balti Katonai Körzetnek az
SZKP KB (1978) novemberi plénumának határozatait forrón üdvözlő harcosai
szocialista munkaversenyt kezdeményeztek az anyagi- és pénzeszközök felhasználása· hatékonyságának további fokozásáért. Ezen mozgalom kezdeményezője az
a harckocsi ezred, amelynek parancsnoka N. Matrinyec alezredes. A magas vállalásokat tevő személyi állomány állhatatosan munkálkodik azoknak végrehajtásán. Ennél az alakulatnál megszűnt az anyagi eszköz hiány és elvesztés, sikeresen teljesítik az üzemanyag, a tü:ielő, az energiakészletek és a kenyér megtakarítására vonatkozó terveket, átépítik a melegágyakat, a disznóólakat, a tehénistállókat és a nyúlólakat. Nő a takarmánykultúrák vetésterülete, rekonstruálják
a legénységi szolgáltató kombinátot, javulnak a technika és az anyagi eszközök
tárolásának feltételei.
Sikeresen teljesítik a harckiképzési tervet. A harcászati gyakorlatokon az ezred jó értékelést kapott. Egyszóval a mozgalom kezdeményezői hűek vállalásaikhoz és tántoríthatalanul haladnak a kitűzött cél felé.
A harckocsizók kezdeményezése széles támogatásra talált a körzet csapatainál. Valamennyi egységnél és alegységnél kibontakozott a szocialista munkaverseny a takarékosság és gazdaságosság magas eredményeinek eléréséért. Rendszeresen értékelik a szocialista munkaverseny eredményeit, aktívan propagálják a
takarékosság elérésének útjait és módjait, mindenütt megvalósítják az élelmiszer
és zöldfőzelék tárolásának élenjáró módszereit, rentábilisan vezetik a kisegítő
gazdaságokat.
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Sajnos azonban nem mindenütt így áll a helyzet. Egyes alakulatoknál nem
használják ki teljesen a takarékoskodás lehetőségeit. A technika tárolása szabálytalan, gyakoriak az üzemképtelen járművek igénybevételének esetei, lassan honosítják meg a készletek konténerekben és rakodólapokon való tárolásának módját,
nem fordítanak kellő figgyelmet a rakodási munkák gépesítésére. A takarékoskodásért és a gazdaságosságért folyó versenyből hiányzik az összhang, az összehasonlíthatóság, nem mindenütt vezetnek nyilvántartást a takarékoskodásról, nem
megfelelően alkalmazzák az erkölcsi és anyagi tényezőket az élenjárók ösztönzésére.
A takarékoskodásért és a gazdaságosságért folytatott harcot kísérjék állandóan figyelemmel a parancsnokok, a párt- és a komszomol-szervezetek. Hiányosságok pontosan ott észlelhetők, ahol a vezető beosztású szolgálati közegek nem
követelménytámasztóak saját magukkal és a beosztottaikkal szemben, ahol roszszul van megszervezve a nevelő munka, hiányzik a pártnak a gazdasági tevékenység megjavítására irányuló gondoskodása. Pontosan ezek a hiányosságok
észlelhetők azoknál az egységeknél és alegységeknél, ahol N. Ljmakin, A. Fidenko
és G. Koposzov tiszt teljesít szolgálatot.
A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a gazdasági munka hatékonyságának növelését összetetten kell elérni, a szocialista gazdálkodás, a tudományos-technikai
haladás gazdasági törvényeinek figyelembevételével. A siker elérésében fontos
szerepet játszik a személyi állomány között folytatott nevelőmunka. Az anyagi
eszközök előállításának és fogyasztásának jelenlegi óriási méretei mellett még a
százalékarányban is kifejezett megtakarítás sokmilliós hasznot eredményez a népgazdaságnak.
Ezért a hanyagság, a pazarlás és felesleg elleni harc még inkább aktuálissá
válik, ahogy ezt az SZKP XXV. kongresszusa is megállapította. Ez nem egy
rövid időtartamú kampány, hanem a párt-, a tanácsi-, a gazdasági és a komszomolszervezetek napi tevékenységének egyik legfontosabb irányvonala.
Válaszként a kommunista pártnak és a szovjet kormánynak a Fegyveres
Erőkről való gondoskodására, a hadsereg és a flotta harcosai igyekeznek hozzáértően felhasználni a rendelkezésükre bocsátott anyagi és pénzeszközöket, törekedve ezáltal az egységek és alegységek harckészültségének további növelésére.

109

