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A fűtőolajjal és energiával való takarékosság 
mindenki feladata 

Írta: A. Tyr 

(Fordítás: a Tyl a Zásobováni e. folyóirat 1979. évi 9. számábólj 

A CSKP KB-a szeptemberi határozatában kiemelt feladatként határozta meg 
a fűtőolajjal és energiával való takarékosabb gazdálkodást a népgazdaság és 
lakosság szükségletei kielégítése érdekében. 

E feladatok végrehajtása érdekében megfelelő aktivitást fejtett ki a helyör
ségünk vezető állománya. 

Az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodás fő feladatai: 

- legnagyobb mértékben realizálni az ésszerű takarékosság követelményeit az 
elektromos áram felhasználásában, a szigorú gazdálkodási követelmények betar
tásával; 

- minden egység szintű energia takarékossági bizottság munkafeltételei bizto~ 
sítása, amely mint végrehajtó szerv felelős a feladatok végrehajtásáért; 

- minden szolgálatnak (egység ÜTI, szd. ügyeletes, konyha ügyeletes, telep
hely ügyeletes) feladatként meghatározni az energia takarékossággal kapcsolatos 
feladatait, kiemelt figyelmet fordítva az energetikai csúcs időszakára; 

- a ht., sorállománnyal, polgári dolgozókkal ismertetni az energiahordozók 
felhasználásával kapcsolatos rendszabályokat, ezekkel kapcsolatos feladataikat; 

- a PK HTPH-nek feladatként meghatározni, hogy a pk.-i állomány tevé
kenységét e területen koordinálja, hetente értékelje az elért eredményeket és 
szabjon feladatokat együttműködve az ELHE SZF-fel és az előzőekben ismer
tetett bizottsággal; 

- a heti értékelések eredményeiről tájékoztassa a parancsnokot és dolgozza 
fel az általa meghatározott feladatokat; 

- a napi parancsokban konkrét takarékossági rendszabályokat foganatosít
sanak a vezető beosztásúak és szolgálati ág főnökök részére; 

- a fűtőolajjal történő fűtésre való áttérés előtt bizottságilag ellenőrizni a 
helyőrségben lévő objektumokat. A bizottság szabjon feladatokat az ellenőrzés 
tapasztalatai alapján a takarékos gazdálkodás végrehajtására. 

Az elhelyezési szolgálat energetikusa biztosítsa az energia fdhasználás figye
lemmel kísérését a csúcs idők időszakaiban. Nagyobb mérvű túllépések esetén 
kapcsolj.a ki az energia forrásokat, állapítsa meg a túlfogyasztás okát. A túlfo
gyasztást előidézöt vonják felelősségre, a parancsnokoknak tegyenek javaslatot 
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pénzbírságra (1 kWó 300,- CSK). Minden nagyobb energia felhasználó berende
zésnél szervezzenek szolgálatot és függesszék ki az engedélyezett energia felhasz
nálás értékeit, írják le a felelős személy adatait, készítsék fel őket ezirányú fel
adataik végrehajtására. 

A fűtési idényre való felkészülés feladatai: 
a) A fűtési idény előtt (szeptemberben) bizottsági ellenőrzés végrehajtása a 

helyőrségben lévő objektumokban. A bizottság munkájában vegyen részt az 
ELHE SZF, a mb. tűzoltó főtiszt, az objektumok parancsnokai és az energetikai 
bizottság vezetője. 

b) A kellően nem védett csővezetékeket, tartályokat, szivattyúkat stb. meleg 
izolálással ellátni, esetleg bádoggal szigetelni, a bádogot belülről fűrészporral 
vagy szalmával kitölteni. 

e) A csővezetékek aknáit kitisztítani, a tetejüket földdel, esetleg szalmával 
lefedni. A csővezetékek lejáratait úgy lefedni, hogy eső esetén a víz lefolyása 
biztosított legyen. 

d) A használaton kivül lévő berendezéseknél, tartályoknál, részberendezé· 
seinél, a vízellátó központnál a vizet leengedni és ezzel megakadályozni a fa. 
gyást. 

e) A helyiségek szellőztetési:t fagyás esetén rövid ideig végrehajtani és 
ezután biztosítani az ablakok, nyílászáró szerkezetek lezárását minden helyiség
ben (WC, mosdók, többi helyiségben). 

f) A kézi és mozgatható tűzoltó berendezések fagyás elleni megóvása. Elhe
lyezésük úgy, hogy biztosítva legyen gyors alkalmazhatóságuk. 

g) Minden vezetékből, amely másképpen nem védhető vízleeresztése, sze~ 
lepek elzárása. 

h) A feltárt hiányosságok azonnali megszüntetése. 

Ezek után az ELHE SZF részletesen és konkrét példákkal alátámasztva 
bemutatta egységenként, önálló alegységenként hogyan kell takarékosabban gaz
dálkodni a folyékony és szilárd energia hordozókkal, melyek a felhasználás maxi
mális értékei és mi az ellátás rendje. 

A felkészülés időszakában kiemelt figyelmet kell fordítani a tüzifa beszer
zésére, különböző aprónak tűnő tényezőkre. Például minden világító berendezés 
rendszeres tisztítása, RVI típusú fénycsövek alkalmazása, az igénybevételre nem 
kerülő helyiségek fűtésének szabályozása stb. 

A laktanyai objektumokban egyik legnagyobb fogyasztói az elektromos 
áramnak a konyhai blokkok és a gjmü. telephelyek. 

Minden konyha blokkban és katonai üzemi konyhában különböző szervezési 
intézkedéseket kell foganatosítani az elektromos áram felhasználásának szabályo
zására az ételek elkészítése időszakában, figyelembe véve a technológiai folya
matokat, az ételek ízletességét és az élettani értékeket. Biztosítani kell, hogy 
legalább egy nagy teljesítményű tűzhely ne üzemeljen, főleg az energiacsúcs idő
szakában, az elhe. szolgálat által elkészített harmonogram kifüggesztésre kerül
jön, illetve betartásra . 

Az élm. szolgálat főnök jelölje ki a felelős személyeket, amelyek felelősek a 
harmonogram betartásáért. 
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A gjmű. telephely munkarendjét úgy szabályozni, hogy az energetikai csúcs 
időszakán kívül üzemeljenek a forrasztó berendezések, mosók stb. 

A takarékosabb gazdálkodás végrehajtásáért alapvetően az energetikai bi
zottság felel. A bizottság tagjai lehetnek: PK HTPH, PK TECHN, ELHE 
SZF, elhe. szolgálat energetikusa, a pártszervezet, CSISZ és szakszervezet kép
viselői. Feladataik végrehajtására részletes munkaterv készítendő, amely alap
ján a bizottság minden tagja megismerheti azt a területet, amelyért felelősséggel 
tartozik (pl. PK HTPH: étkezdék), 

Mint kiegészítő szervezetként funkcionálhat a sorállományból kialakított 
gazdasági elemző csoport, amely a napi feladatok szerves végrehajtója. 

Napjainkban számtalanszor hangsúlyozott frázis, hogy az energiahordozók
kal való takarékosság területén már nincsenek további lehetőségek. 

E cikk a meglévő lehetőségek, módszerek ismertetésére törekedett. 
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