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ÚJ MUNKARENDBEN VOOEZZOK 
FELADATAINKAT 

„Ötnapos munkahét a csapatok 
üzemanyagszolgálatánál'' 

E l l i g A n t a l ezredes 

Pártunk és Kormányunk következetes életszínvonal politikájának részét 
képező jelentős intézkedés a MT 1013/1981. számú határozata „Az ötnapos mun
kahét bevezetéséről és az ezzel kapcsolatos munkaidő módosításról". A felső 
katonai vezetés vonatkozó döntései, az MSZMP MN Végrehajtó Bizottsága állás
foglalása alapján megkezdődtek az ötnapos munkahét bevezetésével kapcsolatos 
konkrét előkészítő munkálatok. Az eddig végrehajtott részletkérdésekre is kiter
jedő előkészítő tevékenység - nem különben az évvégi parancsnoki beszámolók 
is -, érzékletesen bizonyítják, hogy az ötnapos munkahét bevezetésének és szub~ 
jektiv feltételei az MN-ben is adottak. Eddigi tapasztalataink azonban azt is 
igazolják, hogy az egyes szakszolgálatok szempontjából figyelembe veendő álta. 
lános és helyi körülmények kellő alapossággal és időben végrehajtott mérlegelése 
szükséges. Annál is inkább így van ez, mert a parancsnokokat kötik azok a foko
zódó szolgálati követelmények, amelyeket egyre színvonalasabban és határidőre 

kell teljesiteniök. (18 hónapos katonai szol!!álat, megv,iltozott kiképzési követel· 
mények, limitált fogyasztási keretek stb.). Az ilyen természetű és jellegű ellent
mondások az ötnapos szolgálati tevékenységre való áttérés kapcsán feltehetően 
egyre gyakrabban jelentkeznek majd, hisz az ötnapos munkahetet a hadseregben 
is önerőből kell megoldani. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a csökkentett 
idő és az ötnapos munkahét bevezetése színvonal csökkenést, tartalmi engedélyt 
semmilyen formában nem jelenthet, sőt az eddiginél határozottabb, szervezettebb 
munkára van szükség a vezetés és végrehajtás minden szintjén. Minthogy a 
hadsereg rendeltetéséből adódó sajátosságok e vonatkozásban is eltérőek, különb
séget kell tennünk az egyes szervezetek között, az egyes htp. szolgálati ágak 
tevékenységét illetően is. Elöljáróban azonban néhány, már az eddigi tapaszta
latokból leszűrt és általánosítható rendező elvet kell tisztáznunk, amely az MN 
minden szervezetére, szolgálati ágára vonatkoztatható, mint: 

- a hat.ározat ötnapos munkahét „beve-;,etését" teszi lehetővé, nem a „min
den szombat szabad szombat" elvén alapul, ami - akár csak több ágazatban -
a hadseregben sem valósítható meg. Így tehát a két nap a hét átlagában értendő 
és kell ezt biztosítani; 

- nem akadályozhatja a gazdálkodó szerv feladatainak ellátasát, a szükség
letek kielégítésének folyamatosságát. 
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- a gazdálkodás hatékonyságának növelésével, a technológia korszerűsíté
sével, rugalmasabb munkarend bevezetésével, a helyi erók és eszközök ésszerű 
átcsoportosításával kell ellensúlyozni a munkaidőalap változó hatását. - Köz
ponti anyagi támogatás általában nem, kivételes esetben is csak az önerő kiegé
szítésére vehető igénybe; 

- előtérbe kerül a helyi szabályozások fontossága, a kellő rugalmasság a 
vezető állomány részéről; 

- megnő a 24 órás szolgálatok szerepe, a htp. szolgálat vonatkozásában 
különös figyelemmel a „készenléti ügyeleti" szolgálatokra (pl. ügyeletes üzem
anyagkút kezelő) ; 

- fokozottan előtérbe kerül a központi kiszállítások (rásmllítás) tervszerű, 
összehangolt szervezése a központ raktárakból a csapatokhoz, amely szükségessé 
teszi a vételezések jelenlegi rendszerének megváltoztatását, egyes anyagfajták 
esetében annak teljes korrekcióját. 

Sorolhatnánk még az általános jellemzőket, de úgy gondolom, hogy inkább 
a szakvonatkozású sajátosságok, egyes - az áttérés szempontjából egységesítésre 
szoruló kérdésekben kell inkább eligazodnunk. 

A helyes szemlélet kialakítása érdekében tett eddigi intézkedések egységes 
konklúziója azt bizonyítja, hogy a hadtápszolgálat egészét tekintve az áttérés 
- bár a feladatok a csapat htp. szempontjából differenciáltan jelentkeznek -
időarányosan sem jelentenek megoldhatatlan problémát. 

Leszűkítve szolgálatunkra, az üzemanyagszolgálatra, különbséget kell ten
nünk a csapatok üzemanyag szolgálata és a központ hadtáp üzemanyagraktárak 
áttéréssel kapcsolatos tevékenysége között. Amely mindkét viszonylatban azonos, 
amelyhez elsódlegesen igazodnunk kell az, hogy az új munkarend bevezetésénél 
alapvetó az önerő. 

Központi támogatásra csak nagyon indokolt, kivételes esetekben kerülhet 
sor. Mindjárt elöljáróban azt is rögzíthetjük, hogy az áttérés kapcsán az állandó 
harckészültség időszakában érvényes ,,Csapathadtáp Szabályzat V. rész Üzem
anyagszolgálat" szakutasítás nem változik. 

Különös tekintettel annak egyes pontjaira annak érvényessége még inkább 
fontossá válik. (155., 204. pontok). Szükséges azonban a Szabályzatban foglal
taknak az eddiginél is rugalmasabb alkalmazása, ezért kissé részletesebben a 
csapat üzemanyagszolgálatot érintő sajátosságokkal, az áttéréssel kapcsolatos 
teendőkkel foglalkozom. 

A csapat üzemanyagsz.olgálat sajátos feladatai 

A szakszolgálat helyzetét és feladatait figyelembe véve - függetlenül attól. 
hogy működő lakta!)yahadtápon belül, vagy önállóan végzi tevékenységét - fő 
figyelmét munkaszervezési feladatokra kell fordítani. Minthogy az adminisztratív 
feladatok kezdetben nem változnak, a gyakorlatban végrehajtásra kerüló felada
tok jobb megszervezésére kell összpontosítani, a kivitelezést ennek megfelclóen 
helyileg újra szabályozni. Ennek érdekében: 

- célszerű a váltásos rendszerű rugalmas munkaidő és ennek megfeleló 
készenléti szolgálat bevezetése. (a váltásos rendszerű rugalmas munkaidő a ht. 
pa. állomány, míg a készenléti szolgálat elsősorban a sorállományú üza. kiszolgáló 
személyzetre vonatkozik). A készenléti szolgálat esetenként - a csapat feladatá
nak megfelelően -, kiegészíthető, megerősíthető, de abból célszerű „ügyeletes 
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munkacsoportot" létrehozni kéthetenkénti váltással, belső parancsban kijelölve1 

a szabadnapokat hétközben kompenzálva. (indokolt ez már csak azért is, mert pl. 
a vasúti kiszállítások eddigi gyakorlatán alapvetően változtatni nem áll mó
dunkban); 

- a megváltozó kiképzési és munkarend feltétlenül szükségessé teszi a 
technika igénybevétel utáni üzemanyag feltöltési idejének újra szabályozását. (a 
készenléti szolgálatból, ,,ügyeletes kútkezelő" kijelölését parancsban, rugalmas 
igazodással a változó kiképzési és napirendekhez); 

- némileg újszerűen jelentkezik a hétvégi anyagfogadás, lefejtés, beszállítás 
és tárolás, - mivel a vasúti szállítások kialakult rendszere várhatóan nem válto~ 
zik, sőt a szabadidőben érkező szállítmányok sMma várhatóan emelkedhet. Mégis, 
a tervszerűbb, összehangolt feladatokkal a tárintézetek és csapatok között, lehet 
- sőt kell enyhíteni - a hétvégi termelésen. (szabályozás az Ellátó Központon 
keresztül) ; 

- népgazdasági szervekkel való kapcsolat vonatkozásában a tárintézetekben 
vagy pl. a repülő csapatok esetében a felhasználókhoz való közúti és vasúti 
szállításokat - a központi sziállító diszpécser-szol~lat közreműködésével úgy kell 
megszervezni, irányítani, hogy a súllítmányok lehetőleg ne a hétvégén érkezzenek 
a rendeltetési állomásokra. 

- a felesleges vagonállás bírságok megelőzése céljából - a gyors kirakás, 
lefejtés érdekében - az érintett szakállomány távollétét, a „készenléti szolgálat" 

.: összetételét úgy kell koordinálni, hogy a feladatra jól kiképzett, anyagilag is 
felelós személyek a megfelelő technikával gyorsan elérhetők, illetve működőkész 

..,.-- állapotba hozhatók legyenek; 

-
• 

- a kiképzés mentes pihenőnapok számának növekedésével megnő a szerepe 
a parancsnoki és szakállomány felelőssége, a rend és fegyelem követelményeinek 
fenntartása a telephelyek, üzemanyag ellátó komplexumok vonatkozásában, első
sorban a gyors müködőkészség elérésének biztosításában; 

- az eIIenörzéseknek a megfelelő tekintéllyel rendelkező elöljáró rendszeres 
és tevékeny jelenlétének az eddigieknél nagyobb szerepe lesz, a szakanyagbiztosí
tás folyamatos és megbízható végrehajtása, valamint a társadalmi tulajdon foko
zott védelme érdekében. A gyakorlat igazolta, hogy a pihenőnapokon nagyobb a 
veszélye a szabálytalanságoknak, a jogtalan igénybevételnek, az anyag eltulajdo
nításának. Felmerül kiszolgáló komplexumok zártabbá tételének, a kiszolgálás 
e napokon történő beszűkítésének szükségessége is. 

A csapatok üzemanyagszolgálata feladatai megkönnyítése, elősegítése érde
kében központi intézkedések is szükségesek. Mivel a tárintézetek e helyzetben 
megváltozó szerepe is meghatározó, külön tanulmányban szükséges ezekkel fog
lalkozni, e feladatokat elkülöníteni. 

Az ésszerűsítés érdekében ható intézkedések és tennivalók közé sorolhatók 
olyan jelentős kérdések, mint: 

.;._ a központi vételezések rendjének újraszabályo.?ása; 
- a: tárintézetektől történő kiszállítás teljes körű megvalósítása, a csomagolás, 

rakományképzés korszerűsítése; 
- vasúti szállítmányok irányított, összehangolt képzése és feladása, MAV-val 

történő újólagos megállapodás; 
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- az Ellátó Központ rugalmasabb reagálása, operatív beavatkozása a csa
patok ellátási problémáiba; 

- az adminisztratív feladatok további csökkentése, egyszerűsítése. 

Az ötnapos munkahét bevezetésének első éve az üzemanyagszolgálat szem
pontjából is sok - előre nem prognosztizálható, talán ma még be nem határol
ható, - részlet problémát produkálhat. Szolgálatunknak kötelessége erre felké
szülni ,gyűjteni a tapasztalatokat, amelyeket a kiképzések, beszámolók során az 
eddig bevált jó gyakorlatnak megfelelően vitattunk meg, keresve a közös 
megoldás további helyes módszereit. 

Ötnapos munkahétre történő áttérés tennivalói 
a csapat élelmezési szolgálatában 

Pály l s tv á n ezredes 

Az utóbbi hetekben az érdeklődés középpontjába került az ötnapos munkah..!t 
bevezetésének közelgő megvalósulása. Egyre többet hallunk róla a hírközlő esz·· 
közökben, egymás közötti beszélgetések során és ami meghatározó, egyre több 
hivatalos intézkedés lát napvilágot, amely a népgazdaság egyes területeinek 
konkrét, az áttéréssel kapcsolatos szabályozóit tartalmazza. Jelenleg kidolgozás 
alatt ráll a Magyar Néphadsereg hivatásos, továbbszolgáló és polgári 411ománya 
ötnapos munkahétre történő áttérését szabályozó HM Utasítás (lehetséges, hogy 
a cikk megjelenéséig kiadásra is kerül). 

A párt életszínvonal politikájával összhangban a gazdasági lehetőségek 
függvényében az MSZMP XII. kongresszusa határozata fogalmazta meg először, 
hogy „A törvényes munkaidő jobb kihasználásával, a munka szervezettségének 
javításával meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a hatodik ötéves terv 
időszakában a bérből és fizetésből élőknél a jelenlegi munkaidő-alap csökkenése 
nélkül át lehessen térni az ötnapos munkahétre". A határozat szellemében szüle 
tett meg a Minisztertanács döntése, amely az ötnapos munkahét bevezetését 1981. 
július l-től folyamatosan lehetővé tette. 

Mindezek után jogosan felvetődhet a kérdés, miért kell foglalkozni egy olyan 
témával, amelyet párthatározat, minisztertanácsi határozat, miniszteri utasítás 
szabályoz. Véleményem szerint elsősorban azért, mert sokakat foglalkoztat és 
mindenkit konkrétan érint; másodsorban - és ez már szakmai probléma is -
azért, mert másként érvényesül egy olyan szolgálatban, mint az élelmezési, ahol 
szabadszombaton, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon is biztosítani kell a 
személyi állomány ellátását, mint egyéb területeken; harmadsorban, mert az 
ötnapos munkahét felszínre hoz egy sor olyan, jelenleg is már részben meglevő 
problémát, amely megoldására metodikát, javaslatot kell adni és negyed1>zer, 
mert a helyes szemlélet, az egységes vezetés kialakítását a zökkenőmentes áttéré'i 
objektíve megkívánja. 

Mielőtt részletesen vizsgálnánk a kérdést, szeretném leszögezni, hogy véle
ményem szerint az új munkarendre történő áttérésnek objektív és szubjektív 
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