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ELŐTERJESZTÉS

A Minisztertanács a 4000/1974. sz. “Az 1975. évi népgazdasági 
tervről" szóló határozatában előírta, hogy a gazdálkodás minden 
területén általánossá kell tenni az anyagi és pénzeszközökkel 
való takarékoskodást. Különösen nagy súlyt kell helyezni az anyag, 
az üzemanyag, a tüzelőanyag és a villamosenergia felhasználás te
rén a takarékosságra.

A határozat kimondja, hogy a miniszterek, az országos hatáskörű 
szervek vezetői, a fővárosi és megyei tanácsok elnökei utasítsák 
a felügyeletük alá tartozó gazdálkodó egységeket takarékossági 
intézkedések kidolgozására.

Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökét felszólítja, hogy adjon 
közre szempontokat, amelyeknek az intézkedési tervekben érvényt 
kell szerezni.

A BM vonatkozásában szükségessé váló intézkedésre a Terv és Pénz
ügyi Csoportfőnökség az érintett társ-szervekkel koordinálva a 
mellékelt miniszteri parancs-tervezetet készítette.

A parancs-tervezet elvileg rendelkezik arra nézve, hogy az eddi
gieknél nagyobb súllyal kerüljön napirendre a takarékosság vala
mennyi belügyi szervnél. Körvonalazza az észszerű, takarékosság 
fogalmát.

Az 1. pontjában takarékossági intézkedési terv készítésére köte
lezi a költségvetés készítésére kötelezett szerveket, a miniszté
rium központjában a KEP-et és az önálló anyagi számadótesteket.

Hasznosítja a más minisztériumok, országos főhatóságok által ki
adott intézkedéseket. Többek közt az energiahordozókkal való ha
tékonyabb takarékosság elősegítése céljából a  minisztérium központ- 
jában függetlenített főenergetikus beállítását rendeli el országos 
hatáskörrel az I. Főcsoportfőnökség szervezetén belül.
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Kijelöli a minisztérium részéről a takarékosság összefogó és 
irányitó szervét: a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséget.

A takarékosság hatékonyabb végrehajtása és a lehetőségek széles
körű feltárása érdekében biztosítja a szervek anyagi érdekeltsé
gét; ugyanis a központilag számításba vett megtakarítások túl
teljesítéséből lehetővé teszi, hogy a Terv és Pénzügyi Csoport
főnökség a szervek részére esetenként szociális és kulturális 
célokra bizonyos összegeket visszahagyjon.

Előírja néhány olyan intézkedés végrehajtását, amelyre egyébként 
még nem került volna sor. Így napirendre tűzte az ellátási és 
felhasználási anyagi-pénzügyi normák teljeskörű felülvizsgála
tát. Maximálja az irodahelyiségek és a hálókörletek fűtési hő
mérsékletét.
Számol azzal is, hogy a minisztérium központi szolgálati szer
vei megteszik a takarékossággal összeegyeztethető további megtakarításokat 

 eredményező intézkedéseiket.

Elrendeli a takarékossági intézkedési tervek végrehajtásának 
rendszeres ellenőrzését.

A parancs a szervek takarékossági intézkedési tervének elkészítéséhez 
 mellékletben irányelveket és előírásokat tartalmaz.

Az irányelvekben olyan takarékossági célokra kívánjuk a figyel
met irányítani, amelyekkel a BM területén a szolgálat sérelme 
nélkül jelentős eredményeket lehet elérni és amelyek a népgaz
daság szempontjából is fontosak.

A takarékossági célok közül külön és részletesen kell foglalkoz
ni azzal, hogy a gépjármüvek futási km-e intézményesen csökken
tésre kerüljön-e vagy sem.

  A közületi személygépkocsik éves futásteljesítményét a közleke
dés- és postaügyi miniszter, a pénzügyminiszter és a munkaügyi 
miniszter 3/1975./III.27./ számú együttes rendeletével 1975. év
re vonatkozóan az 1974. évi teljesítményhez képest összesen 10 %- 
kal csökkentette.
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A fegyveres erők és testületek személygépkocsijainak éves futás
teljesítményét a rendelet szerint a felügyeletüket gyakorló mi
niszter külön szabályozza.

A BM gépjármüvek futási km-normája már évekkel ezelőtt korlátozott 
mértékben került megállapításra /havi 3000 km/, annak ellenére, 
hogy a népgazdaság más területén ilyen megkötöttség nem volt. 
Megítélésünk szerint a futási km-norma további intézményes mérsék
lése szerveink mozgáskészségét nem kívánatos módon érintené. Ezért 
a jelenleg érvényben lévő futási km-norma további csökkentését 
nem javasoljuk.

Véleményünk szerint a takarékossági irányelvekben rögzített elő
írások elégségesek ahhoz, hogy az üzemanyag terén lehetséges meg
takarítások realizálódjanak, mert ezt a szervek a lehetséges mér
tékig tervbe fogják venni.

Számításaink szerint a miniszteri parancs előírásainak maradék
talan végrehajtása számottevő megtakarítást eredményez, amit vég
ső soron az igen korlátozottan kielégített szükségleteink növelé
sére fordíthatunk.

A takarékossági intézkedések hatékony végrehajtása érdekében alap
vetően szükséges az is, hogy a szolgálatot irányító szervek az 
intézkedéseik kiadását megelőzően a továbbiakban sokoldalúan mér
legeljék a feladatok anyagi-pénzügyi kihatásait és törekedjenek 
a legoptimálisabb ráfordítás mellett a kitűzött cél elérésére.

Kérem Miniszter elvtársat, hogy 
jóváhagyni.

a parancs-tervezetet szíveskedjék

/ Dr. Pál Antal /  
r . vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

B u d a p e s t  , 1975. április hó 24.



Melléklet a számú
parancshoz.

IRÁNYELVEK ÉS ELŐÍRÁSOK A TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSI 
TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

a./ AZ ENERGIAHORDOZÓK Fe l h a s z n á l á s a

1./ Az elektromos energiafelhasználás csökkentése érdekében

- számbeliség és a teljesítmény szükségessége oldaláról 
felül kell vizsgálni a fogyasztási egységeket és a mellőzhető 

berendezéseket vagy a túlzottan nagyteljesít
ményű fogyasztási egységeket a használatból ki kell 
vonni, illetőleg a megfelelő kapacitásúra kell kicse
rélni;

- iroda és más szolgálati helyiségekben elektromos fűtő
berendezés használata csak abban az esetben engedélyez
hető, ha az előírásos belső hőmérséklet biztosítása az 
alkalmazott fűtési rendszer keretében tartósan nem le
hetséges; 

- a fényűző jellegű, jelentős energiafogyasztással járó 
világítási megoldásoknál, külön költségek előidézése 
nélkül, fokozatosan át kell térni a munkavégzés felté
teleit célszerűen és gazdaságosan elősegítő_ világítástechnikai 

 eszközök alkalmazására.

2./ Az üzemanyagfelhasználás csökkentése érdekében

- fokozni kell a gépjármüvek műszaki állapotának figyelem
mel kisérését. Gondoskodni kell a gazdaságtalanul üze
melő /túlfogyasztó/ járművek megfelelő beszabályozásáról, 
illetőleg forgalomból való kivonásáról,

- a járműkihasználás javítása érdekében a szerven belüli 
igénybevételt jobban össze kell hangolni, az ú n. üres
járatokat a minimumra kell csökkenteni,

- a vidéki kiszállások esetében előtérbe kell helyezni a 
közforgalmi jármüvek igénybevételét,
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- tovább kell növelni a gépjárműállományon belül a
kisebb beszerzési és üzeme1tetési költséggel járó jár
müvek arányát.

3./ A fűtési hőmérséklet iroda és más szolgálati helyiségekben 
20-22°-ot, a hálókörletekben 18-20°-ot nem haladhatja meg. 
A fűtés során folyamatosan igazodni kell a külső hőmérsék
leti viszonyokhoz.

4./ Az olajkályhák használatáról - ha a környezetvédelmi vagy 
más körülmények használatukat kifejezetten nem kívánják 
meg - az utánpótlás keretében át kell térni a hagyományos 
fűtési módra .

3./ KÜLÖNFÉLE ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA

1./ A papír, irodaszer 
tások céljából

felhasználás terén elérendő megtakarí-

- felül kell vizsgálni az írásos jelentések rendszerét. 
Törekedni kell arra, hogy a jelentések száma a legin
dokoltabb mértékre csökkenjen, szűnjön meg a párhuzamos
ság és a jelentések a lényegre törő fogalmazás eredménye
ként terjedelmileg is szűküljenek. A különböző írásos 
tájékoztatók  példányszámát a feltétlenül szükséges mér
tékre kell korlátozni,

- a belügyi szervek egymás közti levelezésében meg kell 
szüntetni a merített- és bankposta papírok, valamint 
az előrenyomtatott fejléces papírok használatát.
A választervezeteket lehetőség szerint az eredeti ik
tatmányon kell elkészíteni,

- sokszorosításoknál - a különleges eseteket kivéve - a 
stenciles és rotaprintos megoldást kell alkalmazni. A 
miniszteri és miniszterhelyettesi utasításokat és paran
csokat is csak nagy példányszámban történő kiadás esetén 
lehet nyomdai úton előállítani. A fénymásoló és gyors
másoló gépek használatát a legindokoltabb esetekre /egyes 
kópiák készítésére/ kell korlátozni,
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- a sokszorosításnál, valamint a társ-szervi külső-belső 
levelezéseknél törekedni kell a papír mindkét oldalának 
a használatára,

- felül kell vizsgálni a napi- hetilapok, folyóiratok, hiva
talos közlönyök, értesítők és egyéb sajtótermékek előfize
tési példányszámait és számukat a munka végzése szempontjá
ból feltétlenül indokolt és szükséges mértékre kell csökken

2./ Törekedni kell arra, hogy a szolgálati feladatok ellátásához 
szükséges készletek ténylegesen csak a szükségnek megfelelő 
összetételben és mértékben kerüljenek kialakításra. Folyamato
san és időben gondoskodni kell a szolgálati célokra már alkal
inatlan, vagy szükségtelen eszközök, anyagok használatból történő 
kivonásáról és hasznosításáról.

3. / Keresni kell a lehetőséget arra, hogy az eddig tőkés importból
fedezett szükségletet elsődlegesen hazai, vagy szocialista 
relációból származó termékek beszerzésével nyerjenek kielégí
tést.

4. / A hulladékanyagok /fémek, papírok, textíliák, műanyagok, üve
gek, stb./ újrafeldolgozásával viszont jelentős alapanyag- 
behozatal- és devizamegtakarítás érhető el. Éppen ezért vala
mennyi szervnél- meg kell szervezni a hulladékanyagok rendszeres

 gyűjtését, tárolását és a hasznosító népgazdasági szervek
hez történő továbbítását.

A hulladékanyagok gyűjtésére az objektumokon belül megfelelő 
gyűjtőhelyet, a hasznosítására pedig felelős személyt kell ki
jelölni.

C./ EGYÉB k ö l t s é g e k k e l v a l ó t a k a r é k o s s á g

1./ Felül kell vizsgálni a használatban lévő távbeszélő készülékek 
számának szolgálati szempontból való indokoltságát.
Elsősorban az önálló városi vonalak csökkentésére kell törekedni

, de korlátozni kell a központról kihelyezett mellékál- 
lomások számát is.

teni.
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A telefonközpontok folyamatban lévő rekonstrukciója során az 
új központok kapacitását a felülvizsgálat eredményeinek figye
lembevételével kell meghatározni.

2 . /  A különböző szakmai és egyéb értekezések alkalmával a berende
lések időtartamát úgy kell meghatározni, hogy szálloda igény- 
bevétele - lehetőség szerint - ne merüljön fel.

3 . Törekedni kell a költségvetés bevételi előirányzatainak túl- 
teljesítésére, egyrészt új bevételi források feltárása, többek 
között az eddigi díjtalan szolgáltatások díjazás alá vonása, 
másrészt az egyes érvényben lévő, de nem megfelelő szolgáltatá- 
si díjtételek módosítása útján.

4./ A munkaerővel való célszerű gazdálkodás elősegítése végett 
felül kell vizsgálni a másodállásban, mellékfoglalkozásban, 
megbízásos viszonyban való alkalmazások indokoltságát.
A szakértők igénybevétele során is messzemenően figyelemmel 
kell lenni annak indokoltságára.
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A tervezett megtakarítás 
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