
Az élelmezési ellátás, mint az életkörülmények 
alakulásának fontos összetevöje 

P á l y Is t v á n ezredes 

Politikai, társadalmi, gazdasági fejlődésünknek mindig és ma is idő
szerű kérdése, hogyan változnak életkörülményeink, mily módon növek
szik a jólét, milyen ellentmondások, esetleg visszaesések bonyolítják az 
általános fejlődést, milyen módszereink és eszközeink vannak ezek le
küzdésére. Az életkörülmények, az életszínvonal egyike mai életünk leg
használatosabb fogalmainak. Vizsgáljuk alakulását, mérjük emelkedését, 
nap mint nap összehasonlítjuk az elmúlt idők, vagy más népek helyze
tével. Összhangban azzal, hogy a párt és a kormány döntő kérdésnek 
tartja életszínvonal-politikája megvalósulását, az összetevők elemzése is 
előkelő helyet foglal el a közgazdasági kutatások területei között. 

Az életkörülmények, életszínvonal összetett fogalom, szellemi és 
anyagi helyzetünk, jólétünk komplexuma. Alapja azonban az anyagi el
látottság, és ebben is kiemelkedő szerephez jut az ember élelmezési el
látása. Nincs emberi létezés élelem nélkül, és nincs emberi munka sem. 
Napjaink táplálkozástudománya egyre meglepőbb kapcsolatokat tár fel 
az ember élelme és munkája között. 

E cikk keretében a katonák élelmezési ellátottságával, annak fejlő
désével foglalkozom, azt a természetszerű helyzetet figyelembe véve, hogy 
a hadsereg élelmezési színvonala nem vonatkoztatható el az egész társa
dalomra érvényes életszínvonal-politikától, a népgazdaság erőforrásaitól, 
az ipari hátteret biztosító élelmiszer-gazdaság helyzetétől, fejlődésétől. Ép
pen e szoros kapcsolat ad lehetőséget arra, hogy - ha csak fő vonások
ban is - áttekintsük hazánk élelmiszer-gazdaságának, lakosságunk élelmi
szer-fogyasztásának helyzetét, fejlődését. 

I. 

Az élelmiszer-gazdaság helyzete, a lakosság fogyasztása 

A magyar mezőgazdaságban a második világháború pusztításai kö-,. 
vetkeztében a termelés volumene az 1934-1938-as évek átlagának felére 
cPökkent, és ezt a korábbi színvonalat csak az 1950-es évek közepén 
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érte el. A növekedés 1957 után gyorsult meg, számottevő fejlődésről csak 
ettől kezdve beszélhetünk. A termelés szerkezete, technológiája azonban 
csak akkor változott tartósan, amikor a termelőerők a szocialista átszer
vezés következtében erőteljesebben növekedtek. Emellett a termelés nö
vekedésében más tényezőknek is jelentős szerepük volt. Ezek közül ki
emelkedő a helyes agrárpolitika, amely érdekeltté tette a parasztságot 
a termelés fejlesztésében, megteremtette a termelés biztonságát nemcsak 
a szocialista nagygazdaságokban, hanem a háztáji, kisegítő- és egyéni 
gazdaságokban is. 

Mindezek hatására az utóbbi tíz-tizenöt évben a magyar mezőgaz
daság átlagos növekedése megfelelt a nemzetközileg tapasztalt fejlődési 
ütemnek, azonban az 1938-1957 közötti lemaradást nem sikerült behozni 
és így a termelés színvonala számos európai országhoz képest még el
marad. 

Az élelmiszeripar szintén jelentős károkat szenvedett a második vi
lágháborúban. Ezt figyelembe véve igen nagy eredmény, hogy 1949-ben 
az élelmiszeripar termelésének színvonala nemcsak elérte, hanem némi
leg meg is haladta az 1938-as szintet. Az ebben az időszakban bekövetke
zett államosítások lehetőséget adtak a termelőerők koncentrációjára, a 
nagyüzemi termelés biztosítására. A kialakuló nagyüzemi gyártás alapján 
az élelmiszeripar termelése gyors ütemben fejlődött, és a termelés volu
mene 191J8-ban az 1938. évinek mintegy négyszeresére, évi átlagban 
4,8°. -'o-kal növekedett. 

Hazánk élelmiszer-gazdaságában tehát az elmúlt csaknem három év
tized során nagy jelentőségű változások következtek be. E változások fő 
irányukban követték az európai szocialista országokban megfigyelhető 

tendenciákat. Eltérő adottságaink és az alkalmazott gazdaságpolitika ha
tása azonban fejlődésünk számos területén sajátos volt. A közbeeső fej
lődési szakaszoktól most eltekintve. 1963-tól a mezőgazdasági nagyüzemek 
fokozatos megszilárdulásának, a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesz
tés tudatos összekapcsolásának időszaka kezdődött el. Ez az összevonás. 
az újszerű kapcsolatok, továbbá az új gazdaságirányítási rendszer számos 
eleme éppen a legutóbbi időszak jelensége. Az élelmiszer-termelés szer
kezeti alakítása már nem szűkíthető le a mezőgazdasági termelés irányí
tási problémáira, hanem a szerves egésznek tekintett élelmiszer-gazdaság 
iparszerű fejlesztésének keretében megy végbe. A fejlődés ilyen irányát 
az tette szükségessé, hogy: 

- a kereslet szerkezeti változása az ipart mind az alapanyagszük
séglet biztosítása, mind a feldolgozás és az értékesítés terén nagyobb szer
vezettségre kényszerítette, 

- az ipari feldolgozás gazdaságossága, folyamatossága nagymérték
ben függ a nyersanyagok mennyiségétől, minőségétől. 

Ezért tehát a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés közötti új 
kapcsolat, az integráció, objektív .szükségszerűség volt. 

A magyar élelmiszer-gazdaság hazai termelésből fedezi a lakosság 
élelmiszer- és mezőgazdasági eredetű élvezeti cikk fogyasztásának 92%-át. 
A lakosság értékben számított összes fogyasztásának 44%-a származik az 
élelmiszer-gazdaságból. 
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A fejlődés hatására az a termékmennyiség, amelyet az élelmiszer
gazdaság a lakossági és közületi fogyasztás céljaira, valamint a külkeres
kedelem részére termel, rendszeresen növekszik, jóllehet a társadalmi ter
mék termelésében és a nemzeti jövedelem előállításában részaránya a 
többi népgazdasági ágéhoz képest csökken. Ez világjelenségnek tekint
hető, és törvényszerű velejárója a társadalmi munkamegosztás fejlődésé
nek, a gazdasági élet intenzív irányú szerkezetváltozásának. Mindenhol 
bekövetkezík ez az arányváltozás, ahol az ipar más ágazatai gyorsabb 
ütemben fejlődnek, mint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar együttesen. 

A lakosság fogyasztása 

Az 1950-es évek elejére az élelmiszer-fogyasztás színvonala elérte, sőt 
meg is haladta a háború előtti szintet. A fogyasztási átlagok azonban nem 
tükrözik azt a lényeges minőségi változást, amely bekövetkezett. A II. 
világháború előtti átlagok ugyanis nagyon differenciált fogyasztást takar
tak, míg az 50-es évek elejére elért színvonal milliós tömegek élelmiszer
fogyasztásának nagymértékű növekedését jelenti. Most eltekintve annak 
az egyenetlen vonalú fejlődésnek taglalásától, amelyet 1950 és 1957 kö
zött az életszínvonal és az ezzel szorosan összefüggésben álló élelmiszer
fogyasztás tekintetében láthattunk1 azt lehet megállapítani, hogy a hatá
rozott egyenesebb vonalú fejlődés az 1957-ben életbe léptetett, az életszín
vonal emelését szolgáló intézkedések végrehajtása nyomán indult meg. 

A fogyasztott élelmiszerek és élvezeti cikkek tömege az életszínvonal 
emelkedésével párhuzamosan állandóan növekszik. A növekedés 1950 és 
1968 között évről évre átlagosan 3,6° o volt. A katonai fogyasztással való 
hasonlíthatóság érdekében is nézzük meg a lakosság egy főre eső fo
gyasztásának alakulását az alapvető tápanyagokból, illetve a fontosabb 
élelmiszerekből, a statisztikai adatok alapján: 

Kalória 
Fehérje, gr 

ebből állati fehérje, gr 
Zsír, gr 
Szénhidrát, gr 
Húsfélék összesen, kg 
Tej és tejtermékek, kg 
Tojás, db 
Sertészsír, kg 
Étolaj, margarin, kg 
Cukor, kg 
Burgonya, kg 
Cereáliák, kg 

1960 

3024 
91,8 
37,3 
99,7 

420,1 
47,6 

115,4 
160 

19,8 
1,3 

26,6 
97,6 

136,2 

Forrás: Magyar Statísztikai Zsebkönyv, 

1965 

3055 
96.1 
37,9 
98.5 

426,6 
51,6 
98,7 

188 
18.6 
2 

30.1 
84,3 

139,2 

1972. 

1970 

3194 
97,9 
43,3 

115,5 
420,1 

57,G 
111,7 
247 

22 
2,8 

33,5 
75,1 

128,2 

Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás alakulásának elemzéséből több 
fontos következtetés vonható le. Ezek közül néhány: 

a) Az élelmiszer-fogyasztás kalóriában kifejezett színvonala maxi
mumnak tekinthető. A napi 3000 kalória körüli szintet a legmagasabb 
fejlettségi fokon levő államok kalóriafogyasztása sem lépi tűi, sőt bizo-
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nyos csökkenés figyelhető meg. Nemzetközi összehasonlításban hazánkban 
a kalóriaszint viszonylag magas, a jövőben tehát emelkedésével nem kell 
számolni. Összehasonlítás néhány európai állam kalóriában kifejezett fo
gyasztásával az 1967-1968. évi adatok alapján: Franciaország 3100, Svéd
ország 2850, Svájc 3170, NSZK 2960, Ausztria 2920, Csehszlovákia 3105, 
Olaszország 2860, Spanyolország 2790, ebben az időszakban Magyarország 
3141. (Forrás: FAO, 1968.) 

b) Az életviszonyok fokozatos javulása a kalóriahordozók összetételé
nek, tehát az élelmiszer-fogyasztás szerkezetének megváltozását eredmé
nyezi. A magas kalóriájú, viszonylag olcsó élelmiszereket az értékesebb 
élelmiszerek váltják fel. Ezzel párhuzamban növekszik az élelmezési szín
vonal egyik fontos mércéje, az állati eredetű fehérje fogyasztás, ami 
1934-1938 között 28,6 gr, 1966-ban 38,3 gr, 1968-ban 41 gr, és 1970-ben 
43,3 gr volt. Allati eredetű fehérje fogyasztásunk nem alacsonyabb, mint 
az egy főre jutó nemzeti jövedelem termelésében hasonló fejlettségű or
szágoké, összetétele azonban kedvezőtlen. A viszonylag magas húsfogyasz
tás, viszonylag alacsony tej-, tejtermék- és tojás fogyasztással párosul. Ez azt 
jelenti, hogy mi drágábban fogyasztjuk ugyanazt az állati eredetű fehér
jét, mint a nálunk fejlettebb országok. 

e) Az élettanilag értékes, viszonylag alacsony kalóriatartalmú cikkek 
(zöldség, zöldfőzelék, gyümölcs) fogyasztásának erőteljes mennyiségi nö
vekedését fokozatosan e cikkcsoporton belül minőségi változás váltja fel. 
A cereáliák (lisztfélék, őrlemények) fogyasztásának csökkenése hazánkban 
igen lassú ütemű, a zsírfélék fogyasztása pedig - ha a korábbiaknál las
sabban is, - de még mindig növekszik. 

Az eddigi fejlődés és a jelenlegi helyzet tömör összefoglalása után 
néhány gondolat a jövő tendenciáiról: 

Az élelmiszer-gazdaság szerepe változatlanul jelentős lesz. Az emel
kedő életszínvonalnak megfelelő ellátás biztosítása, fejlesztésének meg
gyorsítását nélkülözhetetlenné teszi. 

A hazai élelmiszer-fogyasztás növekedése és strukturális átalakulása 
a gazdasági fejlődéssel együttjáró folyamat. Tendenciái eléggé biztonsá
gosan láthatók: a kalóriafogyasztás lassú növekedése, megállapodása, ese
tenként lassú csökkenése mellett az élelmiszer-fogyasztás szerkezete -
elsősorban a cereáliák rovására - a fehérjében, vitaminokban gazdagabb, 
biológiailag értékesebb élelmiszerek fogyasztása felé tolódik el. Növek
szik az állati eredetű fehérje, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. 
Folyamatosan növekszik a feldolgozottan forgalomba kerülő élelmiszerek 
aránya. Mind a frissen fogyasztásra kerülő, mind a feldolgozott élelmi
szereknél nő a csomagoltság és a feldolgozottság foka. 

E tendenciák tartósnak ítélhetők, a következő egy-két évtizedben to
vább hatnak, sőt a társadalmi-gazdasági fejlődéssel, az életszínvonal -emel
kedésével erősödhetnek. 

II. 
Néphadseregünk élelmezési ellátásának helyzete, 

a fejlődés útja 

Nép hadseregünk hadtáp ellátása rendszerén belül fontos szerepe van 
a személyi állomány élelmezési ellátásának. Mint az emberi munkaképes-
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ség fenntartásának legfontosabb tényezője, döntő befolyása van a kato
nák szellemi és fizikai erejére, ezen keresztül a kiképzés eredményessé
gére és a harckészültségre. Az élelmezés közvetlenül hat az állomány 
erkölcsi-politikai állapotára, hangulatára, az életkörülmények alakulásá
nak egyik alapvető összetevője. Ebből fakad pártunk és kormányunk fo
lyamatos gondoskodása, amely lehetővé tette és teszi a fegyveres erők 
olyan élelmezési ellátását, amely figyelembe veszi az ország mindenkori 
társadalmi-gazdasági helyzetét, annak fejlődését, de a kiképzés és alkal
mazás sajátossáaiból származó speciális követelményeket is. 

Élelmezési színvonalunk helyzetének és fejlődésének vizsgálatánál a 
szükséglet elemzéséből kell kiindulni. 

A katonák tápanyagszükséglete 

A táplálkozásnak az elfogyasztott élelmiszerekkel, ételekkel 'biztosí
tania kell a szervezet összes tápanyagigényét, a test szerveinek zavarta
lan működését, továbbá a növekvő szervezet fiziológiás fejlődését. A ka
tona tápanyagszükséglete tehát azt a tápanyagmennyiséget jelenti, amely
re szervezetének a zavartalan életműködéséhez, fejlődéséhez, továbbá a 
munkavégzéshez szükség van. A tápanyagszükséglet alap- és munkaszük
ségletre bontható fel. Az alapszükségletet az alapanyagcsere, az életkor, 
az éghajlat 1(évszak), és az emésztés munkája határozza meg, a munka
szükségletet pedig ·a munkavégzés. 

Egy 70 kg-os testsúlyú katona alapszükséglete 1800 kalória körül 
van, amit némileg befolyásol az évszak, illetve az éghajlati tényező. Té
len az energiaigény nagyobb, mint nyáron. A levegő 10 °C-onkénti vál..!. 
tozása a szükségletet 5°/0-kal módosítja. 

A munkaszükségletet a munkavégzés jellege és körülményei határoz
zák meg. A sorállomány igénybevételét tanulmányozva az állapítható 
meg, hogy az energiaigényt tekintve a nehéz fizikai munka kategóriájába 
sorolható. A vizsgálati eredmények szerint a különböző fegyvernemeknél, 
szakcsapatoknál szolgálatot teljesítő katonák szükséglete alapvetően két 
tényezőre bontható: az egyik az állandó, a másik a változó szükséglet. Az 
állandó, napirend szerinti munkavégzés átlagos energiaszükséglete jól de
finiálható, naponta 1500 kalóriás középérték számolható. A változó szük
séglet a fegyvernemek, szakcsapatok kiképzési sajátosságaiból, az igény
bevétel különbözőségéből adódóan határértékek között állapitható meg. 
A vizsgálatok alapján e szükséglet 250--'850 koalória között mozog. Néhány 
példa a napi kalóriaszükségletre: 

A'lapszük- Munkaszükséglet 
Összesen 1séglet alap változó 

Lövész katona 1800 1500 380-480 3680-3780 
Felderítő katona ejtőernyős 

kiképzés közben 1800 1500 570-850 3870-4150 
Őrkatona 1800 1500 430-480 3730-3820 

A példák természetesen nem mentesek az átlagolás hibáitól, mert 
nem veszik többek között figyelembe a már említett évszak befolyását 
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vagy azt, hogy a lövész katona szükséglete is magasabb harcászati gya„ 
korlaton, mint általában. 

Egyáltalán nem közömbös az, hogy a kalóriában kifejezett szükség--
1et milyen tápanyagból kerül biztosításra. A sorállományú katonák élet
kori sajátosságait is figyelembe véve, az összkalória igény 12-180/o-át 
fehérjékkel (ennek legalább fele állati eredetű), 25-45%-át zsírral, 40-
60"/o-át szénhidráttal szükséges biztosítani. 

A szükségletek kielégítése 

A sorállomány élelmezési ellátásának rendszere az élelmezési nor
mákon, illetve a normák keretében biztosított anyagi eszközök szabályo
zott felhasználásán alapul. A szükségletek kielégítésének gyakorlati alap
ját tehát az élelmezési normák adják, amelyek kialakítását három fő té
nyező határozza meg: 

1. A táplálkozási szükségletek az ember sokféle, egyre jobban diffe
renciálódó, bővülő szükségletei közül a kielégítés sorrendjében az elsők 
közé tartoznak. Az élet fenntartása, a szervezet egészséges működése, a 
testi és szellemi fejlődés biztosítása érdekében rendszeresen élelmiszere
ket és ezekkel tápanyagokat kell fogyasztani. Ennyiben tehát a táplál
kozás élettani folyamat. 

2. Kizárólag élettani alapon azonban a táplálkozási szükségletek nem 
magyarázhatók. Az, hogy a szükségletek milyen feltételek között, milyen 
színvonalon és összetételben nyernek kielégítést, függ a társadalom és a 
termelőerők fejlettségétől, a termelési viszonyoktól. A táplálkozási szük
ségletek tehát élettani és társadalmi-gazdasági jellegűek is. 

3. A táplálkozási szükségletek - mivel emberi szükségletek - egy
ben szubjektívek is. A szükségletek szubjektív vonásainak érvényesülése 
szorosan összefügg az élettani és a társadalmi-gazdasági tényezőkkel, végső 
soron azokra épül. 

Eszerint tehát az élelmezési normáknak biztosítaniuk kell a szüksé
ges tápanyagokat az élettanilag indokolt mennyiségben, összhangban kell 
lenniük a társadalom és gazdaság adott színvonalával, és lehetőséget kell 
adniuk a fogyasztási szokások kielégítéséré is. A hadseregben folytatott 
tömegétkeztetés és más körülmények természetesen a szubjektív igények 
kielégítését csak nagyon szűk - bár folyamatosan bővülő - határok 
között teszik lehetővé. 

Néphadseregünk sorállománya részére 1949-től 1957-ig természetbeni 
élelmezési norma volt megállapítva, amely kezdetben 19 féle, majd 22 
féle élelmiszer kötelező felhasználását írta elő. Így az élelmiszer-fogyasz
tást, az élettani igények kielégítését, az ételfogásokat az élelmezési norma 
egyértelműen determinálta. Jellegzetessége volt a cereáliák, a hüvelyes, 
a burgonya túlzott mérvű fogyasztása, az alacsony cukor-, tej- és tejter
mékfogyasztás. Az 1957-től 1961-ig tartó vegyes gazdálkodás - részben 
természetben, részben pénzben volt a norma megállapítva - után 1962-
től áttérve a teljes pénzgazdálkodás rendszerére, lényegében megszűnt 
minden mennyiségi előírás. Azóta a fogyasztási célkitűzések a tervezhető 
és számítható élettani mutatókon alapulnak. 
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Hogy milyen fogyasztást tett lehetővé a sorállomány élelmezési nor
mája, a fogyasztás hogyan alakult, azt az alapvető tápanyagok és a fon
tosabb élelmiszerek felhasználásának tükrében lehet megítélni (az 1970-es 
fogyasztást a lakosságéval is összehasonlítva): 

1957 1968 1970 
MN lakosság 

Kalória 3987 4050 4269 3194 
Fehérje, gr 134,9 132,8 138 97,9 

ebből: 

Allati fehérje, gr 47,4 53,8 53,9 43,3 
Zsír, gr 100,5 126,7 128,9 115,5 
Szénhidrát, gr 609,7 567,5 610,9 420,1 
Húsfélék összesen, kg 99 102,1 95,4 57,6 
Tej és tejtermékek, kg 37,6 89,4 96,1 111,7 
Tojás, db 91 95 151 247 
Sertészsír, kg 19 21 20,5 22 
Cukor, kg 26,5 22,6 22,3 33,5 
Burgonya, kg 146 88,6 88,2 75,l 
Cereáliák, kg 205,2 197,3 205,4 128,2 

Az adatok alapján önként adódik a lehetőség néhány következte
tésre: 

1. A lakosság fogyasztásával való mennyiségi összehasonlítás itt most 
elsősorban annak bizonyítékául szolgálhat, hogy a sorállománynak a la
kossági átlagtól eltérő életkori sajátosságai, az átlagfogyasztóénál rend
szeresen magasabb igénybevétel nagyobb felhasználási értékeket indokol. 
Más tekintetben azonban - ha folyamatában és hosszabb távon vizsgál
juk - az összehasonlítás azt igazolja, hogy az egész társadalom fogyasz ... 
tására ható tendenciák néphadseregünkben is érvényesülnek, igaz csak 
a norma által behatárolt lehetőségig. 

2. A sorállomány fogyasztásának kalóriában kifejezett mennyisége 
napi 4000-4200 közötti szinten mozgott, ami a nehéz fizikai munka ka
lóriaszükségletének felel meg. 

3. A táplálkozás-élettani szempontból jelentős állati eredetű fehérje 
biztosításában - különösen 1957-hez viszonyítva - jelentős előrelépés 

történt. Ennek ellenére a növényi és állati fehérje aránya kedvezőtlen, 
még nem felel meg a szükségletből fakadó követelménynek (50-90°'0). 
E tekintetben a lakosság fogyasztásának belső aránya jobban megközelíti 
az optimumot. 

4. A társadalmi hatás és a táplálkozástudomány elveinek, tudatos al
kalmazásának eredményeként sokban módosult az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezete. 1957-től 1968-69-ig fokozatosan növekedett a hús, húsipari 
termékek, a tejtermékek, a tojás, a gyümölcsfogyasztás. Ezzel párhuza
mosan csökkent a gabonaneműekből készült termékek (cereáliák), a bur-
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gonya felhasználása. A hadsereg fogyasztásában is törvényszerűen na
gyobb szerephez jutottak a magasabb feldolgozottsági fokú, mind életta
nilag, mind pénzben értékesebb élelmiszerek. 

5. E kedvező irányú fejlődés - mint a táblázat is mutatja - 1970-re 
megállt, sőt néhány fontos élelmiszernél a fogyasztás alakulásában ha
tározott visszaesés mutatkozott. Az okokat keresve, ebben két tényező 
játszott szerepet: az egyik a szabadáras mezőgazdasági termékeknél ta
pasztalt felfelé irányuló ármozgás, a másik a pénzértékben magasabb, 
értékesebb élelmiszerfajták nagyobb mérvű fogyasztása. E tényezők a 
norma 1957-es belső szerkezete és 1968-tól változatlan értéke miatt ért
hetően annak reálértékét csökkentették. Ezek miatt szükségessé vált a 
norma értékének felülvizsgálata és korrekciója. 

Az új élelmezési norma 

Mint ismeretes a Magyar Néphadsereg hadtápfőnökének 2. sz. utasí
tása 1973. január 1-i hatállyal elrendelte - többek között, de elsősorban 
- a sorállomány élelmezési riormájának korrekcióját. Ez alapján a norma 
pénzértéke 16°/0-kal növekedett. A korrekciót megelőző elemző-kidolgozó 
munka során abból indultunk ki, hogy: 

- az 1957-es belső szerkezetre alapozott pénzérték (17,60 Ft) már 
irreális, túlhaladott volt, nem tette lehetővé a vázolt fogyasztási tenden
ciák érvényesülését. Pl. a régi norma szerkezetén belül a hús aránya 
70°/o marhahús, 30°/o sertéshús volt, tejből 1 dl naponta, noha a tényle
ges fogyasztás húsból 50-500/o, tejből 1,5 dl. Vagy: tejtermékek, kész
ételek a régi norma alapjaként nem is szerepeltek, a valóságos fogyasz
tással ellentétben. Az élelmiszeripar 1968-tól 130-140 új cikkel jelent 
meg a piacon, 30 féle konzervipari termék, 30-40 féle tejtermék, 70 féle 
édesipari termék formájában. Ezek mind magasabb feldolgozottságű, jobb 
csomagoltságú, nagyobb tápanyagértékű, de árban is magasabb értékű 
termékek, amelyek egyrészét a változatlan értékű norma csak elvétve és 
szükségszerűen tudta befogadni; 

- az utoljára 1968. január I-vel megállapított pénzérték nem biz
tosította az időközben beálló, kedvezőtlen ármozgás követését a szabad
áras kategóriába tartozó mezőgazdasági termékeknél. Tehát a változatlan 
névleges értékű pénznorma terhére csökkentett mennyiségű beszerzés 
vált lehetővé a csapatoknál. Az I. sz. élelmezési normában szabadáras 
termékek beszerzésére tervezett értékhányad reálértéke 1968-tól mintegy 
30-40°,'o-kal csökkent. 

Mindezekből következik, hogy a sorállomány részére megállapított 
új élelmezési norma már nemcsak az elmúlt évek árszintnövekedésének 
utólagos korrekcióját, hanem - ha szerény és egyáltalán nem teljes 
mértékben is - a fogyasztás szerkezeti korszerűsítésének lehetőségét is 
tartalmazza. A továbblépés indokai adottak, a realizálás, az anyagi felté
telek megteremtésével arányban a távolabbi tervek célkitűzése lehet. 

A katonai élelmiszer-fogyasztás fejlődésének jövője 

Az élelmiszer-fogyasztás eddigi fejlődésének egyik legfontosabb ta
nulsága az, hogy a társadalmi és gazdasági élet jelenségei, az életszínvo-
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• 

nal változása közvetlen hatást gyakorol arra. ,Minthogy a hadsereg a tár
sadalom szerves része, e hatások közvetlenül, törvényszerűen érik a ka
tonai fogyasztást is. A hosszabb távon való fejlődés megítélésénél is te
hát e szoros kapcsolatból kell kiindulni. 

Az élelmiszer-fogyasztás sajátossága, hogy annak mértékét végső fo
kon a táplálkozás-élettani határok korlátozzák. Vajon meddig növeked
het az élelmiszer-fogyasztás, van-e valamilyen szint, amely behatárolja a 
fogyasztás mennyiségét, volumenét. A telítettséget a táplálkozásban is 
mennyiségi és minőségi vonatkozásban vizsgálhatjuk. A különféle ten
denciák azt bizonyítják, hogy hazánkban a ténylegesen elfogyasztott élel
miszerek mennyisége, és a kalóriafogyasztás hosszabb távlatban csökkeni 
fog. A katonai fogyasztásban a várható értékek: élelmiszer-fogyasztás 
bruttó értékben napi 1,6-1,7 kg (jelenleg: 1,9 kg) kalóriafogyasztás napi 
4000 (jelenleg csaknem 4300). 

A másik oldalt - a minőség oldalát - vizsgálva az állapítható meg, 
hogy a táplálkozás szerkezete, összetétele, a fogyasztott élelmiszerek for
mája, a feldolgozottság foka, annak arányai állandóan változnak, fejlőd
nek. Fejlődésében vizsgálva tehát minőségi szempontból nincs a táplál
kozás telítettségének abszolút határa. Minőségi tekintetben a katonai fo
gyasztás fő tendenciái: 

- megáll, és némileg csökken az összfehérje-felhasználás mennyi
sége, de a belső arány eltolódik a biológiailag értékesebb állati fehérje 
irányába. Az optimális arány: 50-50°/o (a jelenlegi arány: 39°/o állati, 
61 °/o növényi fehérje); 

- fentiekkel összhangban a jelenleginél alacsonyabb zsír- és szén
hidrát-fogyasztás várható; 

- csökken a cereáliák (lisztféyék) fogyasztása, növekszik a hús-, tej-, 
tojás-, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás; 

- a katonai fogyasztásban is jelentősen éreztetni fogja hatását, hogy 
az élelmiszeripar konzervek, nagyüzemi félkészételek gyártásával olyan 
előkészített termékeket fog egyre nagyobb mértékben termelni, hogy a 
laktanyákban csak a főzés utolsó fázisára kerül majd sor; 

- a fokozatos és minden irányú fejlődéssel párhuzamosan megvaló
sulnak a sorállomány élelmezési ellátásánál is a választásos menürend
szer feltételei. 

A vázolt fogyasztási célkitűzések viszonylag nem távoli időszakban 
elérhetők, egyik-másik vonatkozásban pedig már a közeli jövőben megva
lósíthatók. Az eredmények, amelyeket szocialista társadalmunk; hadsere
günk építése közben e tekintetben is történelmileg rövid idő alatt értünk 
el, teljesen reálissá teszik, hogy erőforrásaink és lehetőségeink számba
vételével a jövő útján egyre konkrétabban meg lehessen jelölni. A követ
kező években a már megindult fejlődési folyamat meggyorsítására, a még 
határozottabb célok megvalósulására kell törekednünk az egész fejlődés
sel összhangban . 
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