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VÁMH.iDI LÁSZLÓ százados 

Honvéd élelniező raktárak feladata 
a1:; élelmező szolgálatban 

A hadtáp élel,rnező szolgálat mikénti működésének 1rany
elveit a „Segédlet az anyagi szolgá~at e}lát'ására" és a „Tech
minimum" a hadtáp szolgálat számára." c. szolgálati utasítások 
idevonatkozó határozványai tartalmazzák. A hadtáp élelmező 
végrehajtó szolgálat szervezési és működési szabályai . tehát 
ezekre az irányelvekre vannak felépítve. A dicsőséges Szovjet 
Hadsereg ellátási rendszerére alapozott élm. szakvonalú határoz-
ványok, irányelvek lényege a, következő: · 

1. Korszerű csapatélelmezés biztosítása a táplálkozás élet
tani követelményeknek (kalória, vitamin, tápanyag-szükséglet) 
megfelelően. ' · 
. 2. Igénybevételtiek megfelelő élelmezés kiszolgá'.tatása 
(élelmezés,i ,norma) kalórikus alapon, de - ,egyelőre még - egy 
meghatározott pénz értékhatáron belül (pénzgazdá!lkodús). 

3. Etkezések egyöntetűségének elérése a tervgazdá'.kodási 
.szempontok, a biológiai követelmények figyelembevételével (Irány-
étlapok kiadása). · 

4. Beszerzési módok egységes és rendszeres szabályozása:. 
Súly a központosított (centralizált) beszerzésen van: 

a) a csapatok tehermentesítés~re, . · 
! < ö . 

b) a nagybani beszerzés előnyeinek kihasználása végett, 
c) az általános tervgazdá)kodási szempontok, a szociaÜz

mus célkitűzései és . rendelkezései szerinti beszerzési módok fel
tétlen betartásának elérés·e céljából. 
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5. Hadtáp utánszállítás megszervezése, kiképzésszerű be
gyakorlása az élelmező raktáraf< ál!omáshelyén kívül eső csapa
tok közvetlen felvételezésének mellőzésével. 

A hadtáp élelmező szolgálat jelen'.egi rendszere élénken 
rávilágít arra, hogy honvédségünk súlyt helyez 

a !korszerű csapatélelmezésre, 
az igénybevételnek, az -energia-szükségletnek megfelelő 

étkezés kiszolgáltatására, 
a konyhatechnikai kivitelezhetőségére, az élelmezettek ét-

kezési ,szokásaina fdépítiett ,egysé,g,es étki2zések elérésére, 
az étlaptervezések jelentőségének 1kiemelésére, 
a beszerzési módok központi szabályozására és 
az utánszállítások menetének irányítására. 
A csapatok zökkenőmentes élelem-ellátására az élm. szak

szolgálatos közegek (élm. szolgálat vezetők, ellátócsapatbeliek} 
hivatottak. Jelentős ellátási feladat hárul a ·kerületi élelmező rak
tárakhoz beosztott ?zakközegekre, mivel az ellátási rendszer 
súllyal az élelmező raktárakra van alapozva. 

Munkájukat a felelősségérzet, a politikai öntudat, öntevé
kenység, előrelátás, mozgékonyság és a mindenkori helyzethez 
való rugalmas alkalmazkodás jellemezze. Mindent el kell követ
niök, hogy a csapat é'.m. szükségletét mindenkór és idejében 
megkapja. 

A hadtáp élelmező szolgálat eHátása terén a kerületi élel
mező raktárnak főfeladata nagy vonalakban a következő: 

a) az „Irányétlap"-ok helyes össze{i!lítása, megszerkesztése, 
· b) az élelemszükségletek biztosítása, 
c) az utánszál1ítás megszervezése. 

A) ÉTLAPOK. 

I. Étlaptervezés általában. 

A cs.apatélelmezés értékét az étl.apok fejezik ki, melyek
nek felépítésében, tartalmában kifogástalannak kell lenniök. Az 

· 'étlap legyen változatos. Ez a változatosság nem is annyira a 
felhasznált alapanyagokban, mint az elkészített ételek' ízében, 
színében ·és halmazállapotában jusson kifejezésre. Egy étlapon 
ugyanazon ét,el ne kerüljön :gyakran 1alkalmazásra. 

- Ugyanazon az étlapon magas tápértékű ételek alacsonr 
tápértékűekkel, úgynevezett nehéz étel'ek könnyű ételekkel vál- · 
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takozzan:ak. Egyhan_g-ű táplálkozás előbb-ut"óbb megú~ásra, étvágy
talanságra vezet. Az étlapokat a - költségkihatás, a kalória-, 
vitamin- valamint a fehérje-, zsír- és szénhidrátszükséglet figye
lembé vételével kell összeállítani. 

Szabály: zöldfőzeléknek, , burgonyának, tej és tejtermékek
nek, tojásnak, illetve ezek megfelelő pótszereinek a napi étke
zéseknél nem szabad h.iányoznL S-úly a pótszerezési lehetőségek 
kihasználásán is van. 

Az étlap jellegzetességét a megfelelő évszak adja meg. 
Különös gondosságot kíván a téli, valamint a tavaszi étlap össze: 
állítása. A nehézségek elsősorban a télvégi és a koratavaszi hóna
pokban jelentkeznek, amikor a táplálékaink vitaminokban szegé
nyek (gyümölcsök, ·a főzelékek már elfogytak, vagy nagyon 
drágák. (Ilyenkor adjunk burgonyát, savanyú káposztát, sárga
répát, parajt, retket, szárított főzeléket, gyümölcskonzerveket, 
gyümölcsnedveket.) 

Télen a C-vitamin ellátás szempontjából különösen jelen
tős a savanyú káposzta fogyasztás. 

' A- és C-vitaminokban gazdagok a paradicsom- és paprika-
készítmények, melyek igen! kís mennyiségben a napi vitamin 
szükségletet kielégítik. 

II. !rányéllap. 

Az irányétlapokat a kerületí élelmező raktár.ak havo1)ta 
kétszer (2-2 heti időtartamra) szerkesztik az állomásorvossal 
egyetemben. · 

Az irányétlapok mikénti megszerkesztésének · tényezői : 
1. Táplálkozás élettani köveíelmények (kalóriaérték, vita

minszükséglet, fehérje, zsír és szénhidrát arány.a). 

2. Konyhatechnikai kivitelezhetőség figyelembevételével 
a 11egén,ység ízlése (niépél,elmezési swkások). 

3. Költségkihatás (élm. illetmény - élm. norma - felső
határértéke) , ., 

Cél·,. fuogy az élelmezés minél jobb, egészségesebb, . válto
zatosabb, bőségesebb és ízletesebb legyen. 

Az irányétlapokat a kerület élelmező szolgálat vezetője 
és a kerület vezető orvosa vizsgálja felül és a kerület hadtáp
parancsnoka hagyj a jóvá. 
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A jóváhagyott irányétlapokat ai illetékes kerület megfe
lielő példányban sokszoro~íHatja iéis l-1 példányt az alárendel~ 
'.(utalt) alakulatok részére idejekorán kiad. . . 

Az irány étlap \ tartalmazza: 

1. az étkezés időpontját (hó, nap), 
2. az étkezés nemét (reggeli, ebéd, vacsora), • · 
3. I. sz. Táblázatot „az élm. raktártól felvételezni köte

lezett cikkekről" ( 1 főre eső, kiszabat, egységár, kalória-meny
nyiség, pénzérték), 

4. II. sz. Táblázatot „1az alakulatok által helyszínen besze
rezhető cikkekről" (1 főre eső kiszabat, irányár, k1alória-mennyi
ség, pénzérték, azaz gazdálkodási hányad), 

5. ,,összesen" rovafot, mely magábafoglalja az I. sz. 
és a II. sz. Táblázat szerinti cikkek összetes kalóriaértékét és 
összetes pénzértékét. Egyben kimutatj1a az élm. norma felső ha
tárértékével szembeni túlkiadást, illetve megtakarítást. 

Tizenöt 1napna összeállított irányétlap mintát a c1Satolt 
melléklet tartalmazza, amely szerint az V. sz. norma felső ba
tátértékéből (naponta 6.- Ft) átlagosian 3800 kalóriának meg
felelő bőséges és változatos étkezés nyujtható némi megtakarí
tással ( 1 fő után naponta 1 fillér á megtakarítás). 

Az irányétlapok alapján á!lítj:'ik össze az alakulatok ia 

hetiétlapokat az A/I. pontban foglaltak szerint. 
Az irányétlapok I. sz . . Táblázatában feltüntetett cikk„eket: 
a) a helyi alakulatok közvetlenül vételezik, 
b) a külállomások idejekorán leigénylik az élm. raktár

tól. A kiszállítás a C) fejezet szerint történik. 
Az irányétlapokkal V1aló ellátási rendszer immár ½ éve 

lépett élietbe, úgyhogy az élm. szolgálatvezetők az étlaptervezé
sek terén már begyakoroltak. 

Az irányétlapok hátránya: 

a) Az élm. 1Szo1gála1vezetők befolyásoltatnak a heti
éthap megszerkesztésénél, mivel az irányétlapok egyben étlap
tervezések is és így nem 1 'fordítanak különösebb gondot az étke-
zések összeállítására. 1 1 

b) Többfokozatú élm. illetmény V1a,n rendszeresítV1e, vi
szont az irányéUapok csak az V. sz. norma pénzértéke szerint 
kerülnek megszerkesztésre. 
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Az élm. szolgálat vezetőnek arra kell törekedni, hogy az 
irányétlapok szerinti . cikkek (aliapanyagok) felhasználásával mi
nél változatosabb, ízletesebb stb. étkezés kerüljön kiszolgálta
tásra . . A hetiétlapok összeállítás~nál (lásd A/I. pontot) az élm. 
szolgálat vezetőknek, a végrehajtó szakközegeknek, öntevéke
nyeknek és leleményeseknek .kell lenniök. 
. Az irányétlapok I. sz. Táblázatában feltüntetett élm. cik-

keket nemcsak az V. sz. élm. normára igényjogosult alakul1atok, 
hanem norma-fokozatú élelmezettek részére is fel lehet az étke
zéseknél · használni - egyes cikkekben történő változtatással. 
Egyes alakulatoknál, intézeteknél könnyű, kímélő étrendi köve
telmény van {repülők, betegek). Ilyen esetekben az élelmező szol
gálatvezető - orvosi vélemény alapján · - az irányétJa·p I. sz. ' 
Táblázata szerint megszerkesztendő igénylésben :__ egyes élm. 
cikkeknél - fajtában és mennyiségben öntevékenyen változtat
hat. Ezt a körülményt azonban idejekorán közölni kell az élm. 
raktár pság-gal, hogy a beszerzést ennek figyelembevételével 
idejekorán foganatosíthassa. 

A csapatokrnak elsőrendű kötelessége az irányétlap . t S?. 
Táblázata szerinti cikkeket, azok mennyiségét - a meglévő 
készlet levonásával - rendszeresen felvételezni, mert elleneset
ben, - a szükségletek rendszertelen ingadozása köyetkezt~ben, 
- a központi, illetve nagybani beszerzés menetében zökkenők, 
fennakadások állhatnak elő, vagy a feleslegessé vált készletek 
minőségében értékcsökkenés következhet be. Kivételt képeznek 
ia felvételezési kötelezettség alól az előbbi bekezdés s:zerinti véte-
lezési mentességek, illetve könnyítések. . 

A csapatok kötelessége továbbá az irányétlapokkal kap
csolatos és,zrevételeket (építő kritika) megtenni, hogy a hely~ 
és kiértékelt gyakorlati tapasztalatokat az élm. raktár a követ
kező irányétLapok megszerkesztésénél felhasználhassa. 

Az irányétlapoknál igen fontos követelmény, hogy a:z 
élelmiszerek egységárai ,nem haladják me\g a miinden1kori p:iaci (ha 
tósági fogyasz,tó) árakat. Hóközben ,az egységárakban változ
tatni nem célszerű, mivel a változtatá,s ia csapatoknál elszámo
lási .többletmunkát jelent. Célszerű lenne, ha az összes élm. rak- · 
tárak egységes egységár ak alapján állítanák össze az irányét
lapokat, illetve szolgáltatnák ki az élelmiszereket. Ezt köipon-. 
tiasan kellene szabályozni. 

Végül kívárnatosnak tartanám központiasan kiadni a leg-. 
fontosabb ételek elkészítési leírásait, konyhatechnikai · előír~sokat 
,és ételjegyzékeket (lievesek, fözeliékek, körítések stb.). 
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B) Élm. szükségletek biztosítása. 

A beszerzést végrehajtó szerv szerint megkülönböztetünk: 
a) központi biztosítást, amit a H. M. eszközöl, • 
b) nagybani beszerzést, amit a kerületi élelmező raktárak 

saját kezelésben hajtanak végre és 
e) csapatbeszerzést, amelyet az . alakulatok végeznek -

általában a helyszínen. 
A központi beszerzés tárgyát k;épező cikkeket a H. M. ~a

vonta rendszeresen kiszállítja (természetben, vagy utalványok
ban) az élelm~zőraktárak részére. 

A saját kezelésben beszerzendő cikkek meti.nyiségét az 
élm. raktárak állapítják esetenként meg: 

a meglévő készletek, 
az irányétlap I. - sz . Táblázata szerint 1 főre eső kiszabat 

(szükséglet), ellátási időtartam, 
a magasabb élm. norma fokozatú alakulatok külön igény

lései (pótszerek) és 
az utalt létszám 

alapján. 
Itt hangsulyozni szükséges, hogy az élelmező raktárak 

nem a meglévő készletek alapján állítják össze · az irányétlapo
kat, hanem az A/I. és ,az A/II. pontokban foglaltak szerint. Ha 
a meglévő készlet előreláthatólag nem fedezi a szükségletet, az 

· élelmező raktár elsőrendű feladata: 
a). leigényelni a központi biztosítás tárgyát képező élm. 

cikkek hiányzó mennyiségét, · 
b) beszerezni az egyéb élm. szükségletet (idetartoznak a 

pótszerek is, amelyek az irányétlapban nem szerepelnek, de a 
csapat igényelte). 

A szükségletek beszerzése zömmel állami (nemzeti) vál
lalatok útján történik. A jelenleg érvényben lévő - előlj áróban 
hivatkozott - szabály:zatok megengedik, hogy a nem számot
tevő szükségletek közvetlenül a piacon, a termelőtől szereztes
senek be, ha 

a) a szükséglet a helyszínen állami (nemzeti) vállalatok 
4tj án nem szerezhető be és 

b) az állami (nemzeti) vállalattól történő beszerzés je
lentős szállitási többköltség,et jelentene. 

A szocializm11s építésének szakaszai szerint mindjobban 
háttérbe szorul a termelői vétel lehetősége, különösen akkor, ha 
a nemzeti vállalatok hálózata teljesen kiépül. Addig is azonban 
a beszerzéseket olymódon kell irányítani, megszervezni, hogy a 
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szükségletek legnagyobb része az élelmező raktárak útján sze
reztessenek be állami (nemzeti) vállalatoktól. 

A tervgazdálkodási szempontok, a szocializmus célkitű 
zései és a korszerű ellátási rendszer megkívánják a természet
beni élelmezés bevezetését. A természetbeni élelmezés rendszere 
ugyanis a c,~:apatbeszerzés te] jes kiküszöbölését és a pénzgazdál
kodás megszüntetését eredményezi. · 

A t,ermész,2tbeni éldmezé,s. bevez,etésével együtt jár az el
számolási (számadási) rendszer racionalizálása, a pénzellátás · 
átsz,erv,ezése, illetve átállítása •az élelmező raktárak sz,emélyi és 
anyagi többszükségletének kielégítése . 

A természetbeni élelmezé5nél mindennemű élelmi szük
séglet beszerzést teljes egészében az élelmező raktárakra kell 
alapozni. . 

Mindaddig, amíg a természetbeni élelmezés rendszere 
életbe nem lép, az élelmező raktárak - öntevékeny, meggyőző
désből fakadó szocialista munkával - az utalt alakulatokat az 
átmeneti időszakban a beszerzések terén hathatósan tehermen
i:esíthetik. 

Sztahánovista-mD'zgalmat k,el! lk,ezdeményezni ,a csapat
beszerzések lecsökkientéséf.c, a tervgazdálkodási célkitűzések meg
valósítás::ínak ,elősegítésie, 1a f.eles1e,g"es oénzforgalom kikü,szöbö -
1ése és a csapatok tehermentesítése érdekében. 

A budapesti élelmező. raktár máris irányt vett arra, hogy 
Nagy~Budapest helyőrsége részére - a technikai kivitelezhető
séigi lehdfoég,ek s.z'erint . - m:n~-:lt~n é'.,elmecilkket saját keze
lésben szerezzen be. A mellékletet képező „Irányétlap" II. sz. 
Táblá·zaila ,sz,e.rint 1950 február hó eliső f.e]ében még a követ- . 
\ező élm. cikkeket szere{':ték be a csapatok közvetlenül: 

tej, tojás, túró, tejfel, sajt, vaj, 
zöldfőzelék, zöldség, hagyma, fokhagyma, 
savanyú káposzta, 
kolbász, debreceni, virsli, májas hurka, fejsrJjt, 
zsemlye. 

Ezeket az élelmiszereket az alakulatok vagy sikeresen 
beszerezték (termelői, piaci vétel is előfordulhatott) vagy pedig 
- beszerzési nehézség fennforgása esetén - egyes élelmi cik
kek fograsztását egyszerfíen mellőzték (irányétlapon, illetve a 
hetiétlapon · változtattak). A biológiai követelmények szerint ösz
szeállított étkezések élettani értéke márpedig csökken, ha pl. 
vaj helyett szalonna került kiszolgáltatásra. ' 
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A-·csapatbeszerzési ténykedések lecsökkentésének legegy
szerűbb módja a következő: 

1. Az iiányétlapok I. sz. Táblázat részébe az eddigi gya
korlat ;;zerint csapatbeszerzés tárgyá_t képező élelmiszereket 

. (tej és tejtermékek, zöldségféleségek, savanyú káposzta stb.) 
is be kell állítani, ha a saját Jrezelésbeni beszerzés - a többlet 
munkától, a nagyobb adminisztrációs megterheléstől stb. ette
kintve - megvalósítható. 

2. Az irányétlapók kiadás,áva1 egyidejűleg tájékoztatni 
kell az alakulatokat, hogy a romlandó élelmiszereket a szük
ségletet megelőzően 2-3 nappal rövid úton igényeljék le az 
élelmező raktártól - a szi.iksléglet, 1a minőség, a fogyasztás nap
jának megjelölésével. · · 

3. Az élelmező raktár az illetékes állami (nemzeti) válla
nál (a zöldségféleségeket a Zöldségértékesítő Nemzeti Vállalat
nál, a savanyú káposztát a Közért N. V.~nál stb.) biztosítja a 
leigényelt hozzávetőleges szükségleté -az irányétlap, illetve a 
csapat részéről bejelentett fogyasztási napokra. 
· 4. · Az élelmező raktár - az illetékes nemzeti vállalattal 
történő előzetes megállapodás alapján - a csapat részéről le
igényelt és leokmányolt mennyiségekre utalványt szolgáltat ki. 

Nemzeti vállalatonként külön-külön utalványtömböt kell 
használni. Az utalványt 2 példányban kell kiállítani az élelemző 
példány ( alakulat példánya) téphető ki. a tömbből. Az alakulat 
utalvány-példányában az alakulat hadrendi számát nem szabad 
kitölteni a1 titoktartás végett (pl. ,,XXXX. sz. alakulat" helyett 
,,8516. sz. alakulat"). 

A nemzeti vállalat utalvány alapján kiszolgáltatja az 
utalványozott mennyiséget. Az átvételt megtört.éntét az utalvány_ 
hátoldalán aláírással ( olvashatóan is kiírva, az átvevő közeg 
személyazonossági igazolvány folyószámának feltüntetésével) ; 
igazoltatja. 

Az él~mező raktár esetenként köteles megőrizni a kiszol
gáltatás mil<éntjét, a kiszolgáltatott minőséget. 

5. Az előbbi" pont szerinti utalványokat (átvételi aláírás
sal ellátott csapat példányokat) · a nemzeti vállalat összesítő 
jegyzékbe foglalj a, a kiszolgáltatott mennyiséget leszámlázza 
és a számlát kifizetésre benyujtja az. élelmező raktárnak. 

A sz_ámlát az élelmező raktár - a pénz forgási sebes
ségének előmozdítása érdekében - a benyujtástól számított 3 
napon belül köteles kiegyenlíteni (közigazgatási inkasszó, ám
csekk stb.). 
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Az előbbi 1-5 pontban ismertetett rendsze.r előnyei: 

a) a csapat mentesül a beszerzések alól, 
b) állami (nemzeti) vállalatoktól történő vétel megnyug

tatóan biztosítva van, 
e) a pénz forgási sebessége kedvezően alakul, mert az 

élelmezési pénz „gazdálkodási hányada" nem hever 2, esetleg 
4 hétig az alakulatnál, 

d) az élelmiszerek · megfelelő minőségben biztosíthatók a 
lehető legkedvezőbb hatósági egységáron, 

e) a táplálkozás-élettani követelmények szerint összeállí
tott étlapok kivitelezésében nincs akadály, nehézség, -

f) a jelenlegi elszámolási rendszert ez az újítás azonban 
nem érinti. -

_ Kétségtelen, hogy ez a rendszer az élelmező raktárak 
szakközegei részére nagyobb igénybevételt jelent, az amúgyis 
nagy anyagi felelősség még jobban .fokozódik, némely alakulat
nál viis,szatetszést kelthet a nemzeti vállalatok telephelyének 
távolsága és a 'régi beszerzési forrás mellőzése. Mindezen szem
pontokat figyelmen kívül · ~el! hagyni, mert csak a szocializmus 
építése és a hadtáp élelmező szolgálat eredményes és zökkenő
mentes végrehajtása lehet a döntő tényező. 

A kerületi élelmező raktárak természetesen nemcsak · 
élelmiszereket szereznek be és szolgáltatnak ki, hanem szak
szolgálatához tartoznak még 

a takarmányok (szemes és szálas, marhasó), 
az alomszalma, ágy és fekszalma, 
tüzelőanyag ( átmenetileg csak), 
mosószappan, 
erőtakarmányok · 

beszerzése és kiszolgáltatása is. 

Egyébként a · szükségletek biztosításával kapcsolatban 
még számos szakszolgálatos feladata hárul az élelm.ező raktá
rakra, még pedig: 

a mennyiségi átvétel, 
a minőségi m,~gvizsgálás, 1,) 

a tárolás, • 
a készletek kezelése . (gondozás, konzerválás, kondicioná~ 

lás és felfrissítés), 
a ktszolgáltatás (kiadás, kiszállítás) és az elszámolás .. 
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C) U tánszállítás. 

Az élelmező raktárak állomásl~elyén elhelyezett alakula
tok (helyi alakulatok) élm . stb. szükségletüket közv-etlenül véte
lezik az élelmező raktártól. 

A külállomások havonta kétszer (takarmány stb. cikke
ket általában havonta egyszer) igénylik le a szükségletet az 
illetékes élelmező raktártól. Az igényelt mennyiség·et az élelmező 
raktár a megjelölt időp0tntra és áHamáshe~yre vaisúton1 (v1asúti 
úthálózat hiányában más szállítóeszközzel) köteles kiszállíta:1i. 

Abban az esetben, ha az élm. raktár megfelelő szállító
eszközzel, kísérőszemélyz,e ttel nem rendelk,ezik, az alakulat 
- n élm. raktár ilyenértelmű idejekoráni értesítése esetén --
s.a iát maga kö-'.d es a }eszállitás ról gondoskodni: Rakodós.ze
mélyzetet, a vasutig való helyi fuvart termé§zetesen az élel
mező raktár bocsát az alakulat rendelkezésére . · 

A szállításoknál főszempont, hogy minél kevesebb szál
lítási ~tb. költség merüljön fel és a szállítótér kellően ki legyen 
használva. 

A szállítás i költ1ségeket az élelmező raktár egyenlíti kí 
a vonatkozó hitelkeret terhére. (Előnyós lenne erre a cél.a is 
fuvardíj · csekk-rendszert bevezetni.) 

Az éleln)ező raktár öntevékenyen igénylésen felüli meny
nyiséget is kiszállíthat a szállítótér kihasználása végett q!yan 
cikl'.ekből, amelyek nem romlandók és az alalrnlatnak a követ
kező ellátási időszakban arra feltétlen szüksége lesz (pi. ke
nyérliszt). 

A nagy vonalakban iiSmerbetett fel1adafok maradéktalan el· 
látása elsőrendü kötelem! Minden élm. szakszolgálatos hadtáp
tisztFiek, tiszthelyettesnek ezeket a kötelmeket - a hadtápl~ikép
zési fa.nanyaggal párhuzamosan - nemcsak ielméletilieg, hanem 
gyakorlatilag is el kell sajátítani. Cél . a hadtáp élelmező sml: 
gálat kifogástalan és zökkenőmentes végrehajtása, ellátása. 

Jó szocialista munkát végzünk akkor, amikor a csapatok 
élelmezéséről teljes mértékben és idejében gondoskodunk. 

Jó élelmezéssel a béke megvédésére hivatott néphad 
seregünket erősítjük! 
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