
A MH Hadtdp Csoportfőnökség
( H CSF,ség ) ól l omány dba ( al ár en-
deltség&e) tartqó vqetö ésvégreluj -
ó geruvk, Wetek tevékcnyséséről

,lz Étxn mzÉst §zolGÁI^T HELYZETE, FEI"ADATAI

JőgaiAttilat

A Magyar Honvédég áetmezési szol8átata az alapvető s lsryetstivílto?í§ok
befejezéséikövetően, agizdasági hellzet, s eáltala költ$gvetésikeretekbeszű-
tin&mrettertében teTjes neitetún nemvolt képesmegrartani az eddig elért

ellítási színvonalat. Az ÓUeta* színvonat csöLtenése e5n,ésa visszavezethető a

szűkiis költségvetési keretre, másrészt a szervezeÜ stnrktúrákban beíllt kedvezőt-

len tendenciátra.Azéletmezésinormareálértékénekromlósaköztudott,ellen-ben
a szervezetiváttozísoknegatívhltásai.nem kerütekfelszínre. A §zervezetistruk-

túúkban - aletszemc*n*Óntésből adodóan - aránytalanul zsugorították akiszol-
gáló szakíllomónyt (szakíesok, felszolgálók, stb.). Ez az előáilt helyzet azt

Óredményeae,horynőttaszakóllományleterheltsége,csökkentakiképzés,illelve
továbbképzésleheTóiÉga aleterheltségbtiladfióanszakmaiszínvonalcsÖkkenése
éreáetö.

Az élclmezésl szolgílat Jetenlegl helpctének bemutrtásr ht[rom fó tc,
rület köré csoportosíthetó:

1.) Avégrehajtótagozathelyzete"

2.> A középiránltó szerv, az Élelmezó§i Etlátó Központ @eK; uetyzete.

3.) A felső szintű szerv, azMH Étetmezési Szolgálatfőnöksé8 éSm-§fu)
helyzete.
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Részletelben:

1.) A csapat s7itu - végretajtótagozu - helyzae

_ {v9Srehajtó tagozat munkíját nagyban befolyásolja a magyar neurzetgazda-
sígra ís jellemző "piaci' magatartás kezdetleges, de annál inuínb rapszodús jel-
lege.Abiztosnaktartottésrfoebbótaműkfiőbeszerzésiforrásokmárót-nonapra
megszűnnek, s az újonnan alakuló KFT-k és BT-k iránt fenltartások tapasz-
talhatókAbizonytalqnsá8melletthátráltat6tényezőkénthat,hqgyaninősegiffi-
vetelményeknek ezek a szervezetek nem minden tekintetben felelnek meg.
végrehajtó tagozatnál e.gne E8sa§ztóbbazanegatív jelenség, hog;rakisegítőgai-
daságo_k eredményessége jelent&en visszaesett, az ifj{sígi bíifc[-nintegÍ s0 %-a
me8szÜnt, s e zzel az étkezésteljavításra ítadott érték is erősen lekorlát oióflott.Ez
is befolyásolta az elláüísi színvonal szintentartásának helyzetét.

Az utóbbi hároni évben a konyhatechnológiai berendezésekre fordítható
iisszegek beszűküése következtében a csapattagozat olyan helyzetbe kerüt, hogy
amunkaigényesételetetkésátéseszintelehetetlennéváIt.Nincspénzakonyhagé-
Pek javítrására, minimális a lehetőség, és csak a legsziikségesebb mértékben tudunk
rlj.eszközöket vásírolni. A napi eúátás során iz egysierű konyhatechnológiát
tgény'őételekkerütekelőtérbe;akorverű típlálkoÁ*lettaníkövetelményekiek
ezek a készítmények nem minden esetben felelnek meg. Tovább nehezíti a belyze-
tet, hog;r az étkezőék konyhablokkok állaga rendkívül elhasmálódott, a legszük-
ségesebb karbantarLásí, felújítasi mrrnkák nenáiány miatt rendre elmaradnak.

A létszámcsökkentésből eredően a kiszolgáló személyzetet aránytalanul
qs<ikkentet ték az etlátandók létsámához, a legkritikusabb hel}zet állományváltási
id&zakra csúcsosodik Ebben az időszakban nem tűzás a n a§i tz-u órás munka-
végzé:* a.személi állo1ánynak. Egne több helyről érkezit oiyan intomáció, hogy
az állomány a túlzott igénybevétel miatt a szakma iránt közómtliissé válik Eá
túlnenően a napi háromszori megmérettetés miatt rendkívü ritka a szakállomány
sikerélménye, s mindezt nehezítik a fentekben már vázolt nehéz objekt ív körükné-
nyek

Az 1992. év gazdátkodásít csapattagozatban n eheútette azidőszakos húshi-
ánY, az egres szíllító vállalatok esetlegeskihagyásai. Rendkíyiil érdekesen alakul
a földrajzi teriiletek (Alföld, Észak-Magyarorság, Nyugat-Dunántúl, stb.) s zátlítő
vállalatainak árküöntriiz&ége.

2.) A W,ép i r dryít ó s zerv ( É U tlpz*i E l t dt ó Ktiz4l ont ) het yza e, f eI ad u ai

_ A Magyar Honvedség É,lelmezési Ellátó Központja a mepövekedett gazda-
rygi nehézségek ellenére teljesíti felada!át. Az átszervózésbtíliaoaa resztittseget
ellenére folyamatooan biztosítja a katonai szervezetek élelmezési szat<anyagla
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történő eltátását, a rendelkezésre álló szűk költségvetési keretek mellett 8 legé8e-
tőbben sztikséges javítások elv égzé#t.

lz É,tetmezési Enátó Központ forgoatapgazd,Átkod,ását rendkívü negatív mó-
don befolyásolj a az L992-bnmegvont l50 MFt, ennek hatásai 1993-ban fogpak
jelentkezni, mivel a mobilizálható forgóalap hiánya niiatt kedvező és előnyiis el-
őszerződések megkötésére nem lesz lehetőoég.

A 150 MFt megvonása és áttalában a forgoalapunk körüi huzavona - kiilönö-
sen a jelenlegi helyzetben - valamennyi csapat élelmezési szolgáIat részére negatív
hatá§t gyakorol. A csapatok részére havonta történő frnzetlátáscsaknem lehetet-
lenné tette a már jól bevált és igen gazdaságm téli tírolás és tartósításvegrehajtí-
sát,terveinketpedig-aforgoalapbólkedvezőóronnagyobbmennyi§é8űbuígonya,
alma beszerzése és a csapatok részére folyamatos értékesítése - a forgóalap meg-
vonása megbiúsította.

Az elműt évben a megváltozott piaci magatartís követkeúé&n számos víl-
letattal felbontották szerződéseiket, s kedvezőbb száüitőkat preferáltak Nehezíti
az ellátó központ gazd,ílkodásít a kötelezően előírt készletek szintentartása, a nasr
mennyiségű Tví" utalványra biztosított anyagtárolási kötelezettség. Kezdeti lépe-
sek ug;ran tapasztalhatók ezen cikkek kiilső gyártó vállalatnál történő tárolására,
azonban a piacgazdaság teljas mérvű kifejlődésével ez nem megyalósítható. A kíil-
sőtárolásnál jelenlegaszillítóvállalatoknemsámolnakr,árolásiéseszközlekötési
költségeket, ellenben ezhossá távon nem tartbató.

lzÉ,telmezésiEllátóKözpontelxkllegesfeladaátképziacsapatokellet^sáL-
nak biztonságos megoldása. A végrebaj t ő tagozat sztntjéről egne többször jelez-
nek olyan beszerzési lehet&égeket, melyek központi beszerzésű kötelezettségűek"
Nehéz azűgynevezett akciós beszerzésí források megtiltásít a gazdálkodókkal
megértetni, mivel hosszútávon nem látjáy'x át az ellátás biztonsága megtartísínak
jelentdségét.

Az ellátás biztonsíga és az élelmezesi norm őkreáIértékének megtartása mel-
lett az eüátó kö zpntnál az év elxí felében felü kell vizsgálni a jelenleg biztmított
norma pÉlzértékélbelü a normaszerkezet összetevőit. Ettől függően dönteni
sziikséges aközponti beszerzésű cikkekkörénekesetleges bdvítéséről, illetvecsök-
kentéséről.

3.) F első szitttű szerv, Élelntaési Szolgálatfőnókség szervq,dg
rendeltetése

A Magyar Honvedség Parancsnoksága szervezeti struktúrá jának átalakíLíú-
val egyidőben a szolgálatfőnökség állománya 6 főre cxikkent. A hat fó létszím a
felső szintű elvi aányításra éppen, hory elegendő.Azélelmezési szolgálatot legiob-
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ban édntő órszabílyopísí, adózási, szímviteli ás egréb gazdáIkodási törvények,
rendeletek,szabályozókazeddigieknélnaryobbnag;rsígrenddel jelennekmeg,kö-
vetéstik feldolgozísuk a jelenlegi létszímra hárul-

Ezekbö az objektívkörülménye}bö adódóan a gazdasógi folyamatokat terv-
szerűen,következetesen elemzőmódon tervezni szinteképtelenség. Mindezenfe-
lül nebezíti a gazdálkodást a kényszerű központi pénzkeretek megvonása, a
költségvetéb minimális lehe,tftégei.

Az utóbbi idó:bea a költségvetés több§zöri átdolgozísa, kíilöntiiző 'vaiúei -
ót( fetáűíá§vátt fő fetadatunl*e. Uinaez elfogadható, csupán a kidolgozáshoz
rendelkezésre álló idő rövídsége zavtő.

A szolgálat murlcájít minden kö,riilmény között az élelmez&i pénmormák
reítértéke határozta meg és a jövőben is ez lesz a megbatíroó. A reílérték csiik-
kenésével a kiszolgálásri teriilő ételek tápanyagösszetételétrcn, azélelmiszerek
szerkezetében negatív tendenciát mutatkomak Előtérbe keriiltek az olcsobb, táp-
anyaglan szegényebb élelmiszerek, a táplálkozásélettani szempontMl fontosabb
cikkek - árszintjiik miatt - háttérbe szorultak

Az utóbbi három évkorlátozott költségvetései od,íig juttatták el a szol3ílatot,
hogra javításravírótechnikEies*özöknagymennyiségehalmozódottfel.Vonat-
kozikezakonyhagépekre, svonatkozika tíboriételmezési technikai eszközökre.

Az 1993. éwe biztosított javítási költségkeret olyan csekél}, hogy kim6afl61-
tan a béke kiszolgátási feladatok érdekében legsziikségesebb javíuísokat sem fede-
zi;

A napról.napra változó gazdasígi szabályozók megkövetelik az új élelmezési
szakutasítís kiedí§ít. Etképzeléseink szerint ez egy ú5rnevezett keretszabályozó
lenne, melybea a kötelezően előírt jetlegrí szatÉlyok mellett nagyobb önállóságot
biztosítana agazd,ílkodók számára. Fő feladatotkell képezzenazélelmezési szol-
gállt újszerű háborús szakuta§íüí§ínak kidotgozása is. Mindaddig, míg az anyagi-
technikei §zakutasítís nem jelenikmeg, kiadása nem célszerű.

Anchéz Hilső és belső köóImények ellenére az élelmezési szolgálat feladatait
vegrehajtja. A csökkenő re.ílérték ellenére biztosítja a személyi állomány ellátá-
sít, járandósígait.

Mintiségi víltozíst megítélésíink szerint a nemzetgazdaságmegszilárdulá§a,
s ezáltal a költségveté§ keretek növekedése fog eredményemi.
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