
Az MH ÉrprupzÉsI BI-1Áró KözpoNT
rpvÉxEnrysÉcB

Gyatmati Sdndor|

A harc sikeres megvívásának alapvetó feltétele a harcoló állomány
kiképzésének, felkészítésének színvonala, a harci technika fejlettsége,
hadrafoghatósági állapota.

Úgy gondolom, a fenti alaptétellel racionalitásánál és egyéb más
okok folytán sem ütatkozik egyetlen katonai szakember sem. Ugyanak-
kor tapasztalataim szerint nagyon sok katonai szakember nem tulajdonít
kellő jelentóséget a katona állomány táplálkozásának. Amikor ezt a meg_
állapítást teszem, elsősorban nem is az élelmiszerek minőségére,
mennyiségére gondolok, hanem az ételkészítés technológia feltételeinek
meglétére vagy hiányára. Meggyóződésem, hogy bármilyen jól kiképzett
és felkészített katona §em képes a korszerű feglverzet hosszútávú haté-
konyműködtetésére, ha a mindennapi táplálkozása nem ajelenleg ismert
korszerű vagy korszerúnek mondott élelmiszerekből tevódik össze és az
ételkészítés technológíai feltételei nem tartanak lépést a feryverzet kor-
szerűsítési folyamatokkal,

Az élelmezési ellátás színvonalának milyensége ,az adott katonai
szervezetnél dól el alapvetóen, ugyanakkor az MH Elelmezesi Ellátó
Kcizpont szakállománya egpe többet tehet az élelmezési szakanyagellá-
tás területén annak érdekében, ho5l a személf állomány megfelelő mi-
nőségű, korszeni, egészséges élelmiszerekhez jusson, az ételek korszerű
konyhatechnikai eszközökkel készüljenek.

Mielótt azonban részletesebben szólnék az Iólelmezési Eltátó köz-
pont tevékenységéról, tekintsük át mi is a szervezet rendeltetése, melyek
az alapfeladatai.

t Gyamatisáítdor alezredes, a MH Élekneé§i Ellátó Közponl paíanc§ítok-hefyettes
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Rende]tetése:

1.i Az MH Élehezési Ellátó Központ az MH Élehezési Szolgálat
Főnökség közvetlen alárendelt katonai szervezete.

2.1 Az Ell6tó Központ az élelmezési szakanyagellátás dandárszinttel
azonos jogálliású közepirányító szervezete, amely végzi a Magyar Hon-
védség részére szükséges központi ellátás körébe vont élelmiszer, anyag-
járandósági cikkek, élelmezési és tábori éIelmezési felszerelési eszközök,
továbbá konyha- és egyéb gépek beszerzését, minőségi átvételét, készle-
tezését és tárolását, ellátja - központi rendelkezések alapján - a területi
ellátó raktáraihoz utalt katonai szervezeteket a központi ellátás körébe
taítozó szakanyagokkal és végzi a hatáskörébe utalt szolgáltatásokat. Kö-
teles hatékonyan gazdálkodni a rendelkezésére bocsájtott költ§égveté§i
előirányzatokkal, valamint forgóalappal. Végzi a központi ellátás köréb€
tartozó élelmezési szakanyagok rendszerből történó kivonását, selejte-
ásét és azok értékesítését.

3./ Az MH Élelmezési Szolgálatfőnök által átruházott hatáskör ke-
retein belül ellátja a Magyar Honvédség közvetlen rendeltetésú katonai
§zervezetek élelmezési szolgálatainak szakmai irányítrását, szakellenőr-
zését, elszámoltatását és vezető állományának szakmai felkészítését.

Alapfeladata:

1./ Összehangolja az Éleheási Ellátó Kózpont funkcionális osztá-
lyai, alosztályai és területi raktárai tevékenységét, azokat vezeti, irányítja
á ellenórzi.

2.1 Teweú, szervezi és végzi a központi el|átás körébe tartoó szak-
anyagok beszerzését, átvételét, javítását és jaűttatását (szervízellenórze-
sét), végrehajtja az ezzel összefúggő számüteli és pénzügli feladatokat.

Központi rendelkezés alapján ellátja a katonai szervezeteket a meg-
határozott szakanyagokkal, végzi a szaktechnikai eszközök és gépek csa-
pat§zintű szervízelésének és javításának koordinálását.

3./ Megszervezi az ellátrási és készletezési kötelezettségek figelem_
bevételevel a központi anyagi készletek tárolását, karbantartását, szava-
tossági időn belüli cseréjét, a központilag elóírt szinten tartja az anyagi
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készleteket és tartalékokat. Végzi - jóváhagyott §zámüteli rend alapján
- a készletében lévó szakanyagok folyamatos analítikus és szintetikus
nflvántartását, biztosítja a vezetéshez, beszerzéshez és az ellátáshoz
szükséges alapvetó információkat.

4.i A jóváhagyott költségvetési kereteken és a forgóalap összegén
belü önálló jogi személyként a szakanyagok beszerzésére és a szolgálta-
tások elvégzesére megállapodásokat, szerzódéseket köthet é§ bonthat

5./Aszolgálati elöljáró követelményei alapján végzi a szolgálat anya-
gi-technikai eszközeineh felszereléseinek műszaki fejlesztését, koísze-
rűsíté§ét, megszervezi az új eszközök csapatpróbáját, értékeli azok
eredményét, előkészíti a rendszeresítési elj árást és elókészíti a szükséges
dokumentációt.

6./ Felkutatja a leggazdaságosabb beszerzési forrásokat, jaűtási és
szolgáltatrási lehetóségeket, végzi az élelmezési ellátást folytató katonai
szervezetek tájékoztatását a romlandó élelmiszer beszerzéseket befolyá-
soló piaci hatásokról, lehetóségekről és árakról.

7./ Nyilvántartja - §zállítók szerint - a megrendeléseket és azok tel-
jesítését, áítevékeny§éget folytat, kialaKtja é§ vezeti a fontosabb szak-
anyagok árnfllvántaítá§át.

8./ Részt vesz a Maglar Honvédség háborús anyagi biztosításának
szakági megszervezésében, az ország védelmi képessége érdekében meg-
határozott szaldeladatok végrehajtásában.

9./ Biztosítja az elrendelt szakanyagkészletek" tartalékok megalak-
tását, előírt szinten tartását, folyamatos cseréjét és frissítését. Az MH
Elelmezesi Szolgálat Főnökség könetlen irányításával végzi az "M" utal-
ványok kiadását és bevonását. Az érintett katonai szervezetekkel eglez-
tetve megtervezi az "M' anyagi készletek vételezési ütemezáét.

Egészen a legutóbbi idókig, sőt még nagjainkban is legfeljebb más
érvek alapján sokan vitatták és ütatják az Elelmezési Ellátó Központ
létjogo§ult§ágáq mondván, ho5l a katonai szeívezetek a helpzíni be-
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szerzéseik során olcsóbban tudnak beszerezni olyan élelmiszereket,
amelyeket jelenleg csak a területi rakárból szerezhetnek be.

Természetesen ezek az állítások csak részigazságokaí tartalmaznak,
mert egy-egy esetenkénti olcsóbb beszerzés olykor igen jelentős kárára
válik az illető katonai szervezetnek. Hiszen a katonai szervezeteket na-
ponta üZleti ajánlatokkal ostromló külónböző kereskedelmi szervezetek
jelentős része teljesen megbízhatatlan és bizony nem egy esetben elsó-
sorban az élelmiszer szavatossági idejére vonatkozó manipulációktól sem
riadnak üssza.

Az utóbbi időben nem egy olyan e§ettel találkoztunk, amikor is a
katonai szervezet képviselője reklamációval élt irányunkban, hory bizo-
nyos - a raktárainktól vételezett - éIelmiszerek minősége érzékszervileg
is megállapíthatóan kifogásolható. Amikor a kérdéses élelmiszert a szak-
embereink megvizsgálták kiderült, hogy nem a raktárainkból származő
élelmiszerről van szó és ülágossá vált számunkra, hory a katonai szerve-
zet egy kereskedelmi szervezet "olcsó termékének" esett áldozatául.

Ilyen és ehhez hasonló esetek,tucatját tudnám példaként említeni,
de úgy gondolom, celszerúbb ha az Élelmeási Ellátó Központ tevékeny-
ségét alapvetően minősítő területről a gazdálkodásról, ellátásról szólok
részletesebben:

Az élelmezési §zolgálat felső vezetésében dolgozó szakemberek új
iránti fogékonyságát dicséri, hogy a szolgálati ágak közül elsóként - az
1968-as gazdasá§ reíorm teremtette kedvezó kórülményeket kihasznáhla -
jelentős korszerűsítéséket hajtottak végre az élelmezési gazdálkodás
struktúrájában, 1968_ban megszüntetésre került az ú Eyle,lezett Tervuta-
sításos gazdá|kod,ási rendszer, amely a költségvetési szerveket, íg5l a Hon-
védelmi Minisztériumot is érintette. Megszünt az élelmezési ellátás
érdekében - a Vezérkar Anyagtervezési C.soportfőnöksége által - minden
évre konkrétan, az a|apvető élelmiszerek éves mennyiségi keretének
meghatározása. Megszünt az élelmiszereket köteleóen biztosító válla-
latok kijelölése. Ezzel egyidóben a katonai szervezetek költségvetési el-
őirányzata megvonásra került a felsőszintű gazdálkodó szerlezsttő| ,az
Elelmezési Szolgálatfőnökségtől. A csapatköItségvetési előirányzat a
Pénzűgri Szolgálat közvetlen haíáskör€be kerűlt. Mindebból követke-
zett, hogy úgy a naptári éves, mint a gazdasági éves időszakban beszerez-
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hető élelmiszereket nem volt milyen forrásbóI íinanszíroznia az Élel-
rnezési Szolgálatfónökségnek

A fenti kérdésekre adandó válasz kézenfekvő volt - a központi be-
szerzés körébe tartoá élelmiszerek megvásárlásához forgóeszközrt volt
szűkség. A területi élelmezési anyagraktáraknál, _ mivel a katonai szer-
vezetekélelmezésiellátásában azanyagikiszabatú normagazdálkodásról
áttértek a pénznormák alapján történő élelmezési ellátásra. az álióesz-
közök kivételével - bevezetésre került a forgoeszközgazdálkodás.

A megváltozott gazdasági környezet hatására és a lehetőségeink fi-
gyelembevételév el az éle|mezési szolgálat felső vezetése előszór kisérleti
jelleggel (1%9-1970-ben) bevezette az alárendeltségébe tartozó élelme-
zési anyagraktáraknál a forgóeszközgazdálkodást, ezzel párhuzamosan a
polgári vállalatokhoz hasonlóan áttértek a sámlarenden a|apuló kettós
könywitelr€. A mai számviteli rend ismeretében gondolom teljesen ülá-
gos, ho5l milyen úttörő tettnek számított ez a válIalkozás több mint húsz
éwel ezelőtt.

1969. ell végére a kisérlet befejezódött és az érintett HM szervek
hozzájárulásával az élelmezési szolgálat teljes vertikumában bevezetésre
került a p,énzforgalmon alapuló gazdálkodás terv€zé§e, iránltása és
végrehajtása, amely- mivel az anyagi készletek alapja egyévenbelül nem
volt biztosítható - két ütemben valósu|t meg. Az élelmiszer és eryéb
anyagjárandóságok vonatkozásában 1971. január 01-től, a konyha é§ ét-
termi felszerelések vonatkozásában 1982. január 01-tól,

Az Elelmezési Ellátó Központ 1971-ben 50 millió Ft forgóalapot ka-
pott, amely 1982-ben 102 millió Ft-ban, 1990-ben 240 millió Ft-ban került
jóváharyásra. Jelenleg az Ellátó Központ forgóeszközeinek értéke 550
millió Ft. Ehhezhozzá kell tenni, ltogy 7992. évben 150 millió Ft forgó-
alapelvonásra került sor elóljárói intézkedésre.

A fentiekből világosan kitünik, hogy a központi ellátás körében tar-
tozó élelmiszerek beszerzésére azEl|át6 Központ több mint húsz éve a
költségvetési elóirányzatokból nem részesűl közvetlenü1, a készleteinek
beszerzését a katonai szervezetek felé történő értékesítésbőIbefolyt for-
rásokbó l finanszír ozza.
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Az Élelmezési Ellátó Központ mintery 40 beszállító partnerével áIt
rendszeres kapcsolatban, A partner vállalatok túlnyomó többsége mint-
eg 95 7o termelő vállatat és csak 5 7o kereskedelmi szervezet, Iry mivel
a beszerzések meghatározó hányada termelői áron történik, jóval ked-
vezóbb áron tudjuk tovább adni a csapatok felé az élelmezési szakanya-
gokat. A katonai s zewezetek íelé az értékesítés képzett árakon történik,
így egy-eg5r átfogó élelmiszer áremelkedés csak 3-4 hónap múltán érzé-
kelhetó a csapatoknál, azonban akkor sem kerül teljes mértékben áthá-
rításra, mert azelszámolói árak kialakítása számol a költségvetés szűkös
helyzetével.

A gazdasági környezet változásával, változni látszik a katonai szer-
vezeteknél dolgozó élelmezési szakemberek szemlélete is, bár jóllehet
ez a szemléletváltás elsósorban piaci kényszer hatására kóvetkezett be.
Arról van szó, hogy minden különösebb adminisztratív intézkedés nélkül
saját gazdasági érdekeik szem előtt tartásával - érzékelhetóen megnőtt a
raktárainknál forgalmazott egyébként kötelezóen előírt szakanyagokfo-
ryása. Ezt a forgalom növekedést nem lehet csak az áremelkedések ha-
tásaként felfogni, hiszen általában az élelmiszereknél az év első hónapjaiban
24-27 Vo-os fuemelkedés mutatható ki, a raktárainknál forgalmazott ter-
mékek körében az áremelkedés nem éri el a 15 vo-ot.

Ezen piaci hatásokat is fegyelembe véve úgy gondolom, egyértemű
tendencia mutatható ki ha összehasonlítjuk 1992. első neryedév forgal-
mát 193. us/anezen időszakának forgalmával, amikor is 70 %-kal ha-
ladta meg a forgalmi értók az e|őző évit és közel 50 Vo-kal a mennyiségi
mutatókat. A gyakorlati ellátást folytató élelmezési szakemberek egyön-
tetű véleménye az utóbbi idóben az, hory bővíteni kellene a raktáraklól
beszerezhetó élelmiszerek kínálatáü Ez a vélekedes hosszú idő óta eló-
ször fogalmazódik meg ilyen eryöntetűen é§ határozottan.

Ehhez az álláspont kialakulásához nagrmértékben h ozzájátult ama-
gyar élelmiszerpiacon az utóbbi időben egyte gyakrabban tapasztalható
bizonytalanság.

Jelenleg az Élelmezési Etlátó Kózpont 177 féle éle|miszert íorgal-
maz, az élelmeúsi felszerelési eszköxik, konyha és eryéb gépek, vala-
mint tábori technikai eszközök számaránya meghaladja az ezret. Ami az
abszolut pénzarányokat illeti, az a következőképpen alakul a legutóbbi
normamódosítást, illetve a normaszerkezetet íiglelembevéve,
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Az alapnorma (I.sz. élelmezési norma) pénzértéke 149 Ft, amelyből
34,30 Ft-ot költ el a gazdálkodó katonai szervezet a központi biztosítrású
élelmiszerek besz erzéséte. Ez az arány 32,02 Vo-ottesz ki, a norma jelen-
tékenyebb hányadát 114,70 Ft-ot (77 ,98 vo) a katonai §zervezetek saját
maguk által felkutatott helyi, vary környékbeli piacokon szereznek be.

Meggyóződésem szerint azMH ltlelrnezési Eltátó Központnak aJii-
vőben - tekintettel az élelmiszeripar jelenlegi és várható helyzetére - ha-
tározottabb és a jelenleginél szélesebbkörű szerepkörre lenne szüksége
általánosságban a katonai szervezetek élelmiszer ellát ísában. Vélemé-
nyem szerint jogl<ört kaphatna romlandó élelmiszerek, zcildségfélék és
egyéb élelmiszerek országos ellátásra kiterjedő szerzódések megkötesé-
re. Ezen konstrukciónak azlenneelsősorbanazelőnye, hoglközpontilag
tórténne szerződéskótés pl, hús, tej- és tejtermékeket ellőállító termelő
szervezetekkel, amelyek megfelelnének az igen magasra állítandó minő-
ségi, szállítási, ár és egyéb követelményeknek. A teljesítésüket rend-
szeresen saját szakembereink szigorú követelmények szerint
ellenőriznék, így kialakulna ery - ha megfelel a követelményeknek - ma-
gamögött biztos felvevó piacot tudó szállítói kör, amelyből létrejöhetné-
nek az úgynevezett "udvari szállító" megtisztelő címet is büszkén üselő
beszállítói szervezetek.

Úgr gondolom, az Élelmezesi Ellátó Központ bizonyos szerkezeti
változtatásokkal a jelenlegi állományával is képes lenne felvállalni ezt a
komoly szakmai feladatot.

Bizonyosjártassággal már is rendelkezünk e téren, hiszen a központi
ellátás körébe tartozó é|elmez,ési szakanyagok beszerzésére versenyez-
tetési feltételeket dolgoztunk ki és ajövóben csak olyan szállító vállalat-
tal kötünk szerzódést, amely minden tekintetben megfelel a szigorú
versenyfeltételeknek.

Az É,lelmezési Etlátó Központ állományának összetétele zömében
o|yan nag5l szakmai ambíciókkal bíró hivatásos és közalkalmazotti sze-
mélyekből tevődik ki, akik keszek alkalmazkodni a mindenkori korszerű
piaci követelményekhez. Bár természetesen nehezen viselte el a szerve-
zet azutóbbi három esztendóben végrehajtott több mint 150 fós állomány
leépítest. KüIönösen érzékenyen érintett bennünket az ellátás megsz€r-
vezésében a dombóvári élelmezési raktár teljes felszámolása, hiszen az
ellátandó katonai szervezetek ryakorlatilag továbbra is abban a régióban
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maradtak, így rendkívül körültekintó szervezést igényel a zavartalan
szakanyag ellátásuk. Ha fi5lelembe veszem elsősorban a szállító eszkö-
zeink állapotát, va§I az anyagmozgató gépeink műszaki színvonalát, a
raktárak állapotáról már nem is beszélve, még borusabb kép tárulna
elénk. De mindezek ellenére úgy gondolom, mindenkor tisztességesen
teljesítettük ellátási feladatainkat és a gondokat lekűzdve, azokon nem
síránkozva, a jövóben is készen állunk azok, még színvonalasabb teljesí-
tésre.

194




