
KONFBRENCIA

az élelmezési szolgálat helyzetéról

,Ióslai Attila|

A Maryar Honvédség élelmezési szolgálata jelenlegi gazdasági hely-
zetében célszerűnek látta megtartani a szolgálat he\zetét teUes mérték-
ben átfogó konferenciáját.

A konferencia 1993. november 24-én került levezetésre, melyre
meghívást kaptak a Földművelesügyi Minisztérium, az Ipari és Kereske-
delnri Minisztérium. a Belü5rminisztérium, valamint a BM Határórség
képüselői. A konferencián a Magyar Honvédség állományából a haderő-
nemi prancsnokságok és a BKKP hadtápfónökei, élelmezési szolgálatfó-
nökei, az Elelmczési Szolgálatfőnökég teljes személyi állománya, az
Elelmezési Ellátó Központ vezetó beosztású személyei, valamint a tan,
intézetek szaktanárai vettek ré§zt.

A konferencia céljaként azt tűztűk ki, hogy általános képet adjunk
a szolgálat helyzetéról, megítéljük az elért eredményeket, közös gondol-
kodással és véleménycserével kialakítsuk a meglévő valós ellátási prob-
lémák megoldásának lehetőségét. A konferencián tájékoztatni akartuk
a szolgálattal munkakapcsolatban lévó minisztériumok és társ feryveres
erók jelenlév6 képviselóit ellátrási rend.szerünkról, elképzeléseinkról. A
konferenciára meghívást kaptak a szolgálat objektumai (konyhák, ér
kezdék, raktárak) üzemeltetésével foglalkozó elhelyezési és a Köz-
egésxégüryi Intézet képüselói.

A konferencia napirendjének ixszsállít{sőnál rendezó elvként vet-
tük figyelembe, hogy az élelmezési szolgálattal kapcsolatos teíületek
képviselői tartsanak alapelőadásokat, s üta keretében alakuljon ki a to-
vábblépés lehetóségeinek e5néges álláspontja. Az élelmiszeripar és me-
ágadaságunk általános helyzetéról rövid áttekintést adott a Földműve_
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lésü5d Minisztérium meghívott képviselője. Előadásában foglalkozott a
tulajdonreform, a termékszerkezet változás és a fogya§ztási struktúra ala-
kulásának kérdéseivel. A tulajdonreform és a termékzerk ezet változás
szorosan összefügg, érdckessegképpen említette meg, ho§a a magyar me-
zőgazdaságban a továbblépés irányát az érdekek fogják meghatározni,
de ennek végkifejletét még csak prognosztizálni sem tudják. A jelenlegi
kényszerszülte helyzetben ery olyan tendencia mutatkozik, hogy a csaiá-
dok - már ahol erre lehetóségvan - kezdenek önellátásra berendezkedni,
ilyen körülmények közt a Földművelésűgyi Tárcának valós tcrmelésí és
foryasztási adatok birtokába jutni naryon nehéz.

Előadásából kitűnt, hos/az ország terüIetén lévó élelmiszer termeló
és feldolgozó kapacitások megmaradtak, a termékszerkezet változik,
e§ne több helyen jól működő vállalkozások törnek be a meglóvó píacra.
Ez az eddigi területi egyenetlenségek megszüntetését szoigálja.

A szolgálat helyzetét bemutató alapelőadást Papp József ezredes, a
Magyar Honvédség Elelmezési Szolgálatfőnóke tartotta meg. EIőadásá-
ban röviden bemutatta az éIelmezési ellátás rendjét, elemezte a csapat
és központi tagozatban kialakult helyzetet. A csapattagoZat bemutatása-
kor hangsúlyozta, hory a meglévó anyagi és tárgyi feltételek a 80-as évek
végéig kialakultak, az azóta eltelt időben minóségi javulás nem állt be, a
tárgyi t'eItételek tovább romlottak. A szolgálatban dolgozók törekvései a
belsó tartalékok kihasználására rendkívül beszűkültek, a kisegítő gazda-
ságok, búfék nyereségtermelése - melyet étkezésfeljavításra lehetne for-
dítani - minimálisra csökkent. Nehezíti a csapatok gazdálkodási |ehető-
ségeit az, hogy a költségvetés havi bontásban kerül biztosításra, ezzel a
kedvező nagyobb mennfségű beszerzések (tartalékolás) te|jesen ki van-
nak zárva.

A csapattagozatban kialakult helyzetnél az elóadó kiemelten foglal-
kozott a szakállomány képzettségi színvonalával. Sajnálatos dolog, hogy
a behívásra kerüló sorköteles szakácsállomány alapképzettsége rendkí-
vül hiányos, nem ritka, hogy az iskolapadból szakmai gyakorlat nélkül
kerülnek behívásra. A szakácsállomány képzettségi hiányosságain felül
rányomja bélyegét a munka minőségére az elalult konyhatechnológia, a
hiányos és rossz gépi ellátottság, valamint az objektumok leromlott álla-
ga.
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A központi tagozatban kialakult helyzetnél az előadő a szervezeti
változások negatív hatásaival foglalkozott. A létszámcsökkentések és a
szervezeti módosítások az Ellátó Központ működőképességének határát
súrolia. Az ellátást negatív irányba továbbra befolyásolja az, hogy a szer-
vezeti váitozások végrehajtásakor egy területi raktár (Dombóvár) úgy
került megszüntetésre, illewe felszámolásra, hogy a beigért disz|okációs
változások ezt nem követték, így a Dunántúl déli része területi raktár
nélkül maradt.

A központi tagozatban a létszámcsökkentésen tú|menően problé-
más területté vált - amortálódás miatt - az anyagmozgató és szállító gép-
járművek kritikus technikai állapota, Amennfben 1994-ben az anyag-
mozgató-, rakodó-, és szállítógépjárművektechnikai színvonalában jalu-
iás nem következik be, a korszerűnek mondható kiszállítási rendszer ve-
szé|ybe kerül.

Papp ezredes röviden érintette azokat a területeket, amelyek ebben
a kritikus helyzctben rendeltetésünkból adódó feladatainkvégrehajtását
elósegítik, illetve a mostani kritikus helyzetet áthidalják. Ezek közül ki-
cmelte egy korszerú, központi beszerzési rendszer kialakítására való tö-
rekvést, melyet a Gazdálkodási Hivatallal közösen dolgoznánk ki. A bel-
ső munkafolyamatok racionalizálásával áttekinthetőbbé, egyszerűbbé és
könyebbé kívánjuk tenni a szolgálat adminisztrációját, az elszámoltatás
rendszerét.

A végrehajtó tagozat képviselói a fenti problémákon túlmenően
hozzászólásaikban kiemelték, hogy az utóbbi két évhez viszonyítva
egyérteműen visszaesés következett be az élelmezési ellátás anyagi_, tár_
gyi- és szemólyi feltételeiben. Az élelmezési normákon túl foglalkoztak
az élelmezési felszerelési illetmény reálértékével. Hozzászólásaikból ki-
tűnt, hogy tervszerű gazdálkodást ebból az összegból képtelenek megva-
lósítani, csak legégetőbb problémáikat képesek ezzel a normával megol-
dani, Többen felvetették, hogy csapattagozatban a konyhákon nem le-
hetséges - a gyenge technikai felszereltség miatt - választékos ételek e|-
készítése, az étkezdék állapota a kultúrált étkeztetés feltételeinek nem
felelnek meg.

A Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság képviselóje, aki róvid
áttekintést adott a csapatkonyhák h e|yzetéről, átíogőan érintette a kiala-
kult helyzetet. E szerint az ilyen jellegű objektumok az 50-es évek végén,
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a 60-as evek elején épültek, aóta gépészeti berendezéseik, kommunális
rendszerei elhasználódtak. A használatbavétel óta a szükéges karban-
tartási, javítrisi, felújítási munkálatok rendre elmaradtal í5r alakulhatott
ki a jelenlegi helyzet.

A konferencián végkövetkeztetésként az alábbi mególlapítás szüle_
tett

A Magyar Honédség állományának élelmezési ellátó§i színvonala
reáIénékben csölckent, a szolgíIatban dolgozó úIlomány munkafeitétele!-
nek tórgri és felkészülué§ színvonala romlott, az objelaumok áIlapota a
niréshatán érte eI. E55égesen fogalmazódott meg a §zakágon belül, hogy
a belsó tartalékok kimerütek, továbblépésre a kötségveté§i keretek alul-
biztosított§ága miatt a közeljövőben nem lesz mód és lehetóség. A kon-
ferencia fó celul tűzte ki minimális feladatként a mostani helrzet kon-
zerválását úry, horyaz ellátás színvonalában további üsszaesés ne követ-
kezzen be. Ezt a feladatot csak úry tudjuk teljesíteni, /ra az intláció ha-
tásait az élelmezési norma péraénéke folyamatosan követi. Amennyiben
költségvetésünk ezt biztosítani nem tudja, úgy már 1994{ó! i:rezhetóen
minősé§ vbszaesás fog bekövetkezni az állomány élelmezési ellátásában.

Aszolgálat szakállománya tovább kutatja azokat a módszereket, me-
Iyekkel költségvetési keret növekedés nélkül szinten tartaná ellátási szín-
vonalunkat, erre jelen pillanatban a viszonylagos centralizáció (közpon-
tosított szerzódéskötesek) látszik legcélravezetóbbnek.

A konferencián eryértelmúvé vált, hogy a szolgálat meg kell kezdje
a normaszerkezet ko§zerű§ítési munkálatait még akkor is, ha annak be_
vezetése csa 3-4 év múlva válhat reálissá.
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