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Folyóiratunk korábbi számóban össze-

foglaló tájékoztatóst adtunk a MH É,kI-
mezési szolgálat lunfennei,djáróI. A MH
LP- ság Elelmezési szolgálat főnöke hoz-
zászólásának egles megállapítására rea-
gál a BJKMF élelmezési szahanára. A
nézetktilönbségek bemutatá§a érdekében
közreadjuk a hoaászólás anlagdt, a rea-
gilást és a viszotltválaszt. Mások észrevé-
teleit is szívesen fogadjuk

Szerkesztőség

Hozzászólás az élelrnezési szolgálaí konf erenciája viíainűíó
előadásrához

Jakusch Györpl

Az élelmezési konferencia megtartását, az é|elmezai szolgálatok
helyzetének üzsgálatát a tapasztalatok kicserélését mi, a Légvédelmi Pa-
rancsnokság képüselői is indokoltnak, szükségesnek tartottuk.

A Iégvédelmi Parancsnokság alárendeltségében 35 önálló életme-
zési gazdálkodást folytató erység és önálló aiegység végez ellátási tevé_
kenységet. A katonai szewezetek az ország egész teíülétén helyezked-
nek el, jellegük, nagyságuk és feladatuk különbőző , mely az élelemezési
ellátásukat is nagymértékben befolyásolja. Mások az ellátási feladatok a
harcászati repülő ezredeknél, légvédelmi rakéta ezredeknél, valamint a
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16 és 11 alárendelttel rendelkező rádiótechnikai és légvédelmi rakéta-
dandároknál.

Az alárendelt élelmezési szolgálatok iryekeznek betartani és alap-
vetően betartják a szabályzatban és a hozzá kiadott bizonylati függelék_
ben leírtakat, Ezen szabályzatról és bizonylati függelékről el kell monda-
ni, hogy kiadásuk 1977_ben történt. Aszabályzat egyes részei teljes mér-
tékben elavultak. Az abban leírtak módosításának módosítása van ér-
vényben. Abizonylati függelék még használható. Az időközben bekövet-
kezett változások, a szárnviteli részlegek felállásával ezen függeléket ís
aktualizálni kellene.

A Légvédelmi Parancsnokság alárendelt katonai szervezetei az ér-
vényben lévő normákat szinte valamennft használja, alkalmazza. Alap-
vető norma nálunk is az I. számú, amely pénzértéke 1989{ől vizsgálva
66,50-rő1 155 Ft-ra, 736 Vo-ka! emelkedett, Azonban ilyen nagyságu
emelkedés sem biztosította a norma reálértékét, A norma értéke az élel-
miszelek fogyasztói árindexétől jelentósen 1991-ben maradt el mintegy
72 Vo-kal. Ez az étték napjainkig csak tovább fokozódott. Véleményem
szerint 15 Va-os a noíma elmaradása a fogyasztói áraktól. Ezt a tényt
alátámasztja az is, hogy a felhasznált élelmiszerek mennfsége csökkent.
A csökkenés különösen a tej- és tejtermékek felhasználásában mutatko_
zik meg. Külön kell szólni az élelmezési felszerelési utánpótlási normá-
ról, melynek értéke sorállomány vonatkozásában 2,50, tiszti étkezdéken
3,40. Ezekból az összegekből kellene biztosítani a személyi állomány kul-
túrált étkeztetését, konyhai, raktári edényzetet, valamint a mosogatás_
hoz szükséges mosogatószereket. A norma értéke minimálisan biztosítja
a mosogatószereket, szalvétát, fogvájót és a tiszti étkezdei felszerelése-
ket. A sorállomány étkeztetését az alárendelt katonai szervezetek nagy
részénél aZ ígjmevezett rozsdamentes tálcával, sárga műanyag betéttel
oldjuk meg. Ezek a tálcák több mint 15 éve rendszerben vannak, tartós-
ságuknak köszönhetően, és mára már legtöbbjük selejtezésre szorulna,
de utánpótlásukra nincs anyagi fedezet. A konyhai edényzet is nagymér-
tékben elhasználódott, felújításukra csak helyileg, fülek újra felrakására
van lehetőség, ahol még ez sincs, ott füI nélkűl is használják, mely nagy-
mértékben balesetveszélyes.

Ez évben az egészségügyi szolgálat nem biztosította a mosogatáshoz
szülaéges fertótlenítószereket pénzhiány miatt. Ezen hián}-t most §aját
parancsnoki erőből még tudtuk pótolni.
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,Anormákkal kapcsolatban el kell még mondani, hogy természetesen
az AFA-I is íartalmazzák

Az alárendelt önálló élelmezési gazdálkodást folytató katonai szer-
vezetek a gazdálkodás alapvető szabályait betartják. Az éIelmezési gaz-
dálkodásra az év során kiegyensúlyozottság volt a jellemző. A felszámí-
tott pénzilletményekhez képest megtakarítás mutatko zlk 14.467.000 Ft,
melynek magyarázata az e|őző évtől göngyölített megtakarítás, valamint
az utólagosan visszamenőleg megemelt normák illetménynövelő hatása,
A tervező tevékenységben ezen összegekkel nem számolhattunk. A IIL
negyedév végére a megtakarítások összege csökkent a túllépések értéke
nőtt. Ezen túllépések árváltozások nélkűI az év végéig begazdálkodha-
tóak.

Az éIe|mezési szolgálatok részére kiadott kóltségvetési előítányza-
tok a felszámított illetmények alapján biztosították az élelmezési ellátást
1992-ig. Ebben az évben várható lesz mintegy 15 milliós költségvetési
előirányzat túllépés.

Az éle|mezési gazdálkodásban eglrre jobban éreztetik hatásukat a
nemzetgazda§ágban kiépült piaci szabályzók, azok kezdetleges és rap-
szódikus jellege. Abiztos beszerzési forrá§ok egyik napról a másikra meg-
szüntek, a privatizáció keretében létrejövő társasági formák nem minden
esetben felelnek meg a minőségi követelményeknek, létük bizonytalan,
Az élelmezési norma reálértékének csökkenésével a kiszolgálásra kerüló
ételek tápanyag összetételében egyre kevésbé felelnek meg táplálkozás_
élettani követelményeknek. Az élelrniszerek szerkezeíében az olcsóbb,
tápanyagban szegényebb áruk kerültek elótérbe. Ez már mindenfélekép-
pen az állomány ellátásának rovására ment. Az élelmezési normák reál-
értékének romlását a még működő kisegítő gazdaságok hozzájárulásáva[,
a helyi és idényjellegű kedvező beszerzési lehetőségek kihasználásával,
a fel nem használt élelmiszerek visszavételezésnek megkövetelésével,
valamint az indokolható kiszabaton felüli anyagkiadások csókkentésével
mérsékelték életmezési szolgálataink. A téli tárolású anyagok beszerzé-
sét végrehajtottuk, a szerződéseket konkrét árakon rögzítettük, ezálta|
a veszteséget áthárítjuk az eladóra.

A beszerzés, mint már a fentiekben említettem egyes esetekben és
területeken nehézségekbe ütkdzik, ilyen terület Kaposvár és környéke
az állami Húsipari Vállalat kiesése miatt, valamint Kalocsa, ahol Zöldért
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Vállalat vagy annak privatizált válrtozata sincs. A központi beszerzésű
cikkek körében ellátási probléma nem volt, Azonban e cikkek köréből
esetenként előfordul, hogy ugyanolyan minóségben a piacon olcsóbban
lehet beszerezni, de a szabályozók értelmében ezen cikkeket csak köz-
ponti raktártól lehetvásárolni. Javaslom, hogy e5ledi engedélyek alapján
ezen áruféleségek legyenek megvásárolhatóak a foglást és a szavatossági
időt figyelembe vett mennyiségig.

Az alárendelt katonai szervezetekné| 7991. év végéig üzemelt kise-
gítő gazdaság és ifjúsági büfé. Jelenleg parancsnoki vállalkozásban két
egységnél működik büfé, a többi helyen külső vállalkozó, illetve külön-
böző autornaták biztosítják a személyi állomány ezen iránFl ellátását. A
kisegító gazdaságok száma minimálisra csökkent. A két kisegítő tevé_

kenység jól szolgá|ta az é|e|mezési ellátás szintentartását.

Az ifjúsági büfék és a kisegító gazdaságok megszűnése a 19711991.

MH ATFCSF-i intézkedés hatására történt, mely intézkedés a 3211997.
sz. MH PK-i intézkedéssel módosított24l79%). sz.MH PK intézkedésre
lett kiadva. Ezen intézkedések ellentmondanak költségvetési és a társa-
sági adó törvényeknek. Bevezetésük nem volt indokolt, 7991. óta az in,
tézkedést nem módosították, illetve nem vonta vissza senki.

A két kisegítő tevékenység a felszámított illetmény 6 Va-át adta át
étkezésfeljavításra. Jelenleg a kisegítő gazdaságok 7 Vo illetményíe|javí-
tást biztosítanak. Sajnálatos tény továbbá az,ltogy a parancsnokok a

csókkenő költségvetési támogatás miatt a külső vállalkozásba adott bü-
fék bevételéből étkezésfeljavításra nem adnak át. A két kisegítő tevé-
kenység közül a kisegítő gazdasági tevékenységnek voltak jó haglomá-
nyai. Jelenleg üzemeltetésükhöz nincs megfelelő munkaerő, nagy ráfor-
dítással kis hatékonysággal működnek. Az ifjúsági büfék üzemeltetésére
az élelmezésiszolgálatok nem voltak felkészülve, de ennek ellenére meg-
felelően üzemeltek.

A normák elemzésénél már említettem az é|e|mezési felszerelési
utánpótlási illetményt, kimondhatjuk, hogy a személyi állomány kultúrált
étkeztetési feltételei csak szükségszerúen biztosítottak, A szakállomány
munkavégzési feltételei sem kedvezőek. Több konyha és étkezde felújí-
tásra szorult. Sajnálatos, hogy az elmúlt és az ez évben felújított kony-
hákba a régiből kellett átvinni a használt élelmezési eszközöket. Az el-
használódott gépieszkózök cseréjének, jaűtásának lehetóségei is beszű-
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kültek. Még rosszabb a helyzet az elhelyezési konyhatechnológiai beren-
dezáek terén. Ezáltal a napi ellátás során az egyszerúbb konyhatechno-
lógiát igénylő ételek kerültek előtérbe, mely hatására a kiszolgáltatott
ételek változatossága is csökkent. Ez ajelenség főleg a kis alegységeknél
tapa§ztalható.

A tábori technikai eszközök közül a mozgókonyhák és vízszá|Iító
utánfutók állapota az e|Ienőrzések során támasztott követelmények tel-
jesítésével és nem utolsósorban a központi raktárakban történő cserék-
kel javult. Karbantartásuk, tárolásuk, technikai kiszolgálásuk megfeleló.
A gépjármű alvázra épített technikai eszközök állapota még szükségsze-
rűen megfelelő, de egyre több meghibásodás fordul elő. Avízszállító gép-
járművekvonatkozásában szégyenletes, hogy a 11. Duna Légvédelmi Ra-
kétadandár állományában lévő 3 db eszköz tartálya kilyukadt és nem állt
rendelkezésre sem az Elelmezési Szo lgálatfónökségnél, sem a
PCGTSZF-ségnél mintegy 300.000 Ft a javításukra. A 3 db eszköz kiesé-
sével az osztályok állásterületének vízellátása szűnt meg, csak szüksé-
geszkdzökkel tudták biztosítani azt. A hűtőgépjárművek meghibásodása
is egyre gyakoribb, javításukat a jó eryüttműködésnek köszönhetően az
MH EEK még viszonylag rövid idő alatt megiavította, ugyanez vonatko_
zik a konyhagépek cseréjére is.

A légvédelmi Prancsnokság élelmezési szolgálatainál tiszti beosz-
tásban 1 fő hiány van. Tiszthelyettes élelmezési szolgálaWezetői beosz-
tásban82 vo, atöbbi tiszthelyettesi b eosztásban 88 vo afeltöltöttség, mely
biztosítja a folyamatos élelmezési ellátást, A tiszti beosztást betöltő §ze-
mélyek fe|készültségét megfelelőnek ítélem meg. A tiszthelyettesi élel-
mezési szolgálatvezetők egr, részének felkészültsége, szakmai ismerete
rendkívül hiányos, mely objektív okokból is fakad, pl: tiszthelyettesi élel-
mezési szolgálatvezeíői képzés nincs. A főiskolai képzés során abban
látom a legfőbb problómát a szakma tanitása során, hogl nem veszik
figyelembe az időközben kiadott szabályozó, módosííó intézkedéseket.
A pályakezdő íiataloknak minirnális számvitellel kapcsolatos isrnere_
teik vanna\ nem ismerik a lehetőségeket sem. Az idősebb állomány ré-
szére pedig nem volt semmiféle továbbképzés az új számüteli rendre
történő áttéré§ról, azt a mindennapi munka során, buktatók közepette
ismerték meg.

Megnövekedett, de még nem számottevő a szakterületet elhagyók
száma. Esetenként előfordul nagfohi közömbösség és szinvonaltalan
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munkavégzés is. A pályaelhagyás okai a perspektíva hiánya, az anyagi el-
ismertség elógtelensége a polgári élettel azonos feltételek mellett, ez bi
zonyílbatő azzal is, hogy a tiszti állománynak 36.000 Ft, a tiszthelyettesi
á|lománynak26.700 Ft a bruttó fizetése. A felmérésnél a tiszti állomány-
ná| az irárryíó élelmezési szolgálatfőnökök fizetését vettem figyelembe.
Ezen bruttó öszegek nettó összege 23-78 ezer Fí-

,\z ellátást, kiszolgálást végző szakállomány leterheltsége tovább
nem fokozható. Az alegység élelmezési szolgálatvezetók körében nem
ritka a haü 4-5 szolgálat. A szakácsok esetében a l2-I4 6tás napi mun-
kavégzés. A jelenlegi színvonal megtartása csak megfeszített munkával
már nem biztosítható, A körülményeket, anyagi elismertséget, megbe-
csülést is kellene javítani.

Még egy területre szeretnék kitérli, ez pedig a repülő hajózók élel-
mezési ellátása . Jelenleg részűke a III. számú norma illetményes, értéke
324 Ft, melyből repülés esetén ó5 Ft startbüfét kell biztosítani. Ennek a

normának sincs meg a reálértéke, de ezt már kielemeztem. A problémát
az étkezési pélzkifizetésében látom, ugyanis ha nem étkezési utalvány-
ban, bónban kapják meg a hajózók, úgl adóköteles jóvedelem. Nem tu-
dom megérteni, hogy ilyen nagy fizikai és pszichikai igénybevételnek ki-
tett §zemélyi állomány miért nem lehet kivétel a törvény végrehajtása
alól. Ugyanis ál|ományuk létszáma a nem sugárhajtású gépek repülő sze-
mélyzetét is figyelembe véve nem lehet több ezer főnél. Az ismételt pénz-
beni megváltiással a bónos rendszer óta bevezetett egy sor bürokráciát
csökkenteni lehetne, melynek elvégzése fölösleges energiát, munkaerőt
köt le.

Bízom abban, hory a Honvédelmi Törvény megjelenésével egy sor
problémánk megoldódik. Valamint meg kellene határozni, hogy Köztár-
saságunknak mekkora fegyveres erőre van szüksége. Ha a maira, akkor
a személyi állomány élelmezési ellátását egy meghatározott színvonalon
biztosítani kell, melyhez a megfeleló pénzeszközöket rendelkezésre kell
bocsátani, ha nem úgy az ellátás csak jelentős színvonal romlással való-
sítható meg.
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