
KATONAI GAZDALKODAS ÉS ELLATAS 

Az 1968. gazdálkodási év tapasztalatai az élelmezési 
szolgálatban 

Sárvári Bertalan ezredes 

A bevezetett új gazdaságirányítási rendszer a néphadsereg élelmezési 
gazdálkodásában a várt hatékonysággal érvényesült. Az elmúlt évben sor 
került a pénzgazdálkodás tökéletesítésére, általánossá tételére, a készlet
gazdálkodás szabályozására. Eredményt értünk el az eszközgazdálkodás
ban, a kisegítő gazdaságok működési szabályainak tökéletesítésében. Az 
új gazdaságirányítási rendszer a normákat illetően lényeges változást nem 
hozott, az eredmények alapján azonban megállapítható, hogy több, alap
jában helyes fogyasztási tendencia érvényesülése felgyorsult. 

A személyi állomány élelmezésének - mint az életkörülményeket 
jelentősen befolyásoló tényezőnek - megjavítására az elmúlt évben tett 
erőfeszítések eredményei egyértelműen lemérhetők. Javult az ellátottság 
színvonala és ezen keresztül a kikép:zks és harckészültség biztosítása. 

A gazdálkodás fontosabb területein elért eredmények részleteiben a 
következők : 

1. A sorállomány élelmiszerfogyasztása. 

A pénzgazdálkodás által biztosított lehetőségek, a táplálkozásélettani 
elvek alkalmazásának eredményeképpen tovább differenciálódott az élel
miszerfogyasztás szerkezete. A fogyasztás vizsgálatánál felmerül, hogy az 
mennyiben helytálló, megfelel-e a fejlődést jellemző tendenciának. Az 
adatokból kitűnik, hogy a fogyasztás alakulásának általános tendenciája 
a sorállomány élelmezésében is - rövid, 7 évet alapul véve - érvénye
sült. Ez megnyilvánult abban, hogy a fogyasztásban növekedett a táplál
kozásélettani szempontból értékesebb, magasabb élvezeti értékű élelmi
szerek aránya és feldolgozottsági foka, vagyis lényegesen növekedett az 
iparilag (saját konyhán) feldolgozott termékek aránya. Ezek megvalósu
lása során fokozatosan növekedett a hús, húsipari termékek, a tej és tej
termék, a tojás, a zőldfőzelék, zöldség és gyümölcs fogyasztása, alapvetően 
megváltozott a sertés- és marhahús felhasználás aránya. Ezzel párhuza
mosan csökkent az őrlemények, a hüvelyesek, a burgonya és zsiradékok 
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fogyasztása, vagyis a kifejezetten kalóriát adó élelmiszereket felváltja az 
élettanilag értékesebb árban is magasabb élelmiszerfélék. A felhasználás 
kedvező alakulása mellett fennálló problémák a kedvezőtlen fogyasztási 
szokásokból származnak. Az élelmiszerfogyasztás alakulását részleteiben 
az 1-2. számú táblázat tartalmazza. 

Következtetésként megállapítható, hogy a fogyasztás szerkezete -
a pénzgazdálkodás hatására - kedvezően alakult, aminek hatására az 
egy főre vetített fogyasztás az élelmezési norma tervezett anyagkiszaba
taitól lényegesen eltért. Ha figyelembe vesszük a norma tényleges érté
kének stabil voltát, megállapíthatjuk, hogy a leírt fejlődés a pénzgazdál
kodás lehetőségeinek következménye. A fogyasztás szerkezetében végbe
ment változásból adódóan 7 év alatt több mint 200/o-kal csökkent a na
gyobbrészben él-elmiszeralapanyagoknak minősülő, úgynevezett „nonna
cikkek" fogyasztása. Ezzel arányosan növekedett az élelmiszer tovább
feldolgozásából eredő termékek, továbbá a korábbi években a hadsereg 
élelmezésében kevésbé használt élelmiszerek fogyasztási aránya. Ez a 
tendencia azonos a lakosság fogyasztásában tapasztaltakkal. Az egy főre 
vetített fogyasztás összehasonlítását a 3. számú táblázat mutatja. 

A fogyasztás alakulására vonatkozó adatok vizsgálata alapján meg
állapítható, hogy a pénzgazdálkodás bevezetése az élelmiszerfogyasztás 
fejlődését több éven át - belső források révén - olymódon biztosította, 
hogy az külön megterhelést a népgazdaság részére nem jelentett. Ebből 
adódóan a belső erőforrások további kutatása a jövőben is indokolt, ez 
különösen a konyhai feldolgozó kapacitás minőségi fejlesztésére vonat
kozik. 

2. Az élettani igények biztosítása. 

A tápanyagbiztosítás vizsgálatánál elöljáróban egy módszerbeli kérdés 
merül fel. Az élelmiszer mennyiségek bruttó értékűek. A tápanyagígényt 
viszont nettó mennyiségben szokásos megadni. 

A néphadsereg élelmezési ellátásában a tápanyagigényt több évtizedes 
hagyomány alapján bruttó értékben számoljuk. Ez a megoldás ellentétes 
mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlattal, ugyanis a kalória- és táp
anyagszámítást széles körben nettó értékben, tehát tisztítási, csontozási, 
hámozási veszteség nélkül számítják. E kérdés ezideig is számos problé
mát okozott, mert a lakosság, a baráti hadseregek adataival történt össze
hasonlításokat - a reális adatok végett - nettó értékben kellett eszkö
zölnünk. Ebből az elgondolásból eredően az élettani igények bimosításá
nak értékelése már most is nettó értékben történik. 

A kalória- és tápanyagbiztosítást vizsgálva megállapítható, hogy a 
kalória biztosítás egy eléggé jó szinten, a nehéz fizikai munka kategóriá
nak megfelelően stabilizálódott. A norma pénzértékéből biztosított és a 
fogyasztásban realizálódó szint helytálló, a sorállomány részére biztosí
tott kalória mintegy 25-30%-kal magasabb a lakosság átlagos fogyasz
tásánál. Az eltérés a harckiképzés követelményeiből eredő igénybevétel
ből és az életkori sajátosságokból egyértelműen adódik, és ezért indokolt. 
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Az élelmezés sarkalatos kérdése továbbra is az állati eredetű fehérje 
biztosítása. Az I. számú élelmezési normatervezet alapélelmiszerei 47 
gramm állati eredetű fehérjét biztosítanak, ami az optimális igénynek 
mindössze 72%-a tehát, az élettanilag indokolt szintnél jóval alaosonyabb, 
s ez a szint 1965-ig alig változott. 

A tápanyagbiztosítás adatait vizsgálva megállapítható, hogy az ál
lati eredetű fehérje ellátás alapvetöen csak az elmúlt 3-4 évben fejlő
dött, aminek következtében a normatervezet szintje 130/o-kal növekedett. 
Ez a pozitív eredmény nem véleUen, hanem tudatos tevékenység követ
kezménye. 1964-65-ben kerültek ismertetésre, propagálásra széles körben 
a táplálkozásélettani követelmények, majd 1966-ban lett bevezetve az ét
kezés tervezésének új módja, amely a megközelítően helyes tápanyag
igényen alapul. Ezúton a fogyasztási célkitűzések élettani mutatókkal is 
tervezhetőkké, realizálhatókká váltak. 

Az ismertetett célkitűzés - az állati eredetű fehérje fogyasztás nö
velése - eredményének tudható be az értékesebb állati eredetű élelmi
szerek fogyasztásának növekedése, amelynek következménye az összes 
fehérje kismérvű csökkenése, a szénhidrát fogyasztásban mutatkozó 80/o-os 
süllyedés és a :zsírfogyasztás nemkívánatos növekedése ellenére igen ko
moly eredményt jelent. A kalória- és tápanyagbiztosítás évenkénti alaku
lását a 4. számú táblázat tartalmazza. 

A táplálkozásélettani problémákkal, azok megoldásával a jövőben is 
fokozottan kell foglalkoznunk. A közelmúltban az egyik társfegyveres 
testület sorállománya körében végzett laboratóriumi vizsgálat is alátá
masztja ennek fontosságát. Megállapításra került, hogy a fiatal bevonul
taknál minimális élettani fehérje hiány mutatható ki. Ez a fiataloknál, 
a nehéz fizikai munka miatt fokozottan képződő új izomzat okoZJl:,a na
gyobb fehérje szükséglettel magyarázható. 

Következtetésként megállapítható, hogy az elfogyasztott élelmiszerek 
élettani értéke - az állati eredetű fehérje kivételével - az optimumot 
megközeliti. Ez utóbbi kívánt szinten tartásának legcélszerűbb eszköze a 
tej és tejtermékek, vaiamint a tojás arányának növelése, mivel a tej a 
teljesértékű fehérjén kivűl más értékes tápanyagokat is tartalmaz, ezért 
más élelmiszerekkel szemben előnyösebb, de mellette szól a fogyasztás 
gazdasági oldala is. A tej és tejtermékek révén biztosított egy gramm állati 
eredetű fehérje 6-15 fillér, míg húsokból 16-22 fillér, hentesárukból 
22-35 fillér. Sajnos, a tejtermékek fogyasztás emelését jelentősen befo
lyásolja a kedvezőtlen étkezési tradíció. 

3. Gazdálkodási rendszer fejlesztésének eredménye. 

Az élelmezési gazdálkodás rendszerének módosításában az elmúlt év
ben a pénzilletmény és készletgazdálkodás néphadsereg szinten történt 
kísérleti bevezetése volt a legjelentősebb. Az új gazdálkodási rendszer a 
korábbi hitelgazdálkodáshoz képest reálisabb, egységesebb. Az illetmény
nyel szemben az étkeztetésre ténylegesen felhasznált költséget számolják 
el. A folyamatos ellátást biztosító raktári készlet értéke ugyancsa:k sza
bályozásra került, ezzel lehetőség nyílott a tényleges készletgazdálko
dásra. Az 1968. április 1-ével történt beveztése óta eltelt időszak eredmé-
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nyei alapján megáIÍ~pítható, hogy az alkalmazott elvek helytállóak, ki
alakítható a gazdálkodás huzamosabb ideig működőképes rendszere. 

Az élelmezési pénzgazdálkodás elve, hogy a tényleges élelmezésre 
fordított költség havonként a 100%-os felhasználás körül ingadozik, ame
lyet befolyásol: az évszak, a kiképzési követelmények, az áralakulások 
stb. E tényezők miatt került előírásra a kívánt helyzettől való eltérés 
mérve, tehát a havonkénti 100/o-os megtakarítás, illetve a 15"/o-os túllé
pés. A megtakarítás év közben korlátlanul halmozható, év végén pedig 
maximálisan a készletérték szintjéig terjedhet. Túllépés nem halmozható, 
év végén túllépés nem lehet. 

Az élelmezési pénzilletmény felhasználásának elemzése alapján meg
állapítható, hogy a korábbi gazdálkodás időszakában felhalmozott 23-
25%-os megtakarításhoz legnagyobb mérvben június-július hónapban 
kellett hozzányúlni, amikor az aszályos ídő miatt az idénycikkek ezt kü
lönösen indokolták. A gazdálkodás szabályait az önálló élelmezést folytató 
alakulatok nagy többsége betartotta és a jövőre vonatkozóan is alkalmaz
hatónak tartja. A szabályoktól csupán 10 egység tért el, ami az önálló 
élelmezési gazdálkodást folytató alakulatok 6"/o-a. Ezeknél az alakulatok
nál azonban a szolgálat más területén is szabálytalanságok fordultak elő, 
amelyek miatt a felelősségrevonás megtörtént. 

A készletgazdálkodás szabályozott jellemzője az élelmiszerek (,,M" 
készletek nélkül) hó végi raktári készletének értéke a felszámítható havi 
illetményhez viszonyítva. Ez az elmúlt évben 70"/o-ban volt megállapítva. 
A gazdálkodó alakulatok teljes körére vonatkozó adatok alapján megál
lapítható, hogy a nyári hónapokban a szabályozott szint általában betart
ható volt. Év végén azonban - alapvetően a túlzott téli tartalékolások 
és a tartós élelmiszerek halmozása miatt - a megállapított szint ala
csonynak bizonyult, illetőleg emiatt a szabályozott készletérték helyett 
87% volt a csapatraktárak élelmiszer készletértéke, tehát 17"/o-kal több 
a szabályozottnál. Az év végén a tervezett 70%-os szintet a gazdálkodó 
egységek mintegy 30%-a túllépte. 

A készletek elemzése során megállapítható, hogy a készletérték nö
vekedésének több oka van. Az alakulatok többsége felhasználta a téli tá
rolás gazdasági előnyeit. Ezért burgonyából 360/o-kal, zöldségből 20%-kal 
többet tárolt az előző évi mennyiséggel szemben. Savanyúkáposztából tá
rolt mennyiség 480/o-kal, savanyúságból pedig 38%-kal növekedett. E po
zitív vonások mellett negatívumok is találhatók. A csapatraktárakban fö
lös mennyiségben fogyó készletben tárolnak több, az élelmezési anyagrak
táraknál beszerezhető tartós élelmiszert. fgy például az egyhavi fogyó és 
átmeneti tartalék készleten felül az MN gazdálkodó egységei fél hónapra 
elegendő rizst (2,5 vagon), egyhavi kávészert (2,5 vagon) és több mint 
egy havi hüvelyest (6 vagon) tárolnak. Ez utóbbinál feltehetően az ár
problémák okozták a készlethalmozást. 

Az új gazdaságirányítási rendszer által biztosított lehetőségeket egyes 
alakulatok helytelenül értelmezik, a gondos készletgazdálkodás helyett 
megalapozatlan halmozást eszközöltek. Volt olyan magasabbegység, amely
nél összességében a 700/o-os készlet szintet 43,3"/o-kal lépték túl. A korábbi 
évben betárolt egyhavi burgonya helyett 4 hónapra elegendőt, kéthavi 
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zöldség mennyiséggel szemben 6 hónapit, kéthavi vöröshagyma készlettel 
szemben 4 havi mennyiséggel rendelkeztek az év utolsó napján. Olyan 
gazdálkodó alakulat is létezik, ahol a készlet szintje 1540/o-os volt az év 
végén, burgonyakészlete kb. ez év végéig elegendő, ami 3,- Ft/kg-os egy
ségáron került beszerzésre. Az indokolatlanul összevásárolt nagymennyi
ségű burgonya és zöldségféle tehát - különösen a szakszerűtlen tárolás 
következtében - a várt haszon helyett ráfizetést eredményezhet. Az MN 
élelmezési pénzilletmény felhasználásának és az 1968. évi (év végi) élel
miszer készletek alakulását az 5-6. számú táblázat mutatja. 

A készletgazdálkodás fogalomkörébe tartozik a természetes tárolási 
veszteségek elszámolása. Az elmúlt évben kidolgozásra került az elismert 
(normalizált) hiány pénzértékben történő elszámolása a természetben 
megállapított káló helyett. Kísérleti bevezetésére ez évben került sor. 

A gazdálkodás eredményesebbé tételét szolgálta a teljeskörű pénz
forgalom bevezetése. Az alakulatok az élelmezési anyagraktárakban esz
közölt beszerzéseikért téríteni tartoznak. E módszer a csapat gazdálkodá
sán túlmenően nagyjelentőségű az élelmezési anyagraktárak részére is, 
mert itt is lehetővé tette a készletgazdálkodás kísérleti bevezetését. 

Az elmúlt évi csapatproblémák alapján kidolgozásra és kiadásra került 
a tiszti étkezdének a csapat élelmezési szolgálattal történő összevonására, 
valamint a szappanellátás módosítására vonatkozó intézkedés. Ezzel -
a lótáp- és tisztogatószer ellátás kivételével - az élelmezési szolgálatban 
megközelítően teljeskörű, 99,50/o-os a pénzgazdálkodás. 

Következtetésként megállapítható, hogy a pénzgazd.álkodás és a kész
letgazdálkodás elvei megfelelnek az új gazdaságirányítási követelmé
nyeknek. A készletszint nagysága - jelenleg az illetmény 750/o-a - azon
ban a téli tárolási lehetőségek javítása és a viszonyítási alap vonatkozásá
ban további elemzést, illetőleg vizsgálatot igényel. 

4. Az eszközgazdálkodás terén elért eredmények. 

Az eszközgazdálkodás terén az elmúlt évben a gazdálkodás szabályai
nak fejlesztésében, korszerűsítésében értünk el eredményt. Ez a korábbi 
A-B illetmény összevonásában, az igénylések egyszerűsítésében, a tel
jeskörű pénzforgalom bevezetésében realizálódott. A fogyóeszközök ko
rábbi elosztási rendjét megszüntettük, az ellátás az élelmezési anyagrak
tárnál és a vállalatoknál történő vásárlás útján kerül végrehajtásra. 

Az élelmezési felszerelési pénzilletménnyel való gazdálkodás eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy a csapatok megértették az új gazdaságirányí
tási rendszerből adódó lehetőségeket és azt helyesen alkalmazzák. A hi
telátcsoportosítási jogkörrel és az év végi tartalékolással élve az élelme
zési felszerelési illetménnyel helyesen gazdálkodtak. A fejlesztés, terv
szerű beszerzés érdekében pl. az 1968. évre felhasználható élelmezési fel
szerelési pénzilletmény 210/o-át 1969. évre tartalékolták. 

Az alakulatok többségénél levő alumínium éttermi felszerelés nagy ré
sze erősen elhasználódott, elszíneződött, deformálódott. A fennálló helyzet 
jelenleg ellentmondásos, mert az ételek jóminőségűek, ízletesek, de a jelen
legi eszközök és a kulturálatlan kiszolgálás lerontja azok értékét. Sürgős 
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feladatunk nagy tömegben rendszerbe vinni korszerű, ízléses, a kiszolgá
lási formát is egyszerűsítő, esztétikailag is kifogástalan éttermi felszerelést. 
Tervünk szerint a rozsdamentes önkiszolgáló tálca ez év második negyed
évétől kerül kiadásra, a néphadsereg sorállománya 2/3 részére. Ebből kö
vetkezik, hogy az alakulatoknak már most meg kell teremteni az önkiszol
gáló étkeztetés bevezetéséhez szükséges szervezési és technikai feltételeket 

~ (étterem alakítása, osztóhelyek kialakítása stb.). 

5. Konyhai gépi eszköz ellátottság. 

A harmadik ötéves tervidőszak első három éve alatt a konyhai gépi 
eszközök bruttó értéke, a selejtezések értékcsökkentő hatásának figyelem
bevételével, 9,7 millió Ft-ról 13,5 millió Ft-ra növekedett, ami az 1965. 
évi értékhez viszonyítva 38,7"/o-os növekedést jelent. 

Az elműlt három év tényszámai azt bizonyítják, hogy a konyhai gépi 
eszközállomány növekedése meghaladja az előző ötéves tervidőszak fejlő
dési ütemét. Ezt erősíti a hároméves időszak alatt gépi eszközök beszer
zésre fordított 4,3 millió Ft, ami megközelíti a megelőző teljes ötéves terv
időszakban e célra felhasznált (4,7 millió Ft) összeget. 

A fejlődés elsősorban a nagyobb teljesítményű és magasabb értékű 
speciális munkát végző gépek beszerzésében mutatkozik és nem pusztán a 
mennyiségi növekedésben. A fontosabb konyhai gépi eszköz készlet alaku
lását a 7. számű táblázat tartalmazza. 

6. Tábori iechnikai eszközök használata. 

Ismert, hogy a csapatgyakorlatok alkalmával a harci technikával 
együtt szükségszerűen sor kerül az élelmezési technikai eszközök haszná
latára is. A csapatok többségénél gondos igénybevétel, szakszerű karban
tartás tapasztalható. Sajnos eléggé nagy azon alakulatok száma, ahol az 
értékes technikai eszközök meghibásodása mindennapos esemény. Elgon
dolkoztató, hogy a műlt évben a vízszállitó utánfutók 43"/o-át kellett ja
vítani, a hűtőgépkocsiknál pedig 60% került javításra, összesen 828 ezer 
Ft-os költséggel. E tekintetben nem szolgálhat mentségül az sem, hogy 
a felsorolt eszközök egy részét az MN 4891 egységei használták. 

7. Ellenőrzések helyzete. 

Az önálló élelmezési gazdálkodást folytató alakulatok élelmezési szol
gálatának külső ellenőrzését seregtestek vonatkozásában az elöljáró pa
rancsnokság hadtáp törzse, HM közvetleneknél az MN Élelmezési-szak
anyag Aruforgalmi Osztály tervezi és hajtja végre. 

Az ellenőrzések többsége a gazdálkodás egészét átfogó részletes anyagi 
vizsgálat volt. A célellenőrzések száma az év folyamán növekedett, amit 
a bevezetésre került űj gazdálkodási rendszer indokolt. 

Az anyagi fegyelem javulásában - a korábbi évekhez viszonyítva -
néphadsereg átlagban nincs számottevő eredmény. Az élelmezési szak-
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anyagokban keletkezett károk összeg az 1967. évi 337 ezer Ft-ról 854 ezer 
Ft-ra növekedett. A felfedett szabálytalanságok zöme a belső ellenőrzés 
hiányos, elégtelen voltára vezethető vissz.a. A bizonylati fegyelem terén 
- az ellenőrzési jegyzőkönyvek tanúsága szerint - javulás nem tapasz
talható. 

Az élelmezési illetmény felhasználás elszámoltatásánál nem tapasztal-
bató számottevő javulás. Krónikusan ismétlődnek a számszaki pontatlan- • 
ságok, amelyek végett 3 millió Ft terhelésre és 5,5 millió Ft jóváírásra 
kellett intézkedni. Előző évi terhelés 1,5 millió, jóváírás 0,9 millió Ft 
volt. 

8. Az étkeztetés k6rüJményef. 

Az ételek elkészítése, a személyi állomány étkeztetése az élelmezési 
szolgálat legalapvetőbb feladatai közé tartoznak. Az étkeztetés naponta 
többször, rendszeresen visszatérő feladatot jelent, ami állandó készenlé
tet, nagyfokú szervezettséget kíván. A szolgálat tevékenysége ezért -
érthetően - állandóan a figyelem középpontjában áll. 

Tudott, hogy az állami költségvetést jelentős összegben terheli a nép
hadsereg élelme:aésére fordított költség mind szakanyagokban, mind más 
szolgálati ágak vonatkozásában. A felsőszintű vezetés elgondolásai e vo
natkozásban nem érvényesülnek maradéktalanul. Az anyagi ráfordítások 
ellenére sok egységnél elhanyagolt a konyhablokk. A katonák étkeztetése 
sok helyen mostoha, rideg körülmények között történik. 

A sorállomány zöme kulturálatlanul étkezik. Evőeszközeik közül leg
többen csak a kanalat használják. Az igénytelen, kulturálatlan étkeztetés 
megszüntetése érdekében sem az illetékes katonai, sem pedig a társa
dalmi szervek nem tevékenykednek. Az étkezdékben előfordul a gondat
lan adagolás, tárolás, amikor indokolatlan megkülönböztetésben részesül
nek az étkezők. A tálalás helytelen időpontja miatt gyakran kihűlt ételt 
kap a sorállomány. 

Az étlapok összeállításánál gyakran figyelmen kivül hagyják a sor
állomány ízlését, igényét. Sokszor szerepeltetnek olyan ételfogásokat, ame
lyet a személyi állomány többsége nem kedvel. Nem szívesen fogyaszt
ják például a feketekávét, a szalonnát, a Hóvirág sajtot, a húsos tésztát. 
Ugyanakkor kérik, hogy mind gyakrabban legyen étlapban sülttészta, 
péksütemény, gyümölcs. A leírtakból következik, hogy az élelmezési szol
gálatvezetőnek - az igények megismerése végett - szoros kapcsolatot 
kell teremteni az étkezőkkel akár közvetlenül, akár a KISZ-szervezet út
ján. Az ételkészítés lehetőségeit ennek megfelelően maximálisan ki kell 
használni. 

Az étkeztetés rendje, szervezettsége, kulturáltsága lényegesen jobb a 
jelenleg kísérleti jelleggel önkiszolgáló rendszerben étkeztető egységeknél 
Az étkezők kedvezően fogadták a választásos menürendszer kísérleti jel
legű bevezetését, amely az önkiszolgálásos étkezéssel együtt lényegesen 
magasabb színvonalú, kulturáltabb, a közízléshez közelebb álló, mint a 
hagyományos módszer. 
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9. A változó áras mezőgazdasági termékek áralakulása. 

A néphadsereg sorállománya élelmezési ellátásának alapját képező I. 
sz. élelmezési norma pénzilletmény vásárlóerejét befolyásoló árváltozások 
rendszeres és szervezett megfigyelésére 1968. II. negyedévtől kezdve ke
rül sor. 

Az alapvető élelmiszerek döntő részben a fix vagy maximált árfor
mába tartoznak, ebből eredően elégséges ezek árszintjének megfigyelé
sére az országos hatáskörű árhatóságok és szervek prognózis jellegű intéz
kedései, illetve tájékoztatásai. 

A piac kereslet-kínálat hatása a legerősebb az ipari feldolgozás nél
kül fogyasztásra kerülő mezőgazdasági termékek árváltozásaiban jelent
kezik. E változó áras termékek beszerzésére a gazdálkodó alakulatok át
lagosan az I. sz. élelmezési norma pénzilletménynek mintegy 10-120/o-át 
fordítják. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a megfigyelt mezőgazdasági ter
mékek árszínvonal alakulását az egyes hónapok átlagos árindexe mu-

'- tatja: 
április 
május 
jlll1ius 
július 
augusztus 
szeptember 
október 
november 
december 

94,4% 
105,6% 
110,8% 
104,7% 

93,1% 
85,1% 
83,3% 
89,2% 
95,8% 

A legmagasabb árszint június hónapban alakult ki. 
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Részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy a késői tavasz okozta 
áremelkedésen túlmenően - a mezőgazdaságra nézve kedvezőtlen idő ... 
járás hatására - az alacsonyabb termés eredmény június hónapban oko
zott rendkívül áremelkedést. Ez a kedvezőtlen időjárási tényező a legerő
teljesebben és legtartósabban a burgonya áremelkedésében éreztette ha
tását. A gyenge terméseredmény hatására az országos árhatóság is fel
emelte a maximált árformába tartozó burgonya felvásárlási és fogyasztói 
árát. E tényezők hatására a gazdálkodó alakulatok 2,42 Ft/kg tervezett 
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árnál mágasabb áron eszközölték beszerzéseiket. A burgonya beszerzési 
ár alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: 

o/KQ 
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3.20 
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3.
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A burgonya magasabb árszintjét a többi változó áras mezőgazdasági 
termék kedvező áralakulása ellensúlyozta olyannyira, hogy összességében 
az élelmezési gazdálkodásra előnyösen hatott. 

A piac kereslet-kínálat hatására az árak kedvező vagy kedvezőtlen 
alakulása, az idény jellegen túlmenően befolyásolta a felhasználás volu
menét. Ezt szemlélteti a három negyedév adataiból összeállított táblázat. 

Termék 
Tényleges átlagár 

Arindex A beszerzett 
megnev. Hónap havi 1 évi tervezett mennyiség 

és tervezett ár= 100 q-ban 
ára forint 

Burgonya 4. 2,49 102,8 4014 

5. 2,53 104,5 5055 

2,42 Ft/kg 6. 3,17 130,9 3274 

7. 3,31 136,7 4409 

8. 3,05 2,82 126,0 4783 

9. 2,85 117,7 5709 
10. 2,77 114,4 9541 

11. 2,67 110,3 6324 

12. 2,76 114,3 3001 

Zöldfőzelék 4. 5,82 171,6 705 

5. 5,68 167,5 1316 

3,39 Ftjkg 6. 4,21 124,1 2218 

7. 3,65 107,6 3620 

8. 3,06 3,23 90,3 3948 

9. 2,39 70,5 3482 
10. 2,28 67,2 3071 

11. 2,40 70,8 2322 

12. 2,98 87,9 1023 

96 

• 



Termék Tényleges átlagár 
Arindex A beszerzett megnev. Hónap havi 1 évi tervezett mennyiség és tervezett 

ára ár= 100 g-ban 
forint 

Vegyes- 4. 5,42 110,1 318 
zöldség 5. 7,81 158,7 239 

6. 8,09 164,4 194 
4,92 Ft/kg 7. 5,49 111,5 422 

8. 4,82 4,87 97,9 450 
9. 4,13 83,9 449 

10. 3,78 76,8 874 
11. 4,51 91,6 900 
12. 4,58 93,1 454 

Vörös- 4. 3,18 77,1 359 
hagyma 5. 4,19 101,6 313 

6. 4,31 104,6 271 
4,12 Ftfkg 7. 3,21 77,9 396 

8. 2,90 3,22 70,3 498 
9. 2,90 70,3 557 

10. 2,77 67,2 620 
11. 3,33 80,8 582 
12. 3,10 75,2 379 

Gyümölcs 4. 4,67 65,3 535 
5. 5,81 81,2 144 

7,15 Ft/kg 6. 9,23 129,0 261 
7. 5,38 75,2 644 
8. 4,02 4,18 56,2 1062 
9. 3,72 52,0 1197 

10. 3,31 46,2 2286 
11. 3,95 55,2 1103 
12. 4,74 66,2 577 

Tojás 4. 1,32 77,3 617 edb 
5. 1,33 77,7 628 

1,71 Ft/db 6. 1,31 76,6 513 
7. 1,36 79,5 512 
8. 1,48 1,48 86,5 498 
9. 1,53 89,4 486 

10. 1,57 91,8 533 
11. 1,81 105,8 486 
12. 1,78 104,1 366 

Tény, hogy az árak változása a fogyasztás (beszerzés) szerkezetére 
visszahat, az árak alakulása és a fogyasztás (beszerzés) volumene között 
funkcionális kapcsolat van és ez a kapcsolat fordított. 

A területi megoszlás szerinti áralakulást vizsgálva az összevont átlag
árindexek alapján megállapítható, hogy az árak országos átlagár körüli 
szóródása a megyék között nem jelentős mértékű. 
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Atlagár eltérés 

- kismértékben a ter
vezett ár felett 

- megközelítően a ter
vezett ár 

- kedvező 

- legkedvezőbb 

Megye 

1 Baranya 

Budapest 
Zala 
Nógrád 
Szolnok 
Komárom 

összesen: 

Heves 
Borsod 
Győr-Sopron 
Csongrád 
Pest 
Haj dű-Bihar 
Somogy 
Fejér 
Békés 

összesen: 

Bács-Kiskun 
Tolna 
Veszprém 
Szabolcs 

összesen: 

Érintett Árindex 
alakulatok tervezett 

száma ár= 100 

3 102,8 

11 100,4 
6 98,5 
5 98,1 
5 97,9 
3 97,4 

30 

8 96,9 
8 96,8 
3 96,8 
7 96,3 

14 95,7 
3 94,0 
9 91,5 
8 90,4 
3 90,1 

63 

14 89,0 
2 89,5 
8 87,4 
3 79,8 

27 

Ha figyelembe vesszük az I. sz. élm. norma pénzilletményből a ter
mékek beszerzésére fordított hányadot, akkor Baranya megye területén 
funkcionáló alakulatok (3) éves átlagban a tervezett árnál 5,8 fillérrel 
vásároltak magasabb áron. Ezt a III. negyedévben már felvetett gazda
ságtalan beszer7.ések fennforgásának kérdése (kiskereskedelmi áron) mint 
szubjektív tényező erősen befolyásolhatta. 

Az 1968. év megfigyelt időszakán belül az 1. sz. élm. norma szerinti 
pénzilletmény mintegy 11,90/o-át teszi ki a felsorolt mezőgazdasági termé
kek beszer7.ésére fordított összeg. Ez nem éri el az érintett termékekre 
tervezett (16,20/o) értéket. Az adatok azt bizonyítják, hogy az élehniszer 
felhasználásban szerkezeti eltolódás ment végbe az elmúlt évek folyamán. 

A struktűrális változáshoz az idényjellegű termékek kínálata mellett 
a kialakult piaci árak hatása is hozzájárult. 

Összegezésképpen: A megfigyelt időszakban az összevont átlagos ár
index 93,90/o-ra alakult. Megállapítható, hogy a megfigyelt mezőgazdasági 
termékek, az összbeszerzésben jelentkező súlyarányrut figyelembe véve, 
az 1968. II-IV. negyedévi időszakban bekövetkezett ármozgása az 1. sz. 
élelmezési norma pénzilletmény vásárlóerejét 0, 760/o-ban érintette kedve
zően, azaz 0,13 Ft-tal növelte. 
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Itt kell megemlíteni, hogy az MN Élelmezési-szakanyag Aruforgalmi 
Osztály beszerzési tevékenysége árkülönbözete eredményének terhére a 
magasabb áron vásárolt babot az alakulatok a normában továbbra is ter
vezett áron kapják. 

10. A kisegítő gazdaságok eredményei. 

A kisegítő gazdaságok tevékenységének szervezeti keretei az új gaz
daságirányítási rendszer bevezetése előtt kialakultak. A cél megvalósítá
sánál a szabályozás a gazdaságok termelő tevékenységét vette alapul, lé
nyege: a személyi állomány élelmezésének javítása a gazdaságok által el
érhető tiszta hozam alapján. A szabályozás helyesnek bizonyult, ebben a 
közeljövőben nem célszerű változtatást eszközölni. 

Az elgondolás helytállóságát bizonyítja a gazdaságok erőteljes fejlő
dése. Megoldódott a fejlesztés egyik kulcskérdése, a saját tenyészállomány 
révén történő süldöpótlás. Nem oldódott még meg teljes mértékben a sa
ját takarmánybázis biztosítása, amelynek fejlesztése a művelés alatt nem 
álló területek hasznosításával tovább fokozható. A folyamatos gazdasági 
tevékenység ma már biztosíték az étkezés feljavítás állandó értéken tar
tására, illetőleg ennek eredménye egy állandó értékű növendék- és te
nyészállatállomány létrehozása, kialakulása is. Végül megoldódott az ered
ményesség elérésében közreműködők anyagi ösztönzése is. 

A kisegítő gazdaságok működési utasítása az új gazdaságirányítási 
elveknek megfelelően nem ír elő megkötöttséget a gazdaságok nagysá
gára, a termelési ágazatokra, az alkalmazott polgári munkaerő létszá
mára, továbbá a szocialista szektorokkal, illetve társegységekkel történő 
áruforgalmazásra. Ennek eldöntése - a gazdaságosság keretén belül -
a gazdálkodási bizottság hatáskörébe tartozik. 

A gazdaságok elmúlt évi eredményeinek részletes ismertetése előtt 
meg kell állapítani, hogy a fejlődés üteme - a járványos száj- és köröm
fájás ellenére - megközelítően azonos a megelőző években tapasztaltak
kal, azonban a termelési költségek igen magasak voltak, különösen a ta
karmányozást illetően. 

A gazdaságok egyenletes ütemű fejlődését a 8. számú táblázat szem
lélteti. Az állatállomány az elmúlt 6 évben több mint háromszorosára 
emelkedett. 

8. számú táblázat 

Allatállomány és a művelt földterület alakulása a néphadsereg kiegészítő 
gazdaságaiban 

1963-1968 

Megnevezés M e 1 1963 l 1964 l 1955 1 1966 1 1967 11968 

Sertésállomány az év végén db 3730 5491 6835 8824 10 499 12127 
Állatállomány év végi értéke millió 

Ft 4,7 6,5 
Megművelt földterület 

7,5 1012 13,- 15,5 

év közben kh ... 514 323* 396 665 798 

Megjegyzés: ' = 1965-ben a HM Erdészeti Főosztály 210 kh földterületet 
vett át, amelyből 1868-ban 20 kh-t adott vissza. 
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A kisegítő gazdaságok elmúlt évi bruttó termelési értéke 29,9 millió 
Ft volt. Ennek keretében termelt sertéshús mennyiség 23,80/o-ban bizto
sította a néphadsereg éves igényét. A szárnyashús 16,80/o-át, zöldség és 
zöldfőzelék 11,1%-át a kisegítő gazdaságok termelték. 

Az eredmények elemzése során ismételten felmerül a kisegítő gaz
daságok állattartásának fő kérdése, a takarmánybázis létrehozása. Tudott, 
hogy az állattartás nem alapulhat az ételhulladékra. A szemestakarmány 
termelés 5 év alatt ugyan emelkedett, de emellett figyelemreméltó, hogy 
a takarmányozási költség az 1963. évi 0,3 millió Ft-ról 1968-ra 5,7 mil
lió Ft-ra emelkedett. Ennek tudható be, hogy az 1967. évi 104,30/o-os ered
ményességi mutató 1968-ra 68,80/o-ra csökkent, vagyis amíg 1967-ben 100 
Ft befektetett költség 204 Ft gazdálkodási értéket hozott, addig 1968-ban 
ez 168 Ft-ra esett vissza. E nemkívánatos jelenség eredményeképpen a 
kifizetett prémiumösszeg 70/o-kal kevesebb lett az előző évinél, noha az 
étkezés feljavításra fordítható termékek értéke 60/o-kal növekedett. A 
költségek és hozamok alakulását a 9. számú táblázat szemlélteti. 

Év 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

össz.: 

9. számú táblázat 

Költségek és megtérülések a gazdaságoknál 

1963-1968 

Egy főre jutó feljavítás 
Költ- Megtérü- Étkezés 
ségek lések feljavítás Megtérü-

tiszti lés %-a csapatoknál étk.-nél 
millió forintban 

5,2 9,8 4,6 88,5 63,30 Ft 90,60 Ft 
6,1 10,7 4,6 75,4 71,60 Ft 81,10 Ft 
6,4 12,6 6,2 97,- 92,15 Ft 82,05 Ft 
8,9 18,4 9,5 106,8 119,40 Ft 80,90 Ft 

11,1 22,7 11,6 104,3 136,-Ft 125,30 Ft 
17,7 29,9 12,2 68,8 147,80 Ft 110,60 Ft 

55,4 1 104,l 48,7 87,8 1 

Az elmúlt év eredményei alapján megállapítható, hogy a süldő állo
mány pótlása megoldottnak tekinthető. A korábbi években ez a népgaz
daságból történő beszerzésre alapult. A saját tenyésztés előmozdítására 
korábban alkalmazott megkötöttséget az elmúlt évben már fel lehetett 
oldani. A korlátozás megszüntetésének eredményét, a tenyésztői tevé
kenységgel együtt a 10. számú táblázat szemlélteti. 

Az elérhető átlagos étkezés feljavitásnál magasabb eredményt elérő 
gazdaságoknál, ahol a termelés folyamatossága is biztosított, az ered
n1énytól függően prémium fizethető a gazdálkodás eredményességében 
közreműködők részére. A tenyésztői tevékenység is premizálható. A ki
fizetett prémiumösszegek a következők szerint alakultak: 
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10. számú táblázat 

Tenyésztői tevékenység a kisegítő gazdaságoknál 

1963-1968 

Megnevezés 1 M. e. / 196311964119651 

Tenyészállomány az év 
végén db 130 262 425 

Szaporulat év közben db 1823 3540 5233 

Vásárlás a népgazda-
ságtól db 3016 2346 1783 

Ellátottság mérve saját 
tenyésztésből % 380/o 60°/o 75% 

:E:v Tenyésztői Eredményességi 
prémium prémium 

1965 200 OOO 
1966 64 500 354 OOO 
1967 59000 523 OOO 
1968 487 OOO 

1 

19661 

717 

7107 

1892 

79% 

196711968 

852 920 

9776 11292 

1840 2 427 

840/o 83,5% 

Azelőzó év 
%-ában 

1770/o 
147%. 

930/o 

Az 1968. évi nem kívánatos csökkenés a magasabb, költségigényesebb 
ráfordítással magyarázható. 

Összegezésként megállapítható, hogy a kisegítő gazdaságok eredmé
nyesen szolgálják a létesítésükkel kapcsolatos alapvető célkitűzést, a sze
mélyi állomány élelmezésének javítását. Fenntartásuk, az adottságoknak 
megfelelő fejlesztésük a jövőben ís. szükséges. 

összegezés, következtetések: 

• • 
• 

Áz .élelmezési szolgálat fejlesztése állandó jellegű feladat, ezért szük
séges, hogy mind a felső, mind a középszintű vezetés foglalkozzon rend
szeresen a továbbfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatával, a fennálló hibák 
mielőbbi kijavításával, intézkedések foganatosításával. 

Különösen fontos, hogy a csapatok illetékes szervei foglalkozzanak 
gyakrabban az étkeztetés körülményeinek alakulásával. Ez most is, a 
jövőben pedig méginkább a helyi szervek gondoskodásán múlik döntően. 
Az elöljáró sz.ervek erőfeszítései csak akkor válnak eredménnyé, ha azok 
a helyi szervek kezdeményezésével, gondosságával párosulnak. 



Az élelmezési szolgálat alapvető célkitűzése legyen a jövőben is, 
hogy a korábbiaknál magasabb műveltséggel és igényekkel bevonuló sor
köteles fiatalok megközelítően a polgári életben megszokott körülmények 
között étkezzenek a sajátosan katonai keretek között is. 

A gazdálkodás főbb területeit illetően: 

1. Az állati eredetű fehérje fogyasztás növelése - mind élettani, 
mind népgazdasági szempontból - tej és tejtermék fogyasztás emelése 
útján célszerű. E téren meg kell találni a kedvezőtlen étkezési szokásokból 
eredő - e termékekkel szembeni - indokolatlan tartózkodás felszámo
lásának módját. 

2. Az élelmiszerfogyasztás szintje növelésének hatékony eszköze az 
élelmiszerfeldolgozás értékének emelése, tehát a konyhai feldolgozás kor
szerűsítése, szakképzettség emelése a jórészt már meglevő eszközök hasz
nálata útján. 

3. A sorállomány részére biztosítandó kalóriamennyiséget a megter
helésnek megfelelő elosztásban a tízórai bevezetésével, annak általánossá 
tételével kell elérni, különösen azoknál az alakulatoknál, ahol azt az ét
kezési időközök távolsága és az igénybevétel indokolja. 

4. Az étkeztetés kultúráltsága emelése végett rendszerbe kell vinni 
a korszerű, esztétikailag is megfelelő önkiszolgáló éttermi felszerelést. 
Törekedni kell az önkiszolgálással együtt a választásos menürendszer 
megalapozott bevezetésére. Ezért az önkiszolgáló étkeztetés helyi körül
ményeit időben - a tálcák kiadásáig - meg kell teremteni. 

5. A kalória- és tápanyag számításoknál 1970-ben egységesen át kell 
térni a nettó számításokra. 

6. A kiadásra kerülő új Étel.recept gyűjteményt ki kell bővíteni 
újabb, komplett fogásokkal, a csapatgyakorlatokon, kislétszámú konyhá
kon elkészíthető ételekkel, továbbá tlzóraikkal. 

7. A gazdálkodás sokoldalú elemzése útján ki kell dolgozni annak 
végleges, 1970-től bevezethető rendszerét mind a pénzilletmény-, mind a 
készletgazdálkodást illetően. 

8. Alapvetően meg kell javítani az ellenőrzés hatékonyságát. A belső 
ellenőrzés fogja át az élelmezési szolgálat egész tevékenységét. A kiils6 
ellenőrzések alkalmával elemezni kell a szolgálat működését, ennek során 
részletesen kell vízsgálni mind az ellátást, mind a készletgazdálkodást. 
Különösen nagy gondot kell fordítani a készlethalmozás megakadályo
zására. 
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1. szá,nú táblázat 

i!Ielmlszerfogyasztás mennyisége 

a néphadsereg sorállományánál - egy főre jutó éves átlagok 
1962-1968 

Evenkénti felhasználás 

Fontosabb élelmiszerek 

19621 196311964119651 19661 1967.1 

ő rlemények kg 210,6 209,9 208,- 206,- 198,2 195,5 

Rizs kg 12,4 12,- 11,8 11,1 10,9 10,5 

Hüvelyesek kg 13,9 13,8 13,7 12,1 10,6 10,4 

Húsok, húskészítmények kg 94,5 96,- 92,2 92,4 93,1 92,2 

Szárnyas kg 0,5 0,6 1,8 1,6 1,8 5,3 

Hal kg ... ... ... ... 2,5 3,4 

Tej, tejtermékek 1 59,8 67,1 70,5 80,- 76,7 91,2 

Vaj kg 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 

Sertészsiradék kg 20,5 20,8 20,1 19,1 20,4 21,3 

Tojás db 47,5 47,5 54,9 62,- 62,2 58,6 

CUkor kg 26,4 29,6 24,2 23,9 22,7 22,5 

Burgonya kg 142,1 134,- 119,4 99,8 95,1 91,6 

Zöldség, zöldfőzelék kg 78,8 83,9 85,7 87,7 106,9 104,7 

Gyümölcs kg 27,9 28,6 25,1 22,6 28,- 30,4 

Megjef111Zés: ••• jel = nlncs adat. 

1968 

197,3 

11,3 

10,1 

93,7 

4,5 

3,9 

86,5 

2,9 

21,-

95,2 

22,6 

88,6 

107,2 

34,8 

A sütő-, tészta- és malomipari termékek egységesen lisztértékben „őrle-
mények" címszó alatt kerülnek kimutatásra. 

A tejtermékek átszámítási kulcsául azok fehérjetartalma szolgált. 

A cukorfogyasztás tartalmazza a kávészer cukortartalmát is. 

A zöldség, zöldfőzelék, valamint a gyümölcs tartalmazza a feldolgozottan 
fogyasztottat is, frissre átszámítva. 
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2. számú táblázat 

Fontosabb élelmiszerek felhasználása a néphadseregben 
1966-1968 

Felhasználva 

Élelmiszerek 
1 1 megnevezése 

M.e. 1966 1967 1968 

években 

Kenyér vagon 1490 1557 1533 

Száraztészta vagon 203 211 198 

Liszt vagon 126 126 124 

Rizs vagon 84 86 88 

Hüvelyesek vagon 74 75 68 

Marhahús vagon 229 217 196 

Sertéshús vagon 203 213 223 

Zsír vagon 122 137 137 

Cukor vagon 124 131 140 

Burgonya vagon 820 798 801 

Szárnyas vagon 17 45 37 

Gyulai kolbász, 
cs. szalámi vagon 5 6 6 

Hentesáru vagon 154 170 169 

Tt"j 100 hl 287 287 291 

Vaj vagon 17 19 23 

Sajt, túró vagon 41 50 45 

Tojás 1000 db 6793 7847 9206 

Zöldfőzelék, friss vagon 336 321 318 

Zöldfőzelék, konzerv vagon 28 36 59 

Vöröshagyma vagon 75 79 81 

Paradicsompüré vagon 24 24 23 

Lecsó vagon 50 58 62 

Gyümölcs, friss vagon 106 120 143 

Húskonzerv, K 1000 db 2743 2883 2758 

Bclsőségkrémek 1000 db 3125 3615 3321 

Készételkonzerv 1000 db 918 861 1378 
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1966= 

100 

102 

96 

98 

105 

92 

86 

110 

112 

113 

98 

224 

120 

110 

101 

135 

110 

135 

95 

211 

108 

96 

124 

135 

101 

106 

150 

r 
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3. számú táblázat 

Az I. számú élelmezési norma tervezett és az 1968. évi tényleges fogyasztás 

egy főre vetített összehasonlítása 

- változatlan árakon -

I. számú élelmezési norma 
Terve-

flelmiszerek M.e. zett egy- tervezett 1968. évi fogyasztás 
ségár 

menny. 1 érték Ft 1 menny. 1 érték Ft 

Kenyér g 
1 

2,685 600,- 1,6110 595,7 1,5995 

Száraztészta g 9,66 100,- 0,9660 72,5 0,7004 

Finomliszt g 4,14 30,- 0,1242 31,6 0,1308 

Rizs g 14,40 30,- 0,4320 29,3 0,4219 

Hüvelyes g 10,40 40,- 0,4160 23,9 0,2486 

Marhahús g 25,33 1.30,- 3,2929 66,7 1,6895 

Sertéshús g 30,60 70,- 2,1420 59,- 1,8054 

Sertéshús, étk. feljav. g - 6,8 -

Zsír g 18,- 40,- 0,7200 40,1 0,7218 

Zsír, étk. feljavítás g - 2,6 

Cukor g 8,64 35,- 0,3024 46,3 0,4000 

Kávészer g 9,93 50,- 0,4965 14,5 0,1440 

Burgonya g 2,42 400,- 0,9680 242,- 0,5856 

Szárriyas g 30,53 9,- 0,2748 12,4 0,3786 

Szalonna g 20,59 16,- 0,3294 11,- 0,2265 

Szalonna, étk. feljav. g - 2,5 

Hentesáru g 44,75 62,- 2,7745 

Hentesáru g 30,43 63,3 1,9262 

Gyulai kolbász g 71,60 1,6 0,1146 

Tepertő g 21,48 7,7 0,1654 

Egyéb húsipari termék g 25,06 13,4 0,3358 

Tej g 2,61 100,- 0,2610 92,9 0,2425 

Vaj g 44,75 3,- 0,1343 8,- 0,3580 

Tojás db 1,71 0,25 0,4275 0,26 0,4446 

Zöldfőzelék g 3,39 300,- 1,0170 98,7 0,3346 

Vegyes zöldség g 4,92 20,- 0,0984 23,5 0,1156 

Vöröshagyma g 4,12 15,- 0,0618 26,5 0,1092 
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I. számú élelmezési norma 
Terve-

Élelmiszerek M.e. zett egy- tervezett 1968. évi fogyasztás 
ségá.r 

menny. 1 érték Ft I menny. 1 érték Ft 

Paradicsompüré g 13,36 11,- 0,1470 7,7· 0,1029 
Lecsó g 6,97 10,-

• 
0,0697 23,2 0,1617 

Gyümölcs g 7,15 50,- 0,3575 43,7 0,3125 
Vegyesíz, dzsem g 8,10 6,- 0,0486 9,1 0,0737 
Fűszerek g 64,43 1,5 0,0966 1,5 0,0966 
Konyhasó g 1,58 25,- 0,0395 25,- 0,0395 
Húskonzerv K db 6,- 0,11 0,6600 
Hal g 20,93 10,6 0,2219 
Füstölthús g 23,27 3,9 0,0908 
Sajt g 30,43 9,9 0,3012 
Túró g 12,53 6,4 0,0819 
'Tejfel g 15,21 15,8 0,2403 
Mák g 35,80 3,2 0,1146 
Zöldfőzelék konzerv g 8,30 18,5 0,1535 
Savanyú káposzta g 3,48 22,4 0,o780 
Savanyúság g 6,24 20,4 0,1273 
Befőtt g 10,62 14,9 0,1582 
Belsőségkrémek db 3,96 0,13 0,5148 
Hurkak.onzerv db 4,95 0,04 0,1980 
Készételkonzerv db 6,20 0,06 0,3720 
Tejeskávépor g 16,38 6,1 0,0999 
Péksütemény db 0,36 0,21 0,0756 
Cukrászsütemény db 1,15 0,09 0,1035 
Egyéb élelmiszerek - 0,0310 

Összesen: 17,6085 17,6085 
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4. számú táblázat 

Eleltani igények blzlositáaa 

a sorállomány részére - egy főre jutó naponkénti átlag 
1962-1968 

A) 11:lettani igények - az Országos Élelmezés-. és Táplálkozástudományi 
Intézet javaslata s:rerint. 

Közepesen 

1 

Nehéz 
1 

Igen nehéz 
nehéz 

Hatóanyagok M.e. 

fizikai munka - kategória 

Kalória - 3400 4000 4500 

összes fehérje, ebből g 130 130 140 

Allati eredeti! fehérje g 65 65 70 

Zsír g 95 115 130 

Szénhidrát g 500 610 650 

B) Kalória- és tápanyag biztosítás az I. számú élelmezési normában. 

Index 
Hajtóanyagok 

ai 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1962= 
;;J 100 

Kalória - 4118 4117 4001 3936 3932 3973 4050 98,3 
Összes fehérje, ebből g 134,4 134,8 132,6 132,- 131,2 132,7 132,8 98,6 

Allati eredetG fehérje g 47,7 48,6 48,2 49,7 51,3 54,3 53,8 113,2 

Zsír g 111,7 113,4 110,1 109,1 118,5 123,8 126,7 113,4 

Szénhidrát g 616,7 612,- 593,4 580,6 559,1 555,5 567,5 92,-

Megjegyzés: A nettó értékben kifejezett kalória- és tápanyagérték számítá
sánál a tisztított, kicsontozott, hámozott élelmiszerek szolgáltak alapul, az Or
szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által 1968. évben kiadott 
,,Tápanyagtáblázat"-ban foglalt veszteségi értékekkel. 
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5. számú táblázat 

f::lelmezési pénzilletmény felhasználása 

a néphadseregben az adott hónap pénzilletményének százalékában 

1968. április-december 

.. " 
.2!J % 

20 r. 
''-

u" ~ ...... 
10 % ...... f 3" 
'" K.;.,.p 4. 6. 7. &. 9. 10. 11. 12. 

6. számú táblázat 

Hóvégi raktári készletek értéke 

az élelmezési gazdálkodást folytató alakulatoknál az adott hónap 
pénzilletményének százalékában 

1968. április-december 

c:K) :( 1 

t- 1 : i 

85 r. 1 1 1 

-1-

so % : i J-~ 
' 

75 r. /i i 

~" :\. -- i ./ ...... 1 1 ty~H tziral 

65 % " / / 

1 

60?. 
1 ' 

1 

Honap 4. ~- 6. 7. S. 9. 10. 12 
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7. számú táblázat 

A konyhai gépi eszközök számának alakulása 

1965-1968 

Készlet 

A gép megnevezése 1965 1 1968 

év végén - db 

Burgonyahámozógép 471 474 

Univ. konyhagép EK-1000 - 32 

Univ. konyhagép (Sabária) 183 238 

Elektromos hűsdaráló 58 66 

Elektromos felvágott-szeletelő 6 66 

Elektromos kenyérszeletelő 17 23 

Tányérmosogatógép, nagy 2 8 

Tányérrnosogatógép TM-2 27 31 

Dagasztógép 22 

/ 
39 

Egyéb gépek 225 254 

összesen: 1011 1231 

1968. az 
1965. évi 
%-ában 

100,6 

-
130,0 

113,7 

1100,0 

135,3 

40010 

114,8 

177,2 

112,8 

121,7 
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