
KATONAI GAZDALKODAS ÉS ELLÁTÁS 

Az 1969. gazdálkodási év tapasztalatai 
az élelmezési szolgálatban 

S á r v á r i B e r t a la n ezredes 

Az űj gazdaságirányítási rendszerrel egyidöben az élelmezési ellátás
ban kialakított teljeskörű pénzgazdálkodás az élelmezési szolgálat főbb 
területein a várt hatékonysággal érvényesült. Két év tapasztalata alapján 
megállapíthatóvá váltak a jelenleg kísérleti jellegű gazdálkodás véglege
síthető elemei. 

A sorállomány éle!miszerfogyasztása szerkezetében végbement válto-
zások jellemzője: 

- kedvezően növekedett a tej, tejtermékek és a tojásfogyasztás; 
- kedvezőtlen a húsfogyasztás csökkenése. 

Tápanyagbiztositásban - bár kismértékben - kedvezőtlenül csök
kent az állati eredetű fehérje mennyisége. 

Bevezetésre került a sorállomány napi négyszeri étkeztetése, amelyet 
mind az étkezők, mind a parancsnoki állomány részéről kedvezően fo
gadtak. 

A szabadáras élelmiszerek ármozgásai kedvezően befolyásolták az 
élelmezési gazdálkodást. Éves szinten közel egy százalékkal növelték az 
élelmezési norma vásárlóértékét. 

A kisegítő gazdaságok tevékenységére jellemző, hogy a költségszint 
1 O'o-os emelkedésével együtt az étkezés feljavítására fordított tiszta hozam 
- 1963-hoz viszonyítva - közel 30°/o-kal növekedett. A bruttó termelés 
pedig - a vártnak megfelelően - 110/o-kal nőtt. 

Részleteiben: 

1. Pénzgazdálkodás 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével egyidőben a csapa
tok élelmezési ellátásában teljeskörűvé vált a pénzgazdálkodás. A két 
évvel ezelőtt életbeléptetett - és közben helyesbített - szabályozókat 
a gazdálkodó alakulatok többségénél helyesen értelmezték, jól alkal
mazták, így azok a várt hatékonysággal érvényesültek. Ennek követekez-

68 

·-



•• 

• 

tében az élelmezési ellátás főbb területein fejlődés, előrehaladás tapasz
talható. 

a) Gazdálkodás az élelmezési i!Zetménnyel 

Az élelmezési illetmény felhasználására vonatkozó szabályokat az 
alakulatok többsége betartotta. A korábbi években tapasztaltakhoz viszo
nyítva megállapítható, hogy a gazdálkodó egységek zöme - egészen az 
1969. IV. negyedévig - a havonkénti teljes illetményfelhasználásra töre
kedett, aminek eredményeképpen az előrelátó, tervszerű gazdálkodás hát
térbe szorult. Az esetenkénti fokozottabb igénybevételhez szükséges tar
talmasabb étkeztetést - megtakarítás hiányában - illetménytúllépésből 
kellett fedeznie sok alakulatnak. 

Évközben, a leírt okok miatt sok volt a szabálytalanul gazdálkodó 
alakulat. A III. negyedév végén az önálló élelmezést folytató egységek 
31 %-a túllépéssel zárta az elszámolási időszakot, ezek közül 20% a meg
engedettnél jóval magasabb túllépésbe került, amelynek begazdálkodását 
a IV. negyedévben hajtották végre. Az illetményfelhasználás szabályai
nak be nem tartása számos alakulatnál - különösen december hónap
ban - alacsony színvonalú, gyenge étkeztetést eredményezett. 

Az élelmezési pénzgazdálkodás elmúlt évi eredményének elemzése 
több - a gazdálkodás rendszerére vonatkozó - kérdésre választ adott. 
A második éve kísérleti jellegű gazdálkodási rendszer véglegesítése előtt 
egyértelműen meghatározhatóvá vált annak hosszabb távon alkalmazható 
formája. Ismertté lett a gazdálkodást befolyásoló tényezők súlya és azok 
kihatásai. 

A gazdálkodás szabályai közül a havonkénti tényleges élelmezési 
illetmény legalább 90%-ának kötelező felhasználása, a megtakarítás cél
szerű halmozhatósága, a túllépés megengedett - 15°/o-os - szintjének 
meghatározása, az újrendszerű gazdálkodást két évének tanúsága szerint 
véglegesíthető. 

A gazdálkodást befolyásoló fontosabb tényezők nagybani áttekin
tésére az 1. számú táblázat szolgál. A havonkénti pénzilletmény felhasz
nálás értékét a táblázat grafikonban szemlélteti. Ugyanez látható a pénz
illetménnyel való gazdálkodásnál, a halmozott felhasználásnál. 

Éveken át vitatott téma volt a változó áras élelmiszerek egységárá
nak alakulása, illetve annak hatása a pénznorma vásárlóértékére. Az el
múlt év ezirányú teljeskörű felmérésének tapasztalata az 1. számú táb
lázatban került ábrázolásra. Néphadsereg szinten a magasabb árak miatt 
május-június hónapban 1 °/o-nál nagyobb mérvben csökkent a vásárló
érték. Ezzel ellentétben az év utolsó öt hónapjában tartósan 3% körül 
ingadozott az alacsonyabb árakból adódó viszonylagos megtakarítás. Az 
áralakulások éven belüli ingadozását, továbbá a rugalmas gazdálkodást 
biztosító szabályokat ismerve megállapítható, hogy szükségtelen egy adott 
éven belül differenciált pénznormát kialakítani. 

A szabadáras mezőgazdasági termékek 1969. évi áralakulása részle
tesen az 5. részben található. Ennek eredményéből adódó következtetés, 
hogy a mezőgazdasági termékek áringadozása az adott éven belül nem 
teszi indokolttá a megyénkénti pénznorma kialakítását. A területileg dif-
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ferenciált norma alkalmazásának ellentmond az a tény is, hogy azonos 
helyőrségekben is eltérőek a gazdálkodás eredményei. Előfordult, hogy 
azonos helyőrségekben a gazdálkodó egységek egy része jelentős meg
takarítás.sal, más része túllépéssel zárta ugyanazt a negyedévet. Követ
keztetésként megállapítható, hogy a változó áras élelmiszerek áralakulása 
a jelenlegi árrendszerben nem teszi indokolttá sem az éven belüli, sem 
pedig a területileg differenciált élelmezési normát. 

A kisegítő gazdaságok - amelyek eredményét részletesen a 6. rész 
tartalmazza - jelentős mértékben, pozitív irányban befolyásolták az 
élelmezési gazdálkodást. Az elműlt év utolsó negyedévének jó eredménye, 
a túllépéssel zárt alakulatok számának jelentős csökkenése nagyobbrészt 
a gazdaságok tiszta hozamának, az étkezés feljavítására átadott termé
keknek köszönhető. Az étkezés feljavítás szintje éven belül egyenetlen 
volt. A 13,6 millió forintnak mintegy fele az év IV. negyedére esett. 

Megvizsgáltuk néphadsereg és seregtest szinten a csapatgyakorlatok 
hatását az élelmezési illetmeny felhasználására. A rendelkezésre áIIó 
adatokkal végzett korreláció-számítás* laza kapcsolatot (az együttható 
0,54 - 0,68) mutatott a csapatgyakorlatok létszámadata és a gazdálkodás 
eredménye között. Szorosabb kapcsolatot feltételezhetően csak az alakula
tok egyedi vizsgálatánál lehetne kimutatni. 

b) Készletgazdálkodás 

A csapatok készletgazdálkodásának szabályozása - a gazdálkodás 
teljesen új elemeként - két évvel ezelőtt került kísérleti bevezetésre. 
A készletek értéke - a 2. számú táblázatból láthatóan - az év második 
felében a vártnak megfelelően alakult. Ebből következik, hogy a kísér
i$ időszakban előírt szabályozás - amely az egyhavi átlagilletmény 
750/o-ában határozza meg a fogyó- és tartalék élelmiszer, valamint gön
gyöleg raktári készlet értékét - beta,,l;hat. Gazdaságos téli tárolásra, 
tervszerű gazdálkodásra ösztönöz a halmozott megtakarítással korrigál
ha tó készletérték fogalmának bevezetése. 

A készletgazdálkodás körébe tartozik a természetes tárolási veszte
ség pénzértékben történő elszámolása. Az egy év óta bevezetett kísérleti 
jellegű módszer alkalmazhatónak bizonyult. 

Negyedéven/ként a következőképpen alakult a felszámított normalizált 
hiány a felhasznált élelmiszer értékéhez viszonyítva: 

I. negyedévben 0,07% 
II. negyedévben 0,10% 

III. negyedévben 0,08% 
IV. negyedévben 0,07% 

Az 1969. évi adatok alapján helyesbítésre - differenciálásra -
került sor a normalizált hiány elszámolását illetően. A huzamosabb időre, 
téli tárolásra beszerzett élelmiszereknél pedig alacsonyabb elszámolási 
kulcs (a kimenőforgalom 0,10%-a) került megállapításra. 

* Korreláció-számítás: a matematikai statisztika része. Jelenségek közötti 
valószínűségi kapcsolatok számszerű jellemzésével és értékelésével foglalkozik. 
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) 
A készletgazdálkodás szabályozása, a természetes tárolási veszteség 

célszerűbb elszámolása következtében javulás mutatkozott az élelmiszer 
raktári készleteknél a hiányok, többletek alakulását illetően, amelyet a 
3. számú táblázat szemléltet. 

e) E!számo!tató tevékenység 

A negyedévenkénti elszámoltatás az új gazdaságirányítási rendszer 
bevezetéséig centralizáltan, az Önálló Élelmezési Osztály hatáskörébe tar
tozott. Két évvel ezelőtt végrehajtott decentralizálás során az elszámolta
tási hatáskör seregtest szintre, majd kísérletképpen az elmúlt év II. 
negyedévétől az MN 5232 Székesfehérvár alárendelt magasabbegységeinél 
a parancsnok hadtáphelyettese hatáskörébe került. 

Tapasztalat, hogy a közvetlen elöljárói elszámolást megfelelő hozzá
értéssel és lelkiismeretesen hajtották végre. A decentralizálás pozití
vuma, hogy a szolgálati elöljáró vezető és ellenőrző tevékenysége köz
vetlen módon, nagyobb hatékonysággal érvényesül. 

A pénzgazdálkodás rendszerét bevezető utasítás tartalmazza a sza
bályok be nem tartása miatti szankciókat, az alkamazandó fegyelmi, 
illetve anyagi felelősségrevonást. Az esebenkénti szankció azonban kevésbé 
éri el célját. A gyakori szabálysértésekkel szemben szükségesek erélyes, 
adminisztratív intézkedések, elsősorban közvetlen elöljárói szinten. A de
centralizálást ugyanis elterjedten, csak a jogokra értelmezik. Szükséges 
ezért a felelősségrevonást is a hatáskör egészévé tenni. 

Éves viszonylatban a negyedéves elszámolások 60°/o-ára érdemi, vagy 
számszaki hiba miatt intézkedést kellett kiadni. Az észrevételekben 970 
ezer Ft terhelésre és 745 ezer Ft jóváírására adtak utasítást. 

Az elszámoltatás során felfedett számszaki hibák jellegében, mennyi
ségében, az elrendelt terhelések és jóváírások összegszerűségében évek 
óta nincsen lényeges változás. 

d) Gazdasági tevékenység eUenőrzése 

Az ellenőrzések összegezett eredményeként - a gazdálkodás szín
vonalát illetően - az alakulatok három csoportba sorolhatók: 

Gyengén gazdálkodók: E kategóriába tartozó egységeknél a szakmai 
vezetés alacsony színvonalú. A gazdálkodás !<iegyensúlyomtlan. Az anyagi 
fegyelem laza. Gyakoriak a nagyarányú túllépések. A raktári készletek 
leltározása során nagy eltérések mutatkoznak. Az étrend változatossága, 
az ételek minősége gyakran nem kielégítő. A számadási rend terén is 
sok hiányosság tapasztalható. 

Közepesen gazdálkodók: Az e kategóriába tartozókat jellemzi, hogy 
a szakmai vezetés nem eléggé határozott. A tervszerűség nem érvényesül 
a gazdálkodás minden területén. A pénzgazdálkodás eredménye ingadozó. 
Helyenként indokolatlanul magas a raktári készlet értéke. A rendelke
zésn:-e álló lehetöségek nincsenek kellően kimsználva. Gyenge a téli táro
lásra való felkészülés, házi tartósítást nem alkalmaznak. A kisegítő gazda
ság hozamára tervszerűen nem alapoznak. Az elkészített ételek minősége 
jó, de az étrend sablonos, hiányzik a változatosság. A számvitel terén 
több pontatlanság mutatkozik. 
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Jól gazdálkodó alakulatok élelmezési szolgálata szakmai vezetését 
kezdeményezés, előrehaladás és tervszerűség jellemzi. A rendelkezésre 
álló lehetőségeket kihasználják. Altalában jól jövedelmező kisegítő gazda
sággal rendelkeznek. Gazdálkodásuk kiegyensúlyozott, túllépés nem fordul 
elő. Az étrend változatos, az elkészített ételek minősége kifogástalan. 
A nyilvántartások számszakilag pontosak, vezetésük kultúrált. 

2. Személyi állomány élelem ellátása 

a) Sorállomány élelmiszerfogyasztása, tápanyagbiztosítás 

A sorállomány fogyasztásában az élelmiszer-qsszetétel - az előző 

évekhez viszonyítva - fokozottabban differenciálódott. A III. ötéves 
tervidőszak első évéhez viszonyított fogyasztás alakulása (4. számú táblá
zat) a húsok és húskészítmények, a cukor, továbbá a zöldség és zöld
főzelékfélék kivételével - helyes irányban fejlődött. E három cikk
csoport fogyasztásának alakulásánál mutatkozó kedvezőtlen tendencia 
ellenére - négy év viszonylatában eléggé jól alakultak az élettani mu
tatók. (5. sz. táblázat.) 

Kedvezőtlenebb képet ad az 1968-as évvel történő összelmsonlítá\S. 
Csökkenés állott be valamennyi húsfélénél, éves szinten 4,5 kilogrammal. 
Az igen kedvező beszerzési árak ellenére csökkent a zöldség, zöldfőzelék, 
továbbá a gyümölcsfogyasztás. 

Kedvező a tej és tejtermék fogyasztás kismérvú emelkedése, továbbá 

• 

a tojásfogyasztásban mutatkozó növekedés, ami elsősorban a kéttojásos „ 
száraztészta teljeskörű bevezetésével magyarázható. 

A fogyasztás kedvezőtlen alakulása - kismértékben ugyan - érez
teti hatását az élettani igények biztosításában. Az összkalóriában, zsír 
és szénhidrát tápanyagokban mutatkozó kismérvű csökkenés nem jelent 
különösebb élettani problémát. Kedvezőtlen viszont az állati eredetű 

fehérjénél mutatkozó csökkenő tendencia, mert annak eddigi legmagasabb 
szintje is mintegy 200/o-kal alacsonyabb a fiatal sorállományúaknál indo
kolt mennyíségnél. 

Az elmúlt évben érvényesült kedvezőtlen tendencia alapvetően két 
tényezőre vezethető vissza. Az egyik ok az élelmiszerfogyasztás szerke
zeti változásában keresendő, amelynek során fokozottan növekszik a fel
dolgozottan forgalomba kerülő értékesebb élelmiszerek aránya. A másik 
Ók a napi négyszeri 'étkeztetéssel magyarázható, amely az előzőleg leírt 
tendenciát meggyorsítja. 

A sorállomány négyszeri étkeztetését mind az étkezők, mind pedig 
a parancsnoki állomány igen kedvezően fogadta. Pozitív hatása a várt
nak megfelelően érvényesült. Az 1969. évi június l-én kísérleti jelleggel 
bevezetett tízóraiztatással kapcsolatosan több, főleg gazdasági jellegű 

probléma merült fel. Altalános, hogy az I. számú élelmezési normából 
körülményesen lehet a negyedik étkezést kigazdálkodni. Ezt sok helyen 
az élelmezés színvonalának, a minőség csökkentésének útján érik el. 

b) Etkeztetés színvonalának fejlesztése 

Az étkeztetés új formája az önkiszolgálás, a gyakorlatban kialakuló
ban van. A többmenűs étrend szerint étkeztetés azonban több szervezési 
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problémát vet fel. Az MN 6639 Cegléd alárendelt élelmezési szolgálat
vezetőinek 80°/o-a már választásos menü szerint és egyöntetűen a szoros 
elszámoltatáson (étkezési jegyeken) alapuló étkeztetést tartják célszerű
nek. Indokaik közé tartozik az étkezési létszámmal való pontos elszámolás 
lehetősége, valamennyi étkező részére a kiválasztott ételféleség· biztosí
tása, megszünteti az étkezdei létszámellenőrzést, végül alapot ad a rom
landó élelmiszerek pontos megrendeléséhez. A felsorolt előnyökkel 

szemben egyedüli hátránya, hogy nagyfokú szervezettséget követel mind 
az élelmezési szolgálat, mind pedig az egyes alosztályok részéről. 

A személyi állomány étkeztetései körülményeinek ellenőrzése során 
megállapítást nyert, hogy az étkeztetés új formáit egyes helyeken meg
alapozatlanul vezették be, esetenként lejáratták. A változatos étkeztetésre 
való törekvés több alakulatnál formális, vagy helytelen irányú. Például 
egymenűs étkezési rendszerben a tömegízlést figyelmen kívül hagyva 
(birkagulyás, pacalpörkölt, vadhúsok stb. beállításával) akarják a válto
zatosságot fokozni. Többmenűs rendszerben történő étkeztetés esetén az 
egyes ételek gyakorisága nem csökken, sőt sok esetben növeks:afil<. Túl
zott fűszerezéssel vagy hangzatos éteinevekke! igycl<eznek az egyhangú
ságot megváltoztatni. 

3. Eszközgazdálkodás 

Az élelmezési felszerelési anyagokkal - eszközökkel történő gazdál
kodás minőségi fejlesztésében értünk el eredményeket, amely a teljes
körű pénzgazdálkodás megvalósítás1'ban és a rutelátcsoportositásó. jogkör 
szélesítésében mutatkozik. 

A pénzilletménnyel való helyes gazdálkodás, valamint a megfelelő 
hitelátcsoportositás lehetővé tette, hogy a jóminőségű ételek kulturált 
körülmények között történő fogyasztását biztosító rozsdamentes önki
szolgáló étkezőtálcák a tervezettnél nagyobb mennyiségben kerüljenek 
beszerzésre. 

Konyhai gépi eszközök növekedését elsősorban a magasabb teljesít
ményű, speciális munkákat végző univerzális konyhagépek, valamint 
egyéb konyhai, előkészítő munkát végző gépek beszerzése "mutatja. (A 
gépek beszerzésének alakulását a 6. számú táblázat tartalmazza.) 

A tábori technikai eszközök gyakorlaton történő szükségszerű hasz
nálata - a gondos igénybevétel, szakszerű kezelés ellenére is - sok 
meghibásodással járt, amely a ráfordított javítási költségekben az 1968. 
évhez viszonyítva 12°/o-os növekedést okozott. 

4. Számvitel, adatfeldolgozás 

Az élelmezési szolgálat számvitele, adatfeldolgozása fejlesztése 6orán 
kidolgozásra került csapatvonatkozásban a hadtáp számviteli részlegére 
és adatfeldolgozó középgépekre alapozott számviteli rendszer teljes szer
vezése, majd ezt követte a kísérleti bevezetés. 

A csapattagozaton túlmenően az élelmezési anyagraktáraknál az 
élelmiszerek, göngyölegek és más fogyóanyagok forgalmazására, továbbá 
az Élelmezési-szakanyag Aruforgalmi Osztály központi költségvetési gaz-
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-dálkodására számlakeret és könyvelési utasítás került kidolgozásra az 
elmúlt évben. 

Az elért eredmények - főleg csapatvonatkozásban - kezdeti lépés
nek tekinthetők. A közeljövőben keressük a technikai adottságokkal 
nem rendelkező hadtáp számviteli részlegek korszerűbb adatfeldolgozási, 
számviteli lehetőségeit, továbbá a számviteli részlegek létrehozása előtti 

tehát az átmenetet elősegítő - adatfeldolgozási megoldásokat. 

5. A szabad áras mezőgazdasági termékek 1969. évi 
áralakulása 

a) Az új gazdasági mechanizmus adott lehetőségeinek megfelelően 

az áru és és pénzviszonyok aktivizálódásának fokozódása, a piac-centrikus 
szemlélet kiterjesztése is szükségessé tette az eddig bevezetett ármeg
figyelés - statisztikai feldolgozás - egész rendszerének további fejlesz
tését, ami elősegíti a felsőbbszintű irányításhoz szükséges döntés elő

készítések megalapozottságát. 

Az árak alakulására vonatkozó adatok vizsgálata alapján megállapít
ható, hogy az ármozgások éves szinten kedvezően hatottak a csapatok 
élelmezési gazdálkodására. Ezt bizonyítja, hogy éves szinten az alakula
tok 8,9°/o-kal vásároltak alacsonyabb áron a normában tervezett szintnél, 
a megyénkénti áralakulások is a „tervezett ár" körül mozognak. Az 
éves összevont átlagárindex 91,1 °/0• 

• 

b) A tárgyév első félévében érzékenyen érintették az egységek gaz- • 
dálkodását az idénycikkek rendkívül magas árai. A zöldség és gyümölcs-
félék ebben az időszakban mintegy 100/o-kal voltak drágábbak, mint 
1968 első felében. 

A tervezett árhoz viszonyitva júniusban alakult ki a legmagasabb 
árszint, ami az 1968. évben is hasonlóan jelentkezett. Júliustól azonban 
ezek az árak lényegesen csökkentek, !gy az év második felében már 
7,30/o-kal voltak alacsonyabbak, mint 1968. év hasonló időszakában. Ez 
okozta az árak előző évinél is nagyobb differenciáltságát (7. sz. táblázat). 

A kisegítő gazdaságok eredményes munkája mellett a kedvező ár
alakulás is közrejátszott abban, hogy a III. negyedévben a megengedett 
szintnél nagyobb mérvű túllépéseket is eredményesen begazdálkodták 
az alakulatok. 

e) Részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy a II. negyedévben 
(különösen június hónapban) a szabadáras mezőgazdasági cikkek be
szerzését a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt megkésve piacra kerülő 
friss zöldség és gyümölcsfélék rendkívüli áremelkedése korlátozta. (Pl. 
május hónapban összesen csak 14 q gyümölcsöt szereztek be.) 

A kedvezőtlen időjárási tényező nem befolyásolta a burgonya maga-
sabb beszerzési árait, ugyanis a mezőgazdasági üzemek a termelési ön
költséget mind jobban kifejező értékarányos árak kialakítására töreked
nek a piacon, ami a burgonya tartós áremelkedését okozta. igy egész 
évben 1968. évhez hasonlóan meghaladta a pénznorma kialakításakor 
figyelembe vett 2,42 Ft/kg tervezett árszintet. Az 1969. évben beszerzett 
burgonya magasabb árait a többi szabadáras mezőgazdasági termék 
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• 
- különösen a második félévben - kedvező áralakulása ellensúlyozta, 
így összességében az ármozgások előnyösen hatottak az élelmezési gaz
dálkodásra. 

d) A piacon jelentkező áruhiány, vagy a termékek dömping szerűen 
felnövekedett árúkínálata következtében létrejövő ármozgások nagy
mértékben befolyásolták az alakulatok beszerzési volumenét, illetve a 
felhasználás összetételét. (8. sz. táblázat.) 

A közgazdasági szabályozók kiemelkedő szerepe mellett szükség volt 
közvetlen beavatkozásra is, mint pl. a második negyedévben jelentkező 
magas piaci árfolyam szükségessé tette, hogy központi intézkedéssel 
helyettesíthető cikkeket biztosítsunk (szárítmányok, befőttek, rizs stb.) 

e) Az I. számú élelmezési norma szerint gazdálkodó alakulatok szabad
áras termékekre 1969-ben átlagosan - a tervezett 16,25°/o helyett - az 
össz illetmény 10°/o-át használták fel, ezt alapvetően az ár- és volumen 

· csökkenések oko7lták. (9. sz. táblázat.) 
A táblázat alapján megfigyelhető, hogy csak a tojás és a hagyma 

beszerzése, fogyasztása egyenletes a tervezett szinthez vizsonyítva is. 
A többi változóáras termék az idényjellegnek megfelelően ingadozik. 

Az 1969. évi beszerzések értékének százalékos megoszlását és az éves 
átlagárakat a 10. sz. táblázat mutatja. 

f) A területi megoszlás szerinti áralakulást vizsgálva az éves össze
vont átlagárindexek alapján megállapítható, hogy az árak országos át-

t' lagár körüli szóródása a megyék között erőteljesebben jelentkezett, mint 
az 1968. évi három negyedévében (1968. L negyedév adatai még nem 
'álltak rendelkezésre). 

1969. évben legkedvezőtlenebb átlagáralakulás - az előző évhez 
hasonlóan - Baranya megye területén alakult ki. Figyelemreméltó, hogy 
míg 1968. évben Szabolcs-Szatmár megyében az alakulatok 20%-kal 
olcsóbban vásároltak a tervezett árakhoz vlszonytiva, addig 1969-ben 
már 50/o-kal magasabb áron. Ehhez azonban hozzájárult a megyében 
levő 34%-os árnövekedésen túl az is, hogy az érintett alakulatok gazdál
kodása (megtakarítása) lehetővé tették a magasabb egységárú értékesebb 
cikkek vásárlását (11. sz. táblázat). 

g) Az elmúlt 2 év adatainak (az összehasonlíthatóság biztosítása 
miatt csak a II. negyedévtől) összehasonlítása alapján a változóáras 
mezőgazdasági cikkek beszerzésének alakulására a következő tényezők 
hatottak: 

- a változóáras idénycikkek beszerzésére fordított pénzérték (érték
index szerint) 5,40/o-kal csökkent az 1968. évhez viszonyítva, ezt egyrészt 
az árszínvonal átlagos 3,2°/0-os csökkenése, másrészt a beszerzés volume
nének 2,3°/o-os visszaesése eredményezte, ami azt jelenti, hogy az alaku
latok országos szinten 1,8 millió Ft-tal csökkentették a vizsgált cikkek 
beszerzésére fordított pénzösszeget. Külön figyelmet érdemel, hogy az 
1968. évhez viszonyítva kialakult igen alacsony árszínvonal ellenére is 

-csökkent a vizsgált termékek beszerzésének volumene. Alapvető okla az, 
hogy a múlt év második felében bevezetett tízórai biztositásához kötele
zően előírt cikkek beszerzése olyan szerkezeti változást hozott létre, amit 
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az illetményen belül csak a szabadáras termékek terhére lehetett meg
oldani; 

- az 1969-es gazdasági év utolsó két negyedévében kialakult kedvező 
átlagárak és az alakulatok ésszerű gazdálkodása lehetővé tette, hogy a 
relatíve megtakarított összeg meghaladja az 1 millió Ft-ot (32 782 286 -
31 744 255 = 1 038 051 Ft). A beszerzések alakulását részleteiben a 12. 
sz. táblázat tartalmazza. 

Következtetés: 

Az 1969. évi összevont átlagárindex - a tervezett árhoz viszonyítva 
- 91,1 %, ami az előző évi 93,9%-hoz viszonywva is kedvezően alakult. A 
beszerzési forgalom tény leges árindexe - az előző évi árszínthez viszo
nyítva - egyrészt az árak csökkenése, másrészt a fogyasztási szerkezet 
változása következtéb<>n 96,8%-ra alakult. Az 1969. évi ármozgások az 
I. sz.. élelmezési norma pénzértékének vásárlóerejét az előző évnél is 
kedvezőbben befolyásolta, azaz relatíve 0,17 Ft-tal növelte - az előző 
év 0,13 Ft-tal szemben. 

6. Kisegítő gazdaságok 

A gazdaságok működésének, termelő tevékenységének korábbi évek
ben eszközölt szabályozása helyesnek bizonyult. A működési utasítást, 
amely a közgazdasági szabályozókat is tartalmaz, a megismerésen túl
menően mind szélesebb körben, eredményesen alkalmazzák. 

A harmadik 5 éves tervidőszakban közel 50%-kal növekedett a leg
jelentősebb ágazat: a semésállomány darabszáma, 80"/o-kal az év végi 
állatállomány értéke. Jelentős eredmény a művelésben vett földterűlet 
növekedése, amely az elmúlt négy év alatt több mint háromszorosára 
emelkedett. A korábban parlagon levő földterületeket nagyobbrészben 
szemestakarmány termesztésre hasznosítják. A gazdaságok fontosabb 
eszközállományának alakulását a 13. számú táblázat tartalmazza. 

A kisegítő gazdaságok bruttó termelési értékének mintegy 70%-a 
a sertéstartásból ered, az étkezés feljavításának pedig 80%-át képezi. A 
sertéstartás megalapozottsága elsősorban a tenyésztői tevékenységüktől, 
másodsorban pedig a takarmány bázistól függött. A tenyésztői tevé
kenység kedvező alakulását a 14. számú táblázat szemlélteti. Tapasztalat, 
hogy a korábbi években a népgazdaságtól történt süldővásárlások he
lyébe - a költségesség és bizonytalanság miatt - a megalapozott te
nyésztés lépett. A tenyésztési feltételekkel nem rendelkező gazdaságok 
továbbra is alkalmazzák a népgazdasági beszerzést. 

JelentCs eredmény, hogy a harmadik 5 éves tervidőszakban a nép
hadsereg sertéshús igényének több mint 20"/o-át (1969-ben 23,211/o-át) a 
gazdaságok termelték meg. Ez azt jelenti, hogy az ötéves tervidőszak 
egy évének megfelelő sertéshús igényt belső források útján biztosítottuk. 
Zöldségből, zöldfőzelékből az igények 12%-át a gazdaságok termékeiből 
fedeztük. A kisegítő gazdaságok termelési volumenét részleteiben a 15. 
számú táblázat mutatja. 

Az állattartásban - alacsony jövedelmezősége miatt - háttérbe
szorult a baromfitartás. A juhtenyésztés viszont - főleg az intézetek 
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művelésbe nem fogható területein, továbbá a csapatok gyakorló- és 
lőterein - jelentősen fellendült. 

Az elmúlt év kiemelkedően jó eredményét a tenyésztői tevékenység 
mellett a takarmánybázis kialakítása határozza meg. Szemes terményből 
a termelés volumene közel a kétszeresére emelkedett, ezzel az egy sertésre 
jutó szemestakarmány mennyisége az elmúlt évben megközelítette a 
100 kg-ot. 

A gazdaságok termelő tevékenységének eredménye a személyi állo
mány étkezésének javításában realizálódik. Az elmúlt évben a sorállo
mánynak mintegy 11 napi. a hivatásos állománynak pedig 15 napi élel
mezést biztosítottak költségvetésen kívüli forrásból. (16. sz. táblázat.) 

A gazdaiságok tevékenységének szabályozásához tartozik az eredmé
nyes munka· jutalmazása, premizálása. (17. sz. táblázat.) 

A gazdaságok működéséből levonható következtetés, hogy a jelenlegi 
- kísérleti jellegű - szabályozás alapvetően helyes. Nincs szükség meg
kötöttségre a gazdaságok nagyságát, a termelési ágazatokat, az alkalmazott 
polgári munkaerő létszámát, továbbá a szocialista szektorokkal, illetve a 
társalakulatokkal történő áruforgalmazás! illetően. Ennek eldöntése - a 
gazdaságosság és a lehetőségek keretén belül, illetőleg az érvényben levő 
jogszabályokat betartva - a gazdálkodási bizottság hatáskörébe kell 
tartozzon. 

i Megállapítható tehát, hogy a kisegítő gazdaságok eredményesen szol-
_gálták az elmúlt évben is a létesítésükkel kapcsolatos célkitw.ést, a 
személyi állomány élelmezésének javítását. 

V~GKOVETKEZTET28 

Az élelmezési szolgálat egy éves tevékenységének értékelésekor 
figyelembe kell venni a korábbi évek táblázatokban közölt eredményét 
a fejlődés tendenciája érzékelhetősége végett. Az egyenletes, pozitív 
irányú fejlődés mellett, a garoálkodók kisebb körénél ismétlődő, állandó
suló hibák mutatkoznak. 

A következő években az élelmezési szolgálat két alapvető területén 
kell lényeges javulást elérni: 

- Az élelmezési pénzgazdálkodás helytállóságát a kísérleti időszak 
adatai egyértelműen bizonyították. A szabályozások pozitív hatása azonban 
csak annak betartása esetén jelentkezik. A spontán, tervszerűtlen gazdál
kodás káros hatását az étkezők közvetlenül megérzik. A pénzilletmény 
felhasználását minden körülmények között a kiképzési és más, fontos 
feladatak figyelembevételével kell megtervezni. A kisegítő gazdaságok 
által nyújtott étkezés feljavitásánál ki kell küszöbölni az ötletszerűséget. 
Törekedni kell szakszerű tenyésztéssel, hízlalással, továbbá adott esetek
ben gazdaságos értékesítéssel az egész évi folyamatos étkezés feljavítás 
elérésére. 

A gazd3.lkodási szabályok sorÓzatos megsértőivel szemben a közvetlen 
'- ,elöljáróknak a következetes fegyelmi és anyagi felelősségre vonáson kí

vül a jövőben más, adminisztratív jellegű rendszabályokat is kell fogana
tosítani. 
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- Törekedni kell a személyi állomány étkeztetése körülményeinek 
folyamatos javítására, fejlesztésére. Ennek érdekében szélesíteni kell a 
kulturált étkeztetési formák, 'lZ önkiszolgálás, a választásos menűrend
szer alkalmazását. Mindez megalapozottan, a lehetőségek sokoldalú szám
bavételével hajtható végre. A fejlettebb étkeztetési formák ötletszerű, 
megalapozatlan bevezetése törekvéseinket hátráltatja, azokat lejáratja. 

Javítani szükséges az étrendek változatosságán. Étkezési szokásaink, 
ételeink vála.s:atékának széles skálája lehetővé teszi a tömegízlésnek meg
felelő, az idénnyel és a norma pénzértékével összhangban levő étrend 
változatos összeállitását. Ezt elösegl1lik a mind nagyobb számban korszerű
södő konyháink is. 

Gondot kell fordítani az állami ünnepek mellett a hagyományos 
ünnepek népszokásainknak megfelelő étrendjére ;s. 

Kérem a parancsnokok, hadtáphelyettesek, a szolgálatban dolgozók, 
nem utolsó sorban a párt- és KISZ-szervezetek segítségét célunk elérésé
ben, hogy a személyi állománynak bevonulást megelőző, vagy annál jobb 
minőségű élelmezést biztosítsunk kulturált körülmények között. 
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Raktári készletekben többletek, hiányok alakulása 

1968-1969. évben 

3. táblázat 

Index: Élelmiszerkészlet 1968. évben 1969. évbea 1968=100 

Többletek értéke 1049810 Ft 769 734 Ft 73,3 

Leltárhiányok, 
269 488 Ft 214 512 Ft 79,6 károk értéke 
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Fontosabb élelmiszerek me. 

Húsok, 
húskészítmények kg 

Szárnyas . kg 
Hal kg 
Húsok összesen kg 
őrlemények kg 
Rizs kg 
Hüvelyesek kg 
Tej, tejtermék 1 
Vaj kg 
Sertészsiradék kg 
Tojás db 
Cukor kg 
Burgonya kg 
Zöldség, zöldfőzelék kg 
Gyümölcs kg 

Megjegyzés: 

Élelmiszerfogyasztás mennyisége 

a néphadsereg sorállományánál egy főre jutó 
éves átlagok 

J;;venkénti felhasználás 

1951 
1 

1961 

1 

III. 5 éves tervidőszakban 

években 1966 1 1967 1 1968 1 1969 

· 58,5 95,7 93,1 92,2 93,7 90,5 
0,0 ... 1,8 5,3 4,5 3,4 
0,0 2,5 3,4 3,9 3,7 

58,5 95,7 97,4 100,9 102,1 97,6 
231,2 205,2 198,2 195,5 197,3 197,7 

7,3 11,0 10,9 10,5 11,3 10,7 
20,8 14,6 10,6 10,4 10,1 9,3 
11,0 36,5 76,7 91,2 86,5 93,7 
0,0 1,1 2,4 2,5 2,9 2,7 

18,3 19,0 20,4 21,3 21,0 20,9 
0,0 ... 62,2 58,6 95,2 145,3 

22,1 26,5 22,7 22,5 22,6 22,1 
182,5 146,0 95,1 91,6 88,6 86,8 
123,4 ... 106,9 104,7 107,2 102,2 
25,6 27,1 28,0 30,4 34,8 33,8 

... jel = nincs pontos adat 

Index: 
1966=100"/o 

97,2 
189,0 
147,1 
100,2 

99,5 
98,0 
87,8 

122,2 
112,7 
102,3 
233,8 
97,4 
91,4 
95,8 

120,9 

Lakosság 
adatai 1967 

kg 

39,4 
12,2 

2,3 
53,9 

130,8 
3,7 
2,9 

105,l 
1,6 

21,4 
224,0 

32,0 
84,6 
81,5 
67,3 

!1, sütő-, tészta- éS malomipari termékek egységesen lisztértékben „őrlemények" címszó alatt kerültek kimutatá~ra, 

• •• 
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1:lettani igények biztosítása 

a sorállomány részére 
- egy főre jutó naponkénti átlag -

A) 1:lettani igények - Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet javaslata szerint 

Hatóanyagok 
Közepesen nehéz !'lehéz 

m.e. 
fizikai munka-kategória 

' ' 
Kal61ia - 3400 4000 
összes fehérje, ebből g 130 130 
Allati eredetű fehérje g 65 65 
Zsír g -95 115 
Szénhidrát g 500 610 

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

Hatóanyagok 
1 m.e-_l 

Kalória -
összes fehérje, ebből g 
Állati eredetű fehérje g 
Zsír g 
Szénhidrát g 

Megjegyzés: 

1951 1 1961 

években 

3914 3966 
124,7 134,8 

24,0 47,0 
73,5 98,5 

663,3 609,0 

·I III. 5 éves tervidőszakban ·1 1 
1966 j 1967 1 · 1~ 1969 -

~ 

""'~ 3932 3973 4050 4003 
131,2 132,7 132,8 131,6 
51,3 54,3 53,8 52,9 

118,5 123,8 126,7 124,3 
559,1 555,5 567,5 562,9 

Index: 
1966=100 

101,9 
100,3 
103,2 
104,9 
100,7 

• 

5. táblázat 

Igen nehéz 

4500 
140 

70 
130 
650 

·1 Lakosság 
adatai 1967 

3143 
96,4 
39,5 

107,6 
427,6 

A nettó értékben kifejezett kalória és tápanyagérték számításánál a tiszt{ tott, kicsontozott, hámozott élelmiszerek 
szolgáltak alapul. 



A konyhai gépi eszközök számának alakulása 

1965-1969 

1 
Készlet 

A gép megnevezése 

1 

1965 1 1968 1 1969 

év végén - db 

Burgonyahámozógép 471 474 474 

Univerzális konyhagép EK-100 - 32 48 

Univerzális konyhagép, Sabaria 183 238 238 

Elektromos hűsdaráló 58 66 74 

Elektromos felvágott szeletelő 6 66 66 

Elektromos kenyérszeletelő 17 23 23 

Tányérmosogatógép, nagy 2 8 8 

Tányérmosogatógép TM-2 27 31 31 

Dagasztógép 22 39 49 
Egyéb gépek 225 254 275 

összesen: / 1011 11231 11286 
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6. láblázal • 

Index: 
1968= 

100 

100,0 

150,0 

100,0 

112,1 • 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

125,6 

108,2 

104,4 
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Tervezett ár= 100 

Hónap 

Január 
Február 
Március 
Április 
Május 
Jűnius 

Július 
Augusztus 
Szeprember 

1 

1 

1 

1 

1 

Október 
November 
December 

20 
15 

10 

05 l 

00 

95 
90 

85 
80 

1 Hónap I, II, 

. 

7. táblázat 

Havonkénti átlagáralaku!ás 

összevont átlagárindexek 

1968 1969 

102,1 
103,2 
102,9 

94,4 104,3 
105,8 115,8 
110,8 119,1 
104,7 95,8 
93,l 77,4 
85,1 80,8 
83,3 79,8 
89,2 80,9 
95,8 88,5 

max. II, 

1.sz. =ra ,, ~ ~T.I 

1,1' '""' ' / ' 1'. ter, "Ezett l!r 

'"" / ' '\ ' . 
'\ ...... min, I. • V . 

' 
, ... 

min. II, 

III. IV. v. VI, VII. VIII. rx. X, XI, :m'.J 
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Cikkenkénti átlagáralakulás 

és annak hatása a beszerzett mennyiségre 

1969 

Tényleges átlagár Árindex 

S. láblázal 

Abeszer-
Termék megnevezése Hónap 

1 

Tervezett 7.ett 
és tervezett ára havi évi menny. 

Fo:rint 
ár=lOO q-ban 

1. 2,83 ; 116,9 3657 
2. 2,77 114,5 2931 
3; 2,69 111,2 4357 
4. 2,72 112,4 4209 
5. 2,91 120,2 4364 

Bui,gonya 2,42 Ft/kg 6. 3,74! 2,75 154,5! 2723 
7. 3,18 131.,4 4335 
8. 2,62 108,3 4444 
9. 2,56 105,8 6962 

10, 2,55 105,4 7679 
11. 2,55 105,4 5755 
12. 2,61 107,9 3689 

1. 3,92 115,6 1153 
2. 3,76 110,9 939 
3. 3,84 113,3 1075 
4. 4,94 145,7 783 
5. 6,37 187,9 957 

Zöldfózelék 3,39 Ft/kg 6. 4,42 3,18 130,4 2113 
7. 2,82 83,2 3902 
8. 2,49 73,5 4012 
9. 2,54 74,9 3361 

10. 2,71 79,9 2857 
11. 2,59 76,4 2316 
12. 3,11 91,7 1216 

1. 5,07 103,0 449 
2. 5,09 103,5 460 
3. 5,90 119,7 461 
4. 6,82 138,6 377 
5. 8,41 170,9 173 

Vegyeszöldség 6. 8,82! 4,41 179,3! 91 
4,92 Ft/kg 7. 5,39 109,6 281 

8. 3,13 63,6 472 
9. 3,45 70,1 456 

10. 3,21 65,2 643 
11. 3,15 64,0 1094 
12. 3,67 74,6 506 
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r Hónap 

Tényleges átlagár Arindex A beszer-
Termék megnevezése 

havi I évi 
zett 

és tervezett ára 
Tervezett 
ár-100 menny. 

Forint q-ban 

1. 3,21 77,9 450 
2. 3,31 80,3 399 
3. 3,59 87,1 461 
4. 3,85 93,4 398 
5. 6,08 147,6 161 

Vocöshagyma 4,12 Ft/kg 6. 6,36! 3,73 154,4! 141 
7. 3,10 75,2 407 
8. 2,70 65,5 ~~ 9. 3,02 73,3 

10. 3,58 86,9 574 
11. 4,42 107,3 541 
12. 4,96 120#4 493 

1. 6,15 86,0 389 
2. 8,53 119,3 169 
3. 9,05 126,6 172 
4. 8,73 122,1 68 
5. 11,40! 159,4! 14 

Gyümölcs 7,15 Ft/kg 6. 8,38 3,57 117,2 122 
7. 4,37 61,1 553 
8. 3,16 44,2 1322 
9. 3,15 44,1 1437 

10. 2,75 38,5 2020 
11. 3,17 44,3 1619 
12. 2,64 36,9 901 

(e. db) 
1. 1,65 96,5 459 
2. 1,58 92,4 451 
3. 1,48 86,6 580 
4. 1,39 81,3 627 
5. 1,38 80,7 584 

Tojás 1,71 Ft/db 6. 1,42 1,54 83,0 578 
7. 1,50 87,7 567 
8. 1,50 87,7 534 
9. 1,51 88,3 517 

10. 1,69 98,8 482 
11. 1,72 100,6 442 
12. 1,80 105,3 399 
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Beszerzés alakulása 

egy főre jutó napi átlagérték alakulása 
az illetmény százalékában 

9, táblázat 

Az I. sz. élelmezési normában 

Megnevezés ,.tervezett" összbeszerzésből felhasznált 
pénzérték 1968. év• 

Ft 1 % Ft 1 % 
Burgonya 1,97 5,51 0,82 4,66 
Zöldfőzelék 1,02 5,80 0,44 2,51 
Vegyeszöldség 0,02 0,11 0,13 0,74 
Vöröshagyma 0,06 0,34 0,08 0,45 
Gyümölcs 0,36 2,05 0,20 1,16 
Tojás 0,43 2,44 0,43 2,46 

összesen: 1 2,86 1 16,25 2,10 1 11,98 

Megje1711zés: • Az 1968 11-IV. negyedév adatai. 

Megnevezés 

Burgonya 
Zöldfőzelék 
Vegyeszöldség 
Gyümölcs 
Tojás 
Vöröshagyma 

Összesen: 1 
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Az éves átlagárak alaku/.ása 

cikkenként a tervezett ár smzalékában 

Ter-
Tényleges beszerzések 

1 
vezeti éves átlagára értékének 

ár Ft 0/ 0-os megoszlása 
Ft 

1968 1 1969 1968 1 1969 

2,42 2,82 2,75 38,9 37,9 
3,39 3,23 3,18 21,0 19,6 
4,92 4,87 4,41 6,2 6,0 
7,15 4,18 3,57 9,7 7,8 
1,71 1,48 1,54 20,4 23,9 
4,12 3,22 3,73 3,8 4,8 

- 1 - 1 - 1 100,0 1 100,0 

1 

1969. év 

Ft 1 % 
0,67 3,79 
0,34 1,96 
0,11 0,60 
0,08 0,48 
0,14 0,78 
0,42 2,39 

1,76 1 10,00 

Arindexe 
tervezett 
ár= 100 

1968 1 1969 

116,5 113,6 
95,3 93,8 
99,0 89,6 
58,5 49,9 
86,5 90,1 
78,2 90,5 

- 1 -

• 
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A ti agár eltérés 

- Kismértékben 

Területi megoszlás szerinti áralakulás 
1969 

t.rintett 
Megye alakulatok 

száma 

Baranya 3 
a tervezett ár felett Szabolcs-Szatmár 3 

összesen: 6 

- Megközelítően Borsod 8 
a tervezett áron Budapest 11 

Zala 6 
Heves 10 

összesen: 35 

- Kedvező Csongrád 8 
Somogy 9' 
Nógrád 5 
Bács-Kiskun 15 
Fejér 9 
Veszprém 9 
Hajdu-Bihar 2 
Győr-Sopron ' 3 
Tolna 2 
Pest 17 

összesen: 79 
•• 

~ Legkedvezőbb Komárom 3 
Szolnok 5 
Békés 3 

összesen: 11 

11. táblázat 

Arindex 
tervezett 

ár=lOOO/o 

105,4 
105,3 

100,7 
100,3 

95,9 
95,1 

93,5 
92,8 
92,0 
89,6 
89,6 
89,6 
88,7 
88,6 
88,4 
87,8 

81,9 
72,2 
66,6 
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cO 
0 

Hónap 

Január 
Február 
Március 
Aprilis 
Május 
Június 
Július 
Augusztus 
Szeptember 
Október 
November 
December 

Mindösszesen: 

Me. 

Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 

1 Ft 1 

Változ6áras mez5gazdasági cikkek beszeriésének alakulása 

1968-1969 

A beszerzés értéke 
1 

Érték.index 

1969. évben Beszerzés 
1968. év folyóáron 

folyóáron 1968. évi Folyóáron 

í2. táblázat 

_Arindex Volumenindex 

Tárgyidőszak Beszerzés 1968. 
árszínvonala évi árakon 

árakon 
1 1968. évhez viszonyítva %-ban 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

2 780 019 2 705 486 2 873 375 103,3 106,2 97,3 
3 268 927 2 634 809 2 943 590 90,1 111,7 80,6 
3163 819 2 760 052 3 044 855 96,2 110,3 87,2 
4185 245 4 212 370 3 851550 92,0 91,4 100,7 
4199 047 4 293 222 a 682 370 87,7, 85,8 102,2 
4 OOO 393 4 455 938 4185 834 104,6 93,9 111,4 
5 436 952 4 605 894 4 509 228 82,9 97,9 84,7 
4139 453 4 211467 3 924 441 94,8 93,2 101,2 
2 387 442 2 903 048 2 728 992 114,3 94,0 121,6 

1 
-

33 559 297 1 32 782 286 1 31744235 1 94,6 1 96,8 1 97,7 



13. táblázat 

Sertésállomány és művelt földterület alakulása 
a kisegítő gazdaságoknál 

III. 5 éves 

1963. tervidőszakban 
Megnevezés Me. évben 

19661 19671 19681 1969 

Sertésállomány az év végén db 3 730 8 824 10 499 12127 12 984 

Allatállomány év végi értéke mill. 
Ft 4,7 10,2 13,0 15,5 18,4 

Megművelt földterület kat. 
évközben hold .. 396 665 798 1341 

Megjegyzés: .. jel = nincs adat 

Index 
1966= 

100 

149,0 

180,5 

339,5 

H. tábláaat 

Sertéstenyésztés alakulása a kisegítő gazdaságoknál 

III. 5 éves 

1963. tervidőszakban Index 
Megnevezés Me. évben 

1966119671196811969 

1966= 
100 

'Tenyészállatállomány 
az év végén db 130 717 852 920 1081 152,4 

Szaporulat évközben db 1823 7107 9 776 11292 12 506 176,1 

Vásárlás a népgazdaságtól db 3 016 1892 1840 2 427 1520 80,4 

Eladás a népgazdaságnak db 0 0 254 542 1571 -
Ellátottság mérve saját te-
nyésztésből % 38 79 84 83,5 90 
- népgazdaságtól történt vá-
sárlás figyelembevételével 
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15, táblázat 

Gazdaságok állattartásból eredő termékeinek mennyisége 

vagonban 

Sertésekből nyert termékek 
Ev 

sertéshús I fehéráru I belsőség I összesen 
Szárnyas 

1963 23,7 19,5 1,5 44,7 .. 
1964 24,3 19,6 1,5 45,4 . . 
1965 27,9 20,5 1,6 50,0 . . 
1966 35,5 26,7 2,2 64,4 1,3 
1967 42,0 30,8 2,6 75,4 1,7 
1968 51,6 35,2 3,3 90,1 6,2 
1969 54,3 36,9 3,2 94,4 1,2 

7 év: 259,3 1 189,2 1 15,9 1 464,4 10,4 

Megjegyzés: .. jel = nincs adat 

Ev 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

6 év: 

92 

Növénytermelésből eredő termékek mennyisége 

vagonban 

Szemes Szálas Burgonya Zöldfőzelék 
termény takarmány zöldség 

12,4 7,4 1,7 17,3 
37,6 4,0 5,2 17,5 
40,3 11,5 7,2 33,5 
41,1 20,4 7,5 26,2 
58,5 4,6 6,6 42,6 

115,2 36,6 13,6 57,9 

305,1 84,5 41,8 195,0 

Egyéb 
hús 
-

juh, stb. 

. . 

.. 

.. 
0,3 
0,7 
4,2 
6,6 

11,8 

Gyümölcs 

1,4 
1,0 
1,8 
2,0 
1,1 
4,8 

12,1 



li:v 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

7 év: 
; 

li:v 

• 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Költségek és megtérülések a gazdaságoknál 

1963-1969 

16. üblázat 

Költségek 1 Megtérü-1 li:tkezés Egy főre jutó 
lések feljavítás Megté- feljavítás - Ft 

rülés 

1 
millió forintban %-a sorállo- tiszti ét-

mánynál kezdéknél 

5,2 9,8 4,6 88,5 63,30 90,60 
6,1 10,7 4,6 75,4 71,60 81,10 
6,4 12,6 6,2 97,0 92,15 82,05 
8,9 18,4 9,5 106,8 119,40 80,90 

11,1 22,7 11,6 104,3 136,- 125,30 
17,7 29,9 12,2 68,8 a7,80 110,60 
17,9 33,7 15,8 88,4 191,25 105,50 

73,3 137,8 64,5 88,0 

n. üblázat 

Kifizetett futalmak, prémiumok összege 

Tenyésztői Eredményességi Előző év Étkezés 
feljavítás jutalom prémium %-ában %-ában 

- 200 OOO Ft - 3,2•t 
- 354 OOO Ft 177% 3,"10 0 

64500 Ft 523 OOO Ft 147% 4,5°/o 
59 OOO Ft 487 OOO Ft 93% 4,0% 

106 OOO Ft 753 OOO Ft 150% 4,8% 
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