
Az élelmezési szolgálat 25 éve 
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A Magyar Néphadsereg hadtáp szolgálatának megalakulása óta eltelt Zj 

év alatt, az élelmezési szolgálatban is érvényesültek a hadtáp szolgálat fejlődé
~ének tendenciái; általában egyező periódusokkal és közbeeső főbb állomások
kal. Az élelmezési szolgálatban azonban - az ágazati sajátosságokból adódóan -
fokozottan érvényesült a népgazdaság - főleg a mezőgazdaság és élelmiszeripar 
- helyzetének, fejlődésének hatása; sok esetben határt szabott elképzeléseink 
megvalósításához, vagy gyorsabb változtatásokat idézett elő. 

A szocializmus fő célkitűzése: a dolgozók életszínvonalának állandó növe
lése, munka- és életkörülményeinek fokozatos javítása. A néphadsereg hadtáp 
szolgálatán belül az élelmezési szolgálat jelentős mfrtékben hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a célkitűzés mind magasabb színvonalon valósuljon meg. Az eltelt 2 5 
év eredményei azt bizonyítják, hogy a szolgálatban dolgozó elvtársak ennek ér
dekében végezték áldozatos, lelkiismeretes munkájukat még akkor is, ha a mun
kájuk eredménye nem volt mindig látványos, mutatós; esetleg csak abban nyil
vánult meg, hogy mind kevesebb negatív jellegű észrevétel merült fel az élel
mezési ellátással kapcsolatban. 

2 j év eseményeit, elért eredményeit ezen cikk keretei között csak a lé
nyegre leszűkítve lehetséges összefoglalni, elhagyva azokat a részleteket, ame
lyek a szolgálatban dolgozók számára komoly erőfeszítéseket jelentettek ugyan, 
de a fejlődés eredményeinek összegezéséhez nem feltétlenül szükségesek. 

* 
Az emberek sokféle, egyre jobban differenciálódó, bővülő szükségletei közül 

a táplálkozási szükségletek - a kielégítés sorrendjében - az elsők közé tartoz
nak. Az élet fenntartása, a sze~vezet egészséges működése, a testi és szellemi fej
lődés biztosítása érdekében rendszeresen kell fogyasztani élelmiszereket és ezek
kel tápanyagokat. A táplálkozási szükségletek azonban nem magyarázhatók ki
zárólag élettani alapon. Az, hogy a szükségletek milyen feltételek között, milyen 
színvonalon és összetételben nyernek kielégítést, nagyban függ a társadalom és 
a termelőerők fejlettségétől, a termelési viszonyoktól. A táplálkozási szükségletek 
tehát élettani és egyben társadalmi-gazdasági jellegűek is. 

A néphadsereg személyi állományának élelmezési ellátásában igen lényeges 
szempont, hogy zömmel fejlődésben levő, az ifjúkor kezdetén álló fiatalok táp-
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lálkozási igényeit kell kielégíteni. Nagy részükben már kialakultak addigi élet· 
rendjük étkezési szokásai, a szülőháznak, hagyományoknak és a tájjellegnek ~ 
megfelelően. Ezek a szokások, igények azonban általában nem felelnek meg az 
olyan követelményeknek, amelyek teljesítését joggal elvárjuk a sorkatonai szol-
gálatra bevonult fiataloktól. Tudvalevő emellett, hogy az élelmezési ellátás szín-
vonala jelentős mértékben befolyásolja a katonák közérzetét, hangulatát, ezen 
keresztül az egyes kiképzési feladatok eredményességét is. 

Az. élelmezési szolgálat az eltelt 2 5 év során olyan alapvető célkitűzésnek 
megfelelően végezte tevékenységét, hogy a személyi állomány élelmezési ellátását 
optimális szinten valósíthassa meg: a kiképzési feladatok teljesítéséhez szükséges 
mennyiségben és minőségben; a táplálkozástudomány elveinek alkalmazásával; 
a szokásokhoz és hagyományokhoz való alkalmazkodással; a modern, higiénikus 
étkeztetési rend kialakításával. 

A hadtáp szolgálat megalakulása idején, 1949-ben az jellemezte az élelme
zési szolgálatot, hogy részben magán viselte a kapitalista hadseregben kialakult 
ellátási rendszer jegyeit, szokásait; részben pedig - az 1945-ben megalakult 
demokratikus hadsereg- vívmányai hatására - új elvek és gyakorlat kezdett ki
alakulni. Gyakorlatilag ez abban nyilvánult meg, hogy az akkori gazdasági le
hetőségeknek megfelelő - a korábbi évtizedekben alkalmazott illetményeknél 
lényegesen fejlettebb - élelmezési norma lett bevezetve, amely 19 féle élelmi
szert tartalmazott. Kiemelt hangsúlyt kapott a sorállomány olyan irányú érdek
védelme, hogy az illetményes normatívát betartsák, ezért „Közétkeztetést El
lenőrző Bizottság" -ok alakultak meg, amelyek zömmel a sorállományból tevőd
tek össze. A kezdeti pozitívumok mellett azonban - még az általános közétkez
tetési viszonyokkal összehasonlítva is - sok probléma, elmaradottság, elavultság 
volt jellemző a szolgálat akkori rendszerében. 

A laktanyák (legtöbbje KUK·hadseregbeli) konyháiban a nyersanyagok fel· 
dolgozása, az ételek főzése egy közös helyiségben folyt, minden fázisában kézi 
erővel, fa- és széntüzelésű tűzhelyekkel, kezdetleges higiéniai viszonyok között. 
Éttermek hiányában, a kész ételt nyáron az udvaron, télen a körletekben osz
tották ki és fogyasztották. Az evöcsészéket a katonák étkezés után hideg vízzel, 
ennek hiányában homokkal, újságpapírral tisztították. Táborozások, gyakorlatok 
alkalmával, az akkor rendszerben levő lóvontatású, fatüzelésű mozgókonyhákon 
készítették az ételt. Az anyagok nyilvántartása. elszámolása manuális munkát, 
fejszámolást és sok· időráfordítást jelentett. 

A röviden vázolt helyzetkép abban az időben természetesnek hatott, hiszen 
nagyjából beleilleszkedett az akkori ellátási rend és az életkörülmények általános 
szintjébe. A következő időszakok mélyreható változásai, az új életet teremtő, 
a szocializmus építését célul tűző társadalmi folyamatŰk lehetővé és egyben 
szükségessé tették, hogy az élelmezési szolgálat rendszerében, annak részterü
letein fokozatos és folyamatos változás, fejlődés -menjen végbe; mindez szoros 
összhangban a hadtáp szolgálat más ágai és a néphadsereg általános fejlődésének 
ütemével. 

* 
Az élelmezési szolgálat 25 éves fejlődését, eredményeit, a fejlődés szaka

szait és azok tartalmát röviden a következőkkel lehet jellemezni: 
1949-1956-ig: élelmezési szak.káderek tömeges kiképzése, felkészítése; új 

gazdálkodási, nyilvántartási és elszámoltatási rendszer kialakítása, az ételkészí-
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tés és étkeztetés kultúrája alapjainak lerakása; gépi vontatású tábori főző- és 
sütőeszközök rendszerbe állítása. 

1957-1961-ig: a káderállomány minőségi fejlesztése; a gazdálkodás rend
szerének korszerűsítése és a népgazdaság lehetőségeire alapozott részbeni pénz
gazdálkodási rendszer bevezetése; a csapatkonyhák gépesítésének megkezdése; a 
hadi-élelmezés ellátási rendszerének megalapozása; a táplálkozástudomány al
kalmazásának bevezetése. 

1962-1968-ig: teljes pénzgazdálkodási rendszer bevezetése; béke és tábori 
szaktechnikai eszközök, eszközrendszerek és felszerelések korszerűsítése, intenzív 
fejlesztése; hadiellátás rendszerének stabilizálása; gépi adatfeldolgozási és infor
mációs rendszer alapjainak kialakítása; káderszínvonal további növelése; szak
vonatkozású nemzetközi kapcsolatok felvétele. 

1969-napjainkig: a gazdasági mechanizmus reformja alapján a gazdálkodás 
és tervezés korszerúsítése; szakanyagok további fejlesztése; az étkeztetés kultu
ráltságának növelése, választék bővítése. önkiszolgáló étkeztetési rendszer beve
zetése; a szolgálat struktúrájának célszerű átalakítása. 

Az élelmezési szolgálat fejlődésének áttekintése érdekében, röviden vázol
juk - a teljesség igénye nélkül - a szolgálat főbb területein végbement fonto
sabb változásokat. 

Az élelmezési gazdálkodás az ötvenes években természetbeni normákon 
alapult, amelyen belül meg volt határozva, hogy mely élelmiszerből mennyit 
lehet fogyasztani, illetve felszámítani. Jellemzője volt a hüvelyesek és a bur
gonya túlzott és az állati .eredetű fehérjék csökkentett mérvű fogyasztása. 1957-
ben került bevezetésre a részbeni és 1962-ben a teljes pénzgazdálkodáson ala
puló normarendszer, ezzel fokozatosan megszűnt mindennemű mennyiségbeni 
előírás. A fogyasztási célkitűzések azóta tervezhető és számítható élettani mu
tatókon alapulnak. Folyamatos és szervezett adatgyűjtés, -feldolgozás, és -érté
kelés folyik az élettani szükségletek kielégítésének alakulása vizsgálatához. A 
vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a kalóriaigény és biztosítása a „nehéz 
fizikai munka" kategóriának megfelelően alakult ki és stabilizálódott. Ez 2~-

306/0-kal magasabb ugyan a lakosság átlagos fogyasztásánál, de indokolttá te
szik az igénybevételből és az életkorból adódó sajátosságok. A másik jellemző 
- amely kedvező minőségi változást jelent - az állati eredetű fehérje fogyasztás 
fokozatos növekedése. A gazdálkodás helyes irányú befolyásolása azzal volt el
érhető, hogy a szükséges idős.zakokban szabályozó utasítások, intézkedések, a 
munkát könnyítő segédletek kerültek kiadásra; nem utolsósorban pedig annak 
köszönhető, hogy szakkádereink elsajátították és mind eredményesebben alkal
mazták a korszerű gazdálkodás és a tudományos táplálkozás elveit. 

A normát kialakító és az élelmiszer-fogyasztást befolyásoló tényezők kö
zött jelentősek a táplálkozási szokások, amelyek visszahúzó szerepe abban nyil
vánul meg, hogy a megszokott ételekhez, ízekhez való ragaszkodás hosszabb 
időn keresztül érvényesül még akkor is, ha az egyén élet- és munkakörülményei 
megváltoznak. A fogyasztási szokások helyes irányú befolyásolása terén is van
nak eredményeink; így például szűnőben van a tej termékektől való idegenkedés,. 
vagy a kalóriadús, kiadós vacsorákhoz való ragaszkodás. 

Az ételkészítés és az étkeztetés területén alapvető változások következtek 
be az elmúlt negyedszázad folyamán. Az ötvenes években épült laktanyák élei-
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mezési blokkjai már rendelkeztek a szükséges előkészítő helyiségekkel, megfe
lelő méretü konyhákkal - bár még széntüzelésű tűzhelyekkel -, valamint olyan 
éttermekkel, amelyekben asztaloknál ülve lehetett elfogyasztani az ételt. A to
vábbi évek során - az elhelyezési szolgálat által szervezett rendszerben - foko
zatosan átalakításra kerültek a konyhák, ezzel megvalósult a korszerű tüzelő
berendezéssel történő ételkészítés. Az élelmezési szolgálat által biztosított kony
hagépekkel lényegesen csökkent az előkészítő munkálatokra fordított idő, így 
napjainkban elmondhatjuk. hogy - egy-két kivétellel - a néphadseregben kor
szerűen felszerelt konyhákban, higiénikus viszonyok mellett megy végbe az 
ételkészítés folyamata. Az étkeztetés kulturáltságának növelése érdekében, az 
evőcsészékből történő étkeztetést 1954-től felváltotta az alumíniumtányérokba 
történő tálalás. 1966-tól kezdődően, az éttermek átalakítási ütemének megfe
lelően, fokozatosan került sor az önkiszolgáló rendszerű étkeztetés bevezetésére, 
amely azóta - néhány alakulat kivételével - általánossá vált. 

Előrehaladást jelentett a katonák étkeztetésében az 1966-ban megkezdett 
választásos menürendszer, amely az addiginál jobban megoldja az egyéni ízlés 
kielégítését. Jelenleg az alakulatok mintegy 70°/o-ánál étkeztetnek választásos 
menürendszerben. Eredményesnek mutatkozott az állandó kiképzést folytató csa
patoknál a tízórai szolgáltatás bevezetése, ezt ott alkalmazzák, ahol a katonák 
többségének ilyen irányú igénye ténylegesen felmerül. 

A személyi állomány élelmezési színvonalának javítását szolgálták az ala
kulatoknál létrehozott kisegítő gazdaságok is. Megfelelő ösztönzési szabályozók 
hatására, a hatvanas évek közepétől ezek a gazdaságok fokozatos fejlődést, ezzel 
együtt növekvő termelékenységet értek el. Jelentős a folyamatos árutermelő 
szerepük, amellyel a néphadsereg sertéshús-szükségletének mintegy 2 5°/o-át biz
tosítják. Az utóbbi években és jelenleg is a gazdaságok hozama átlagosan 3°/o
kal emeli a norma értékét (1 főre 200 Ft/év). 

A harckészültség és a háborús feladatok élelmezési biztosítása terén sok 
fejlesztési, korszerűsítési feladat került megoldásra az elmúlt 25 év során. A 
néphadsereg fejlesztése, nagyarányú gépesítése szükségessé tette, hogy az ötvenes 
évek elején gépvontatásra alkalmas tábori főző- és sütőeszközökkel legyenek a 
csapatok ellátva. Az akkor legyártott eszközök nagy része jelenleg is a rend
szerben van, lecserélésük korszerűbb eszközökre 5 éve kezdődött el, és folyama
tosan történik. A tábori ellátás olyan többi eszközei, amelyek a korszerű had
viseléshez nélkülözhetetlenek, a hatvanas évektől kerültek kifejlesztésre, ezen 
eszközökkel azóta fokozatosan kerülnek feltöltésre a csapatok. Ilyenek: 

- vízszállító utánfutók; 
- vízszállító gépkocsik; 

hűtőgép kocsik; 
- kenyérszállító gépkocsik; 
- kisméretű főzőberendezések; 
- hőtartó ételhordó-edények; 
- hűtő-szállító ládák. 

A harckészültségbe helyezés és a háború kezdeti időszakának élelmezési 
ellátásához már az ötvenes évek elején megalakításra kerültek a csapatoknál 
zárolt készletek. Az azóta eltelt idő alatt a hagyományos módszerrel elkészíthető 
élelmiszerek fokozatosan lecserélésre kerültek olyan élelmiszerekre, amelyek fő
zés nélkül (készételek), illetve rövid készítési idő után (félkész termékek) fo-
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gyaszthatók. A közelmúltban került kidolgozásra a háborús gyógyélelmezés 
rendszere. amelyen belül jelenleg már a megfelelő készletek megalakítása van 
folyamatban. 

A béke- és háborús kutatási, fejlesztési tevékenységet, a kapcsolatos kísér
leteket az élelmezési szolgálat nem elszigetelten, hanem a népgazdaság kapcso
latos iparági szerveivel együttműködve végezte, közös kutatási programokkal, 
valamint az önálló programok egyeztetésével. A hatvanas évek elején kialakult 
kapcsolatok tették például lehetővé, hogy a néphadseregben rendszeresített kon
zervféleségek nagy része a polgári forgalomban is meghonosodott, így a nép
hadsereg részére szükség esetén nagy készleteket és választékot lehet bázisként 
alapul venni. 

A szolgálat fejlődése szempontjából nagy jelentőségűek azok a tanácsko
zások, konzultációk, amelyek 1964 óta rendszeressé váltak a Varsói Szerződés 

tagállamai hadseregeinek élelmezési vezető szervei között. A kapcsolatok lehe
tővé tették a rendszerbeli sajátosságok, eltérések tanulmányozását, a szakanya
gok kölcsönös megismerését, ezt követően pedig pozitív irányban befolyásolták 
a kutatási, fejlesztési tevékenységet. Lehetőség nyílt olyan technikai eszközök 
kiválasztására is, amelyek hazai gyártása nem gazdaságos, így ezeket import 
útján tervezzük beszerezni. (Pl.: tábori vágó- és húsfeldolgozó üzem, tábori 
sütőüzem, hűtő-utánfutó.) 

Az élelmezési szolgálat káderhelyzete az eltelt negyedszázad során sokat 
változott, alakult. Az ötvenes évek elején kiképzett élelmezési tisztek (1950-
56-ig kb. 500 fő) közül napjainkban már csak néhányan dolgoznak a szolgálat
ban, ennél valamivel többen a hadtáp szolgálat más ágaiban. Nagyobb részük 
azonban (kb. 800/o) 1957-ig különféle okok miatt kivált a néphadseregböl. 
A konszolidáció után az élelmezési szolgálat káderhclyzetének javítása vált 
szükségessé mind mennyiségi, mind minőségi sz·empontból. Az „Egyesített Tiszti 
Iskolán", majd a Zalka Máté Katonai Főiskolán évente átlag IO fő élelmezési 
tiszt került avatásra, ez a létszám azonban kevésnek mutatkozott a beosztások 
folyamatos feltöltéséhez. Jellemző volt ugyanis, hogy a megüresedett általános 
hadtáp beosztásokba zömmel olyan élelmezési tisztek jöttek számításba, akik a 
szolgálatban jól megállták a helyüket. Az élelmezési tiszti káderhiány pótlására 
1964-től tanfolyamok kerültek szervezésre, amelyeken középiskolai végzettséggel 
rendelkező, ide jelentkező tiszthelyettesek I éves tanintézeti kiképzéssel (a Had
táp Kiképző Központnál), mint alhadnagyok kerültek élelmezési tiszti beosz
tásokba. 

Az élelmezési szolgálat vezetési rendje a hadtáp általános struktúrájának 
megfelelően változott és fejlődött. 1962-ben az Önálló Élelmezési Osztály ki
vált a Hdb. Csf.-ség kereteiből, ettől kezdődően szélesebb hatáskörrel irányí
totta az MN-szintű szakmai tevékenységet. Szervezete kisebb módosulásokkal 
megfelelt rendeltetésének, sok olyan feladat és hatáskör terhelte azonban, amely 
nem soq:ilható HM-szintű munkakörbe. Ezen a helyzeten a seregtest-szintű had
tápok - ezen belül élm. szolgálat - létrehozása, majd a szakmai középirányító 
szervek megalakítása (Ellátó Központ) alapvetően változtatott. Napjainkban 
már - kisebb mérvű módosítási igényektől eltekintve - az élelme7.ési szolgálat 
struktúrája, vezetési, irányítási rendje megfelel azoknak a feltételeknek, ame~ 
lyekkel békében és háborúban maradéktalanul tudja teljesíteni hivatását, . pár
tunk és kormányunk által biztosított lehetőségek alapján, a hadsereg felső ve
zetése által meghatározott irányelvek és utasítások szerint. 
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