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A IV. ötéves terv csapat ellátási, gazdálkodási 
tapasztalatai az élelmezési szolgálatban 

Pály István ezredes 

Az elmúlt tervidőszak egyik alapkövetelménye volt a Magyar Néphadsereg 
fejlesztésében a személyi állomány munka- és életkörülményeinek javítása. A 
különböző központi rendelkezések egyre inkább arra ösztönöztek, hogy a meny
nyiségi szemléleten túllépve - de annak pozitív jeleit megőrizve - a fejlesztés, 
szolgá1tatás minőségét növeljük. E célkitűzések realizálása érezhető volt az 
élelmezési szolgálat területén is. Javult a személyi állomány ellátásának szín
vonala, a szolgálatban dolgozók munkakörülményei. 

A gazdálkodás területén a IV. 5 éves tervidőszakban tovább fejlődött és 
tökéletesedett a pénzgazdálkodás. Megvalósult az optimális decentralizáció, 
melynek következtében a felelősség növekedésével párhuzamosan nőtt a helyi 
lehetőségeket jobban feltáró, az igényeket jobban kielégítő tényleges gazdálko
dás. A körülményekhez jobban igazodó átfogó, rugalmasabb szabályozók ke
rültek kiadásra. Mindezen kedvező tendenciák pozitív eredményei mellett nem 
lehet szó nélkül hagyni az esetenként jelentkező hibákat sem. A kialakult ked
vező gazdálkodási, tápanyagfogyasztási mutatókra károsan hatnak az egyes he
lyeken fellelhető hanyagságok, figyelmetlenségek. 

Jelentős eredményeket tudunk felmutatni az étkeztetés kulturáltságának 
növekedésében. A csapatkonyhák és étkezdék átalakításával, korszerűsítésével, 
az önkiszolgáló rendszerű étkeztetés megvalósításával szervezettebbé, kényel
mesebbé, korszerűbbé vált az étkeztetés. A választásos rendszerű étkeztetés 
uralkodóvá válása, valamint a büfé rendszerű vacsora kialakítása - bár ezen 
a téren még csak a kezdeti lépéseknél tartunk - a személyi állomány körében 
is elismerést aratott. 

A kisegítő gazdaságok eddig is, ezután is jelentős segítséget nyújtanak az 
élelmezési szolgálat gazdálkodásához. A tervidőszak elejére kialakultak az op
timális nagyságok és azóta eltekintve egy-két megalapozatlan fejlesztéstől, közel 
azonos évi eredményt produkálnak. 
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Részleteiben 

A pénzgazdálkodás helyzete 

Egy gazdasági vizsgálat értékelésénél elsősorban mint a legpregnánsabb 
mutatókat, az értékbeni mutatókat kell vizsgálat alá vonni. Indokolja e muta
tók vizsgálatát az a tény is, hogy az élelmezési szolgálatban a teljes pénz
illetmény gazdálkodás nagymértékű decentralizációval párosult. Így az önállóan 
gazdálkodó szervek munkájának értékelése csak e mutatók alapján lehetséges. 

Gazdálkodás az élelmiszer illetménnyel 

Az élelmezési illetménnyel történő gazdálkodás, illetve a gazdálkodás sza
bályozása alapvetően két mutatóval mérhető. Egy a pénzilletménnyel történö 
gazdálkodás, melynek jellemzője a ténylegesen felhasznált havi élelmiszer ér
téke és a havonta felszámítható illetmény viszonya. Másik a készletgazdálkodás, 
amely a hónap végi készlet értéket viszonyítja a havonkénti átlag illetményhez. 

Az élelmezési normák és pótnormák alapján a felszámított pénzilletmény 
az elmúlt tervidőszakban MN szinten összesen az alábbiak szerint alakult: 

1971 1972 1973 1974 1975 1971-75 

Összilletmény 0/o-ban: 89,8 80,6 89,0 89,6 87,0 84,9 

A változás alapvetően a normák és az egyéb fenntartási, működési költ
ségek alakulásából adódott. Az élelmezési normák a tervidőszak folyamán 1973-
ban, majd 1974-ben változtak. A norma értékének növekedését az élelmezési 
ellátás színvonalának emelésére tett törekvések, valamint a tervidőszak során 
végrehajtott árintézkedések indokolták (a normák alakulását az 1. sz. táblázat 
mutatja). 

A felszámolható normák értékét a kisegítő gazdaságok eredményes gazdál
kodása következtében átlagban 0,57 Ft-tal lehetett csapatszinten (tiszti, klub 
étkezdék esetében 0,40 Ft-tal) naponta növelni. 

A gazdálkodást alapvetően két szempont alapján kell értékelni, egyrészt a 
tárgyhónapban felhasznált élelmezési illetmény, másrészt az élelmezési illet
ménnyel való gazdálkodás aspektusából. A két tényező alakulását MN szinten a 
2., 3. táblázatok mutatják. 

A pénzilletmény havonkénti felhasználását a fizikai igénybevétel, az idő
járási tényezők, a beszerzési lehetőségek határozzák meg. Ezen tényezők indo
kolják az I. félévben, azon belül is az 1. negyedévben mutatkozó magasabb 
felhasználási mutatókat. A tervidőszak során az 1973. évet kivéve mindig az 
1. negyedévben volt a legmagasabb a felhasználás. Befolyásolják azonban a 
tényezők ilyetén való alakulását bizonyos szubjektív okok is, nevezetesen, hogy 
a IV. negyedévben a túllépésektől való félelem a szükségesnél nagyobb mérvű 
megtakarításra ösztönöz, míg a következő év elején a jelentkező megtakarí
tás egy jelentős részét a szükségesnél nagyobb mértékben felhasználják. Összes-
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ségében azonban évi átlagban az öt év folyamán közel egyenletes felhasználás 
került biztosításra, bizonyítja ezt a két szélső éves érték, amely 98,90/o és 
100,1%. 

Kevésbé kedvező képet kapunk azonban, ha nem MN szinten, hanem 
konkrétan vizsgáljuk a kérdést. Itt már olyan végletekkel is találkozhatunk, 
mint pl. az MN 6383-nál, ahol 1975-ben 4 hónapon át az illetmény kevesebb 
mint 600/o-át használták fel. 

A pénzgazdálkodás másik mutatóján a hónap végi gazdálkodási eredmé
nyek halmozott eredményét értjük, amely mint ismert a megtakarítás esetében 
nincs korlátozva, túllépés esetén a havi illetmény 15°/o-ig terjedhet, év végén 
túllépés nem lehet. 

Megállapítható, hogy az előző évek vegen jelentkező megtakarítások a kö
vetkező év I. negyedévének végére jelentősen csökkennek. Ez alól az 1973. 
év - amely már az illetmény felhasználás adatai alapján prognosztizálható -volt 
- kivétel (az 1973. év külön vizsgálatot követelne, amelyre itt nincs mód, 
annyi azonban megjegyzendő, hogy az abban az évben végrehajtott norma kor
rekció a norma reálértékét az előrejelzettnél jelentősebben emelte). Az elmúlt 
tervidőszak során bár MN szinten csak a 3. negyedévben mutatkozott túllépés 
(1971. II., III. és 1975. II. negyedév), magasabbegység, vagy méginkább a gaz
dálkodók szintjén nagymértékű szóródás mutatkozik ( 4. sz. táblázat). 

A gazdálkodást nagyon erősen befolyásolja a változó áras termékek ár
alakulása, ilyen nagymértékű túllépés azonban nem indokolt. Ilyen esetekben 
az objektív indokokon kívül fellelhetők a felelőtlen, nemtörődöm gazdálkodás 
nyomai is, valamint esetenként a nem megfelelő felkészültség. 

Összegezésképpen elmondható, hogy a fenti negatív példák ellenére is MN 
szinten a gazdálkodás kiegyensúlyozott. A szabályozó rendszerek megfelelő ke
retet biztosítanak az eredményes gazdálkodáshoz, megfelelnek a realitásoknak. 

Itt kell megemlíteni egy - bár már csökkenő tendenciát mutató - a gaz
dálkodás tervszerűségét károsan befolyásoló problémát. Nevezetesen a csapat
gyakorlatok, törzsvezetési gyakorlatok túlélelmezését. A különböző utasítások, 
intézkedések, párthatározatok hatására a tervidőszakban mutatkozó javulás 
ellenére még mindig jelentkeznek maximalista törekvések, pl. 1975-ben az MN 
1392-nél végrehajtott gyakorlaton már az étlap összeállításánál 48-50 Ft/nap/fő 
átlagot terveztek. E káros megnyilvánulás csak részben az élelmezési szolgálat
vezetők hibája, legtöbb esetben fellelhető a pk.-ok, pk. htp. h.-ek túlzott igénye. 

Az élelmezési illetménnyel történő tervszerű gazdálkodást hivatott előse- \ 
gíteni az 1967-ben bevezetett készletgazdálkodási mutató is. Mint ismert, a hó
nap végén a raktárban tárolt élelmiszerek értéke a megtakarítással korrigált 
havi átlag illetmény 750/o-ig terjedhet. 

A készletgazdálkodás fenti szabályozása a kezdeti bizonytalanságok után 
1972-re megszilárdult (5. sz. táblázat). Sót a már ismertetett okok miatt 1973-
ban éves szinten 51°/o körül alakult. 1974-75-ben MN szinten ·a készletgaz
dálkodási mutató betartása a jellemző. 

Altalában megállapítható, hogy az esetenkénti magasabb készletszint há
rom okra vezethető vissza: egyrészt év végén, illetve év elején a téli táro
lásra átvett anyagok értéke növeli a készletszintet, másrészt főleg a keret ala
kulatok esetében gyakorlatokra, mozgósításokra történó felkészülés idején, bar· 
madsorban nagyobb mértékű „M" készletek lecserélése . 

27 



I 

A felsorolt objektív tényezők mellett azonban hatnak a szubjektív okok is. 
Gyakorta tervszerűtlen az anyagbiztosítás, esetenként túlzott a téli tárolás ará
nya. Ezt mutatja, ha magasabb egységenként, vagy alacsonyabb vertikumban 
vizsgáljuk a készletek alakulását (6. sz. táblázat). Feltűnő, hogy az MN 6639 
:,;eregtest vonatkozásában 1975-ben minden hónapban, de magasabb egységei is 
3 hónap kivételével túllépték a szabályozott szintet. Mindezt úgy, hogy példáuJ 
az 1\IN 7314 alárendeltségébe tartozó MN 2520 hó végi készlete több esetben 
nem volt elég a következő nem romlandó élelmiszer vétclezésig. Nagymértékű 
raktári készlettel rendelkeznek az MN 2284 alárendeltjei is. A gazdálkodók 
szintjén ugyancsak 1975 május hónapot vizsgálva 34 csapat, intézet lépte túl 
a készletgazdálkodás megengedett szintjét. Közöttük például, mint az MN 704~ 
107,60/u-kal, az MN 7587 108,70/o-kal, az MN 7943 Jászberény 102,80/o-kal. 
Ugyanakkor megtalálható a másik véglet is, esetenként már az ellátás színvona
lát csökkentő minimális készletek. Szintén a már vizsgált hónapban például az 
MN 7809 19,9%-os, az MN 3930 22,20/o-os, az MN 1196 25,30/o-os készlet
szinttel rendelkezett. 

Indokolja a készletgazdálkodás elemzését és vizsgálatát, hogy 1975 végCn 
a gazdálkodóknál tárolt fogyó- és kiképzési készletek értéke 42,03 millió Ft 
volt. A betétdíjas göngyölegek értéke 3,58 mill. Ft, összesen tehát 45,61 mill. 
Ft. Ha az imént kimutatot értékhez hozzávesszük a tárolt „M" élelmiszerek és 
göngyölegek 30,42 millió Ft-os értékét mindenki előtt világossá válik, hogy 
ily jelentős érték tárolása és megóvása mennyire fontos feladat. 

A készletgazdálkodás vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a természetes tárolási veszteségek, valamint a hiányok és többletek alakulását. 
Az adatok elemzéséből megállapítható, hogy MN szinten a felszámítható termé
szetes tárolási veszteségek értéke fedezi az így felmerült károkat. A tárolási 
veszteségek, hiányok, többletek az elmúlt tervidőszak éveiben azonos - közel 
sem kielégítő - szinten stabilizálódtak, amit bizonyít az utolsó két év élelmiszer 
veszteségeinek, hiányainak, többleteinek alakulása is. 

1974. 1975. 
év 

Felszámítható tárolási veszteség 625175 Ft 629 380 Ft 

Ténylegesen elszámolt veszteség 382 430 Ft 382 219 Ft 

a felszámítható veszteség 0/o-ban 61,17°/o 60,72°.'o 

Leltárhiány 139 340 Ft 139 008 Ft 

az összkészlet 0/o-ban 0,34% 0,33°/o 

Leltári többlet 1 277 358 Ft 1 301 706 Ft 

az összkészlet 3,15°/o 3,090/o 

Bár a tánylegesen felszámítható tárolási veszteség az elmúlt 5 év folya
mán egyszer sem lett felhasználva teljes mértékben, mégis egyes gazdálkodók
nál főleg a téli tárolású élelmiszerek esetében nem bizonyult elégségesnek. En
nek azonban _nem minden esetben _a felszámítható összeg értéke az oka, hanem 
a megfelelő tárolótér hiányában túlzott mértékű, továbbá a gondatlan tárolás. 
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Gazdálkodás az élelmezési felszerelési illetménnyel 

Az élelmezési felszerelési illetmény-gazdálkodásnál a tervidőszak folyamán 
a realitásokhoz jobban igazodó új normák kerültek kidolgozásra, ezzel egyide
jűleg decentralizált formában teljes körű pénzgazdálkodás lett bevezetve. Az 
1973-ban érvénybe léptetett új norma, valamint a gazdálkodás és készletkép
zés új szabályai lehetővé tették a helyi igények jobb kielégítésével összhangban 
az ellátás egyenletes szintjének megteremtését. 

A normák alapján felszámítható összeg az alábbiak szerint alakult az el
múlt tervidőszakban csapatszinten. 

1971 1972 1973 1974 1975 1971-75 

Az összilletmény 0/o-ban 0,3 0,5 0,9 1,1 0,9 0,8 

Az eredményes gazdálkodást nagymértékben elősegíti, hogy a csapatok sa-
1at hatáskörben a költségvetési tételre, illetve a tételről átcsoportosíthatnak. A 
gazdálkodó szervek parancsnokai élnek is a biztosított jogukkal és az étkeztetés 
kulturáltságának, a sorállomány munkájának megkönnyítésére jelentős összege
ket biztosítanak a normán felül. Sajnos nem mindenhol ismerték fel a lehető
ségeknek a személyi állomány hangulatát befolyásoló erejét, ami nem egy eset
ben a költségvetési tételről történő megtakarítások elvonásával járt. Az elmúlt 
időszakra azonban alapvetően a parancsnokok támogatása a jelJemzö, amit bi
zonyít, hogy 1975-ben például az eredményesebb gazdálkodás elősegítésére 

3 569 OOO Ft-ot, az összilletmény 4 7 ,50/o-nak megfelelő összeget biztosítottak és 
csak 116 800 Ft-ot, az illetmény 1,50/o-át vonták el. 

Az illetménnyel történő gazdálkodás szabályai lehetővé teszik, hogy a na
gyobb értékű beszerzésekre a gazdálkodók tervszerű takarékossággal az egyik 
évről a másikra illetményt vigyenek át, az év végi túllépést azonban tiltják. A 
szabályozó pozitív hatása több helyen is kimutatható, így a tervidőszak végén 
is 840 766 Ft tervszerű megtakarítás jelentkezik MN szinten. 

Sajnos a gazdálkodási szabályozók megsértéséből, illetve felelőtlenségből 
több esetben túllépés mutatkozott az év végén. 1975-ben például 17 csapat, in
tézet zárta túllépéssel az évet. 

Az élelmezési felszerelési készletgazdálkodásra alapvetően a tervszerűség 
a jellemző. A gazdálkodók törekednek az előírt eszközök állomány meglétére, 
beszerzésére, valamint a meglevő eszközök használható állapotban tartására. A 
jelentős készletértékek ellenére is a tervidőszak végén aránylag minimális, 
510 830 Ft értékű hiány, illetve kár mutatkozott. 

Bizonylati és számviteli tapasztalatok 

Az eredményes gazdálkodás elengedhetetlen feltétele a tökéletes nyilván
tartás. Már e tény is indokolja, hogy a teljes részletesség nélkül is, de foglal
kozzunk a nyilvántartási, számviteli helyzettel. Indokolja továbbá, hogy a terv
időszak folyamán (1972. november 1.) új nyilvántartási és bizonylati rend 
lépett életbe az élelmezési szolgálatban, illetve tovább fejlődtek és alakultak az 

29 



Egység Számviteli Részlegek, amelyek száma egyre nő. Beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket. A meglevő problémák alapvetően felkészületlenségből, hozzá 
nem értésből adódnak. Gond még a géppark elöregedése és az ebből adódó ál
lásidők, amely a nyilvántartás vezetés elmaradásában is megmutatkozik. 

Az új, korszerűsített bizonylati és számviteli rend a kezdeti problémák után, 
amelyek főleg szubjektív okokra visszavezethető idegenkedésekben nyilvánultak 
meg, megszűntek. Eddigi tapasztalatok után elmondható, hogy az anyag és 
értéknyilvántartások vezetése megszilárdult. Javult az értéknyilvántartások tar
talma, a kiszabaton felüli élelmiszer kiadások megfontoltan történnek. A bi
zonylatok kitöltésénél alapvető problémák nem jelentkeznek. 

Az eddigi eredmények ellenére, sajnos néha fellelhetők bizonyos hiányos
ságok. Egyik legelterjedtebb és legtöbb helyen előforduló hiányosság a bi
zonylatok záradékolásának elmulasztása, aláírások, ellenőrzések hiánya. Másik 
gyakori hiányosság az étlaptervezés tekintetében mutatkozik, sok helyen csak 
.,összeállítják" és nem tervezik az étlapokat, melynek következménye a sok vál
toztatás az étlapban, az ezzel járó anyagi, valamint tápanyagbiztosítási nega
tívumok. 

A gazdálkodás általános kihatásai 

Az élelmezési szolgálat alapvető feladatából - a személyi állomány élelme
zése - adódóan nem elég csak a pénzilletménnyel, pénzfelhasználással kapcso
latos kérdéseket elemezni. Szükséges ennek gyakorlati hatását is vizsgálni. A 
személyi állomány ugyanis a gazdálkodás eredményeit csak az étkezdékben 
tudja lemérni. 

A személyi állomány ellátása, élelmiszer-fogyasztása, 
tápanyag-biztosítása 

Az élelmiszer-fogyasztás és tápanyag-biztosítás struktúráját, összetételét 
meghatározzák a beszerzésre kerülő élelmiszer féleségek összetétele. A vizsgált 
időszakban az élelmiszer kínálat és ellátás biztQsított volt. 

A központi biztosítású élelmiszerek közül csak egy-két terméknél merültek 
fel ellátási problémák. Esetenként akadozott az ellátás a zöldség-gyümölcs kon
zervek esetében, amely az időjárás következtében beálló termék ingadozásból és 
ebből következő konzervipari termelés alakulással magyarázható. 1975-ben je
lentkezett a húsos termékeknél is ellátási zavar, ami az ismert problémákra 
visszavezethető beszerzési nehézségekkel magyarázható. Egyéb termékek eseté
ben ellátási zavarok csak átmeneti, általában 1-2 hónapos időszakúak voltak, 
ami az ellátást alapvetően nem befolyásolta. 

A csapatok saját hatáskörében végrehajtott romlandó élelmiszerek beszer
zésében alapvető fennakadást nem tapasztaltunk. Ezen a téren legtöbb prob
léma a hús és hentesáru ellátásban jelentkezett. Adódik elsősorban abból, hogy 
a húsipari vállalatok nem a megrendelt áruféleségeket szállítják, biztosítják, fő
leg az alacsonyabb árfekvésű termékeknél tapasztalható, hogy önkényesen meg
változtatják a rendelést, illetve a rendelt mennyiségnél kevesebbet szállítanak. 
Esetenként, nem meghatározó jelleggel problémák voltak a zöldség-zöldfőzelék 
beszerzéssel, amely a már elmondottakkal magyarázható. Itt kell megemlíteni, 
hogy a tervidőszak során a követelményeknek jobban megfelelő tápanyag ösz-
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szetételű konzervek, tápszerek kerültek kifejlesztésre, az „egyéni zárolt" és 
,,fedélzeti zárolt" élelem céljaira. A készletképzés korszerűsítésére tett intézke
dések eredményeképpen korszerű élelmiszer egységkomplettek kerültek meg
alakításra. 

Az élelmezési normák reálértéke, valamint a beszerzési körülmények deter
minálják a személyi állomány élelmiszer-fogyasztását. Vizsgálva a sorállomány 
-mint a legjellemzőbb - élelmiszer-fogyasztását (7. sz. táblázat), meglehetősen 
változatos képet kapunk. 

A tervidőszak folyamán az élelmiszerek egy részénél kedvezőtlen irányú a 
fogyasztás alakulása, stagnálás, sőt visszaesés tapasztalható. A vártnál kedve
zőbben alakul a húsok és húskészítmények fogyasztása. Különösen örvendetes 
a szárnyashús és főleg a fehérjében gazdag halhús fogyasztás növekedése. Bár 
a tej, tejtermék átlagfogyasztás biztosítási 0/o-a alacsony, ez a 70-es évek elején 
tapasztalható alacsonyabb fogyasztással magyarázható. 1974-ben bevezetett ki
egészítő élelmezési norma hatására jelentősen nőtt a fogyasztás, ami örvende
tes azért is, mert a tej és tejtermékek kiválóan alkalmasak arra, hogy más, 
kedvezőtlen összetételű élelmiszer fehérje, zsír- és szénhidrát aránytalanságát ki
egyenlítse. A zsíradékokon belül, bár a sertészsír kedvezően csökken, még min
dig magas az aránya, sajnos a vajfogyasztás stagnál. Kedvezően alakul a ce
reáliák és hüvelyesek fogyasztása. A vártnál nagyobb mértékű a cukorfogyasz
tás. Sajnos kedvez ;tlenül csökken a zöldség, zöldfőzelék fogyasztás, csökkenése 
táplálkozási és egészségügyi szempontból is káros, mert igen sok tápanyag, vi
tamin, ásványi só csak ezen keresztül biztosítható. Jelentős, de még így sem 
elegendő - sőt 1975-ben csökkent - növekedés tapasztalható a gyümölcsfogyasz
tás terén. 

Az élelmiszer-fogyasztás alakulását, számszaki eredményeken túl elsősorban 
az energiaszükséglet és biztosítás oldaláról kell megvizsgálni. Másodsorban, de 
nem elhanyagolva, nagyon fontos az energiahordozók, az energiát szolgáltató 
tápanyagok kalória aránya. A nemzetközi normák szerint 12-18°/o fehérje, 30-
350/o zsíradék és 45-52°/o szénhidrát eredetű kalória az optimális energia
fogyasztási arány. Jelenlegi átlagértékben az 1. sz. norma alapján étkezőknél 
13,8°/o fehérje, 29,8°/o zsír és 56,4°/o szénhidrát az arány. A tervidőszak ka
lória és tápanyagbiztosítását a 8. sz. táblázat tükrözi. 

A kalória és tápanyag biztosítás mutatói a sorállomány esetében, mint a 
táblázat adataiból kiderül, a növényi eredetű fehérje biztosítás kivételével ked
vezően alakultak. Legjelentősebb az állati eredetű fehérje állandó növekedése, 
kedvező - de még mindig magas - a szénhidrát mennyiségének csökkenése. 
Kalória biztosításunk a vártnál nagyobb mértékű növekedése esetenként az 
egyes élelmiszerek túlzott mértékű biztosításával magyarázható, főleg a nagy 
zsírtartalmú élelmiszerek miatt. Amennyiben a zsírfogyasztás csökken, azzal pár
huzamosan a kalória biztosításunk is a tervezett szinten marad. 

A sorállomány és a lakosság élelmezési és tápanyag ellátásának alakulását 
a 9. sz. táblázat mutatja. Az egyes adatok naturális összehasonlítása az eltérő 
sajátosságok (lakosság heterogénebb összetétele, változó fizikai igénybevétel stb.) 
miatt nem ad valós képet. Ezért a reális összehasonlítás a növekedési indexek 
alapján történhet. Megállapítható, hogy az eltérések ellenére megközelítően azo
nos a fejlődés iránya. A kalória és tápanyag ellátás alakulása terén minimális 
eltérés tapasztalható. Az élelmiszer-fogyasztás növekedési indexei alapján meg
állapítható, hogy a lakosságnál - az életszínvonal növekedésének megfelelően 
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- nagyobb ütemben nő a hús és húskészítmények (zsiradékok is) fogyasztása. 
A tej, tejtermékek, tojás és a gyümölcs fogyasztás a sorállománynál nő inten
zívebben. A többi élelmiszereknél a fogyasztás alakulása - a cukor kivételével, 
ahol az MN-ben 1966-1970-es években visszaesés mutatkozott - hasonló ütem
ben változik. 

A fogyasztáson belül külön vizsgálatot érdemel a tej és tejtermékek fo
gyasztásának alakulása. Ismert, hogy 1974. január l-től a tej-tejtermék fogyasz
tás növekedésre külön kiegészítő norma lett meghatározva. Ennek hatására je
lentősen - 1974-bcn 54,6 l-rel az 1973. évhez viszonyítva - nőtt a fogyasztas, 
jelentősen megelőzve a lakossági felhasználást. Jól érzékeli a 10. sz. táblázat, 
hogy a tervezett fogyasztási szintet a kezdeti bizonytalanság esetén a IV. ne
gyedéveket kivéve, mindig túlteljesítették a csapatok. 

Élelmezési felszerelési ellátottság alakulása 

Az élelmezési felszerelési eszközök alakulásában meghatározó volt az 1973-
tól bevezetett új gazdálkodási és ellátási szabály. E szerint az eszközállomány 
szintje konyhákra, étkezdékre, raktárakra vonatkozóan - kapacitás függvényé
ben - szabályozott. Hatására a nagymértékű polarizáció kiegyenlítődött. 

Mindezek hatására az étkeztetési kultúra terén jelentős előrehaladást ér
tünk el. Altalánossá vált az önkiszolgáló étkeztetés. 

Sajnos az étkezési fegyelem, az étkeztetés szervezettsége, kulturáltsága a 
csapatok egy részénél a központi erőfeszítések ellenére sem megnyugtató. Egyes 
parancsnokok nem tekintik feladatuknak az étkezdei rend és fegyelem helyze
tét, emiatt az étkeztetés körülményei mostohák, ridegek. 

A munkakörülmények javítására tett intézkedések hatására jelentősen emel
kedett a konyhák gépi eszközökkel való ellátása. A tervidőszak során új és 
korszerűsített gépek kerültek rendszeresítésre. Többek között MOSOMAT-4, 
XV-3000 mosogatógépek, az AHM-3000 és SF-2241 kenyér, illetve felvágott
szeletelő gép, MA-750 konyhagép. 

A meglevő eredmények mellett is jelentkeznek problémák. A problémák 
két összetevőre vezethetők vissza. Elsősorban az ellátás, beszerzés terén tapasz
talhatók. Jelenleg az ellátottság MN szinten több mint 90%-os, a nagy kapa
citású konyhák esetében azonban 100°/o. A hiányok pótlása elhúzódik, a gyártó 
vállalatoknál a megrendelés visszaigazolása és teljesítése között jelentősen meg
nőtt az átfutási idő, ez az import alapanyagú gépeknél még fokozottabban je
lentkezik. Másodsorban a jelenleg üzemelő gépek állaga több helyen leromlott, 
magas a gépek fizikai, erkölcsi kopása. A problémát fokozzák a szolgáltatások 
terén jelentkező akadályok. Nagymértékben megnőttek a szolgáltatási díjak, és 
ami még jelentősebb, a szolgáltató vállalatok szűk kapacitással rendelkeznek. 
Ebből következőleg a gépek javíttatása nehézkes és hosszadalmas. 

Tovább korszerűsödtek tábori élelmezési eszközeink. Új eszközök kerültek 
rendszerbe. A 69. M. mozgókonyha, 71. M. főzőberendezés, víz- és kenyér
szállító láda, 7 1 hőszigetelt ételhordó, 100 1 elasztikus víztároló beszerzésével 
és kiadásával jelentős lépéseket tettünk a korszerű eszközrendszer megteremtése 
felé. A terveknek megfelelően különösen a korszerű mozgókonyha és vízszállító 
utánfutó beszerzésére fordítottunk nagy gondot. 
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A központi erőfeszítések ellenére, sajnos több helyen nem fordítanak gon· 
dot a technikai eszközök tárolására. Az újonnan rendszeresített tábori techni· 
kai eszközök tárolása, kezelése, karbantartása nem az utasításoknak megfelelően 
történik, több helyen felkészületlen, kiképzetlen állomány kezeli a technikát. Az 
alegységeknek kiadott eszközökért az alegység parancsnokok nem érzik magukat 
felelősnek, csak az élelmezési szolgálat feladatai közé sorolják ezen feladatok 
végrehajtását. 

A~ árak alakulásának batása a gazdálkodásra 

Egy olyan kötött gazdálkodási formában, mint amilyenben az élelmezési 
szolgálat is dolgozik, mindenképpen szükséges, hogy a gazdálkodás alapját meg· 
határozó normák bizonyos mérvű statikus állapotot tükrözzenek. Szükséges ez 
elsősorban a tervezés, elszámoltatás, de a gazdálkodás szempontjából is. 

Ezt valósította meg az 1972·ben bevezetett elszámolóár is. Megjegyzendő, 
hogy a normák tervezése, kialakítása már előzőleg is elszámolóáron történt. 

Az elszámolóár bevezetése vegyes érzelmeket váltott ki. Egyesek felesle
gesnek, az adminisztráció növelésének tartották, mások inkább viszonylagos ál
landósága miatt a beszerzési ártól történő elszakadását és ezzel a gazdálkodási 
eredmények torzítását látták benne. Az idő és a tapasztalatok itt is megnyug
tatták a kedélyeket és egyre többen ismerik fel az elszámolóárban jelentkező 
előnyöket. Elismerik, hogy az elszámolóár nem egy fiktív árforma, hanem a 
mindenkori nagykereskedelmi (beszerzési ár) szintjén alakul ki. Ez a tény a 
nem romlandó élelmiszerek - tárintézetektől történő beszerzés esetén -, vala
mint az állami vállalatoktól beszerzett rögzített árformába tartozó termékeknél 
egyértelmű. Míg a szabadáras mezőgazdasági termékek esetében, mint a 11., 12. 
sz. táblázat mutatja, szintén kedvezően alakul. MN szinten 1973 óta éves vi
szonylatban mindig a norma alapját képező elszámolóár volt a magasabb. A 
beszerzési ár a szabadáras termékek esetében 1973-ban az elszámolóár 91,4°/o-a. 
1974-ben 95,4°/0-a, 1975-ben 94,7°/0-a volt, tehát bevezetése óta mindig a gaz
dálkodás eredményét javította. 

Amennyiben részleteiben vizsgáljuk az elszámolóár alakulását a 3 év alatt 
(36 hónap), 7 hónapban volt a beszerzési ár magasabb az elszámolási árnál. 
1973-ban május, június, július, 1974-ben május, június, 1975-ben június, július. 
A hónapok vizsgálatából megállapíthatjuk, hogy az elszámolóár ilyen alakulása 
szinte természetesnek mondható. Tekintettel a szabadáras mezőgazdasági termé
kek idényjellegére, ezen időszakok szinte holtidénynek számítanak a mezőgaz
dasági termékek forgalmazásában. 

A szabadáras mezőgazdasági termékek áralakulásának vizsgálata a fentie
ken kívül az összilletmény felhasználásán belül elfoglalt arányok miatt is szük
séges. A mezőgazdasági termékek vásárlására fordították a felmerült illetmény 
közel 10%-át, 1971-ben 8,1 %-át, 1972-ben 11,1 "/o-át, 1973-ban 10,4%-át, 1974-
ben 9,9%-át, 1975-ben 9,2%-át. 

A mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi árai ( változását a 13. sz. táb
lázat mutatja) az ország különböző területein eltérően, kb. 22-24°/o·kal növe
kedtek 1970-hez képest. Az árváltozásokat követve az elmúlt tervidőszakban 
pl. az I. sz. élelmezési norma 20°/o·kal nőtt. 

Az árak alakulásának tételes vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a statisztikai adatokban fellelhető bizonyos mérvű torzításokat. Ha csak 
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a legnagyobb mértékű árnövekedést mutató gyümölcsöket vizsgáljuk, megálla
pítható, hogy a gazdálkodók nagy része törekszik a szezonban jelentkező ala
csonyabb áron megvásárolni téli szükségleteit, illetve a tavaszi, nyáreleji hóna
pokban, mikor magasabbak az árak, gyümölcs helyett a rögzített árformába 
tartozó befőtteket adni a személyi állománynak. Hasonló tendenciák figyelhetők 
meg egyéb szabadáras mezőgazdasági termékeknél is. 

Az árváltozások vizsgálatánál fel kell figyelni egy több helyen tapasztal
ható tényre. Nevezetesen a szabálytalan beszerzéseket, főleg mezőgazdasági ter
mékek esetében nem egy esetben termelőszövetkezet neve alatt, gebinesektől, ma
gánosoktól vásárolnak. A számlákon az áru fajtája, minőségi osztálya nincs fel
tüntetve. A központi ellátás körébe tartozó cikkeket nem a területileg illetékes 
raktárból szerzik be. Mindezen vásárlások legtöbb esetben magasabb áron is 
történnek, ami a norma reálértékét kedvezőtlenül befolyásolja. Az okok alap
vetően tervszerűtlenségből, kapkodásból, illetve a gazdálkodási szabályok tuda
tos megszegéséből adódnak. 

Kisegítő gazdaságok 

A kisegítő gazdaságok működése a tervidőszak folyamán kiegyensúlyozott 
volt. A 70-es évek elejére stabilizálódott eredményük és azóta közel azonos 
mértékű eredményt tudnak felmutatni. A költségek és eredmények alakulását a 
14. sz. táblázat mutatja. 

Az étkezés feljavításra átadott ·összegek több mint 10°/o-kal növekedtek. 
Ennek egy főre, egy napra eső összege az 1971. évi 0,56 Ft-ról (csapatszinten) 
0,65 Ft-ra nőtt. A növekedés 1975-ben legjelentősebb, ami a sertés eladások 
növekedésével magyarázható. Az egy főre eső feljavítás értéke a sorállomány 
normájának - a normaváltozások következtében - 2,7-3,1°/o-a. 

Az étkezés feljavítás naturális mutatóit vizsgálva - a 10°/o-os értéknöve
kedés mellett - csökkenés tapasztalható. A sertéshús esetében a csökkenés 
32°/o-os, bár még így is a sor.illpmány évi sertéshús fogyasztásának több mint 
20°/o-a. Csökkenés tapasztalható a zöldség, gyümölcstermelés területén is. 

A kisegítő gazdaságok száma az 1971-es 203-ról 1975-re 189-re csökkent. 
A csökkenés elsősorban összevonások miatt történik. Viszonylag magas az el
hullott sertések aránya, átlagban az év végi állomány közel 2,5°/o-a év közben 
elhullik. Az elhullás oka részben objektív ok (betegség stb.), főleg azonban a 
gondatlanság. 

Mindezek ellenére elmondható, hogy alapvető céljukat - a személyi állo
mány étkezésének javítása - teljesítették. 

Összegezésképpen megállapítható, hogy a kisegítő gazdaságok teljesítő ké
pességeik felső határánál járnak, reálisan lényeges mennyiségi növekedéssel nem 
számolhatunk, feltáratlan belső tartalékaik azonban még vannak. 

Vezetés, ellenőrzés, elszámoltatás 

A szolgálatban dolgozók képzettsége, begyakorlottsága növekedett, ami a 
feladatok magasabb színvonalú ellátását teszi lehetővé. A szolgálatnál beosz
tásban levő állomány szakvonatkozású kiképzése a háborús és béke ellátási fel
adatok maradéktalan ell.itásának jegyében szerveződött. A kiképzés tervezésé
ben és végrehajtásában sikerült biztosítani a központi elgondolások érvénye
sítését. 
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Az. erőfeszítések és eredmények ellenére is több helyen tapasztalható, hogy 
a gazdálkodás színvonalától a szakmai vezetés elmarad, főleg az élelmezési 
szolgálatvezetői (főnöki) beosztást ellátó tiszthelyettesek és kinevezett polgári 
alkalmazottak esetében. 

Az elmúlt tervidőszakban az ellenőrzések megszilárdítására, hatékonyságá
nak növelésére több intézkedés született. Ezek közül a legfontosabb a Szolgálati 
Szabályzattal összhangban a HM elvtárs 2/1975. sz. Utasítása az ellenőrzési 
tevékenységről. Szolgálatfőnöki szinten a 15/1972. MN ÉSZF Intézkedés a belső 
ellenőrzések rendszerét szabályozta. Mindezek hatására az ellenőrzések szín
vonala nőtt. 

Az ellenőrzések színvonalának növekedése főleg a miniszteri szemlék, elöl
járók által vezetett ellenőrzések során tapasztalható. A belső ellenőrzések sok 
esetben elmaradnak, felületesen kerülnek végrehajtásra, illetve a feltárt hiá
nyosságok eltussolása is előfordul. 

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok leggyakrabban előforduló okai: 

elméleti és gyakorlati ismeretek hiánya; 
- beszerzési, kiadási szabálytalanságok; 
- nyilvántartási, számviteli fegyelem megsértése. 

A fentieknél súlyosabb - a szolgálat tekintélyét romboló - törvénysértések 
is előfortlultak. A tervidőszak során összesen 7 esetben kellett bírósági eljárást 
lefolytatni a szolgálatban dolgozók ellen. 

Az ellátás folyamatának zárótevékenysége az elszámoltatás, amelynek újra
szabályozása lehetővé tette a gazdálkodók költségvetési tételenkénti elszámol
tatását. Az elszámolás - a gazdasági információ jelentős eszközeként - a veze
tés valamennyi szintjének alapvető információs forrása. 

Az elszámoltatások terén a vizsgált időszakban csak kismértékű javulás 
tapasztalható. A kiadott észrevételek száma alig csökkent. Az elszámolásban 
előforduló leggyakoribb hibák: 

számszaki eltérések; 
adatok hiányos jelentése; 

- másolásból eredő hibák; 
helytelen felszámítások. 

A hibaforrások egyes seregtestek vonatkozásában állandósulnak, míg má
soknál javulás tapasztalható. A hibák orvoslása csak az elszámolók és elszá
moltatók közös erőfeszítése révén, nagyobb figyelemmel és következetességgel 
történhet. 

* 
Összegezésként az állapítható meg, hogy az élelmezési szolgálat ellátási, 

gazdálkodási színvonala a IV. ötéves terv során tovább emelkedett. A meglevő 
- e tanulmányban is említett - hibák felszámolása, a még eredményesebb, ha
tékonyabb, takarékosabb gazdálkodási, ellátási rend megteremtése napjaink sür
gető feladata. 

Az V. ötéves tervciklus e vonatkozású fő célkitűzéseit egy következő cikk
ben vázolom. 

(A táblázatok a folyóirat végén találhatók.) 
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