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Élelmezési normákról, azok tervezéséről, 
fejlesztéséről, karbantartásáról 

Gion Béla alezredes 

A normák, normatívák képzéséről napjainkban mind több szó esik. Fontos- ' 
sága miatt e probléma megtalálható mind az időszerű gazdasági kérdések köré
ben, mind a hadtudományi kutatási témák között. 

E cikk keretében az élelmezési normák képzéséről, nevezetesen az új nor
mák tervezéséről, a meglevők fejlesztéséről, illetve karbantartásáról kívánok 
néhány gondolatot kifejteni, a teljességre való törekvés nélkül. A téma aktuali-
tását tgbb tényező in~~~~a. ~~]<özül a fontosa~bak: ------

A néphadsereg személyi állománya a társadalom része, azzal együtt él és 
fejlődik. A társadalmi változások természetszerűen kihatnak a hadseregre is. 
Ezért mind az életmódban, mind az anyagi, a szociális és kulturális ellátottság
ban lépést kell tartani az általános fejlődéssel. 

A személyi állomány élelmezési _e_l_látási;J._~lt!.~!J!eWl fZOVrJJÍkon és._azok..~--
bályoz."ij_tt 1elh~zn_áhisihralapuC·Eieimezési normáink - bizonyíthatóan - nem 
lehetne)< statikusak . .- Dinamiziiiusura-társaéfaliiu-gaúfaiagi fejlődésből adódóan 
törvényszerű. Ebből következik, hogy a Magyat Néphadsereg anyagi-technikai 
biztosítás? követelmény- és célrendszerének megfelelő normaképzési eljárás ki
dolgozása a kutató- és szervező munka elsődleges feladatai közé tartozik. A 
kutatómunka.._segú;eni tudja a_ felső szi11tü kat_onai vezetést mind a döntések ern-·-, ..... 
loé~zítésében, mind a döntésekből ,;lÍrl!'.az;,·-.fíotcsÍ,bh-·feladatok. m!'goldá"sál>att.--
~~dS-zéúzC-rvező t:eV6kCnység·-1>eclig° elősegíti az élelmezési normák- Csapat
s2inten -történő realizálását. 

_g!~lmc;_z~-~Lp;_~rmák képzése a J,c;özhicdelemhea . ..ál.taláb_@: egy élelmiszer
struktúra- matematikai optimalizálási feladataként. jelcnik_.uu:g,-A prögramoz.ts 

'eírii"éle"t:erték--CZ · az egyszerű matematikai modellje »keverési vagy étrend prob
~·ként _ _i!~~rt és történetileg a programozási "módszerekkel legkör11bban 
m~ldottak közé tarto:iik. Az __ ~ldrrietési norma~pzését, az étrende~9J>.Jémát 
elmé~ile_g már .. a második világháború alatt megoldottíílc."Gyálcórl.ati alkaima· 
zására az emberek élelmezésében nem került sor. A későbbiekben kifejtésre 
kerülő hiányosságai miatt hosszabb távon csak állatok takarmányozásában alkal
mazható módszer. 

E cikk keretében kifejtett megközelítésnél a normaképzési probléma sok· 
ban módosul. Az élelmezési normaképzés célja nem lehet valami elvont máte
matikai Of~-~llJJl .. kieicg,tes~ hanem az ""aaóft tá:rs~r~a~~i-"giZdas.fgÍhdyzefbtU 

- ~- -·--·-- ---·-
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_eredő sok__g~yú és gy_aktan _ _egyinásL ker:.esz:~~ő követe~~~r-~nek 
való megfele_!!:~ese, amely természetesen magába foglal1a mind a maximális 
lffif~onysiígkövctefményét..._mitLcL:,z élettanilag indokolt és ~eg
közelítő tapanyagösszetételt. Ezek mellett az élelmezési normák képzesenél ----- _- -- figyelemlieliell venni a katonai igénybevételből, az életkorból adódó 
sajátosságokat; 

- az élelmiszerstruktúrának igazodnia kell a hazai néptáplálkozási szoká
sokhoz; 

- figyelembe kell venni az életszínvonal nöVekedéséből, az élelmiszergaz
daság fejlöd"éseool adódó tendenciákat; 

. -=----?J:'izhan.gbao k_~II _Ie~~~ság! le~~ö~~ge~kel mind -~ ~ermék-
valasztekot, mind a koltsegvetes1 fedezetet 11letoen. ---- - --

--.E néhány tényezővel érzékeltetni kívántam a normaképzési eljárás bonyo
lultságát. Mindez nem zárja ki az egyes részfolyamatokban a matematikai mo
dellek alkalmazását. 

Néhány szabályozási kérdés 

):

- --- A rendszerelméletü megközelítés első problémaköre az ellátási rendszer 
rányításának szervezése. Az ellátási rendszer jellegéből adódóan gazdasági rend

szer, ezért az irányítás alapvető formája a szabályozás. A szabályozáselméleti 
alapfogalmak részletesebb taglalása nélkül vizsgálni szukséges mind a szabályo-

1 zási kört, mind a szabályozási műveletek lényegét. 

Az élelmezési ellátás normákon alapuló szabályozott rendszere két fő részre 
bontható, nevezetesen: 

- az ellátástToiyamatot végrehajtó szabályozott rendszerre, amelyen gya ... 
korlatilag a csapatszintet kell érteni, továbbá 

- a folyamatot irányító szabályozó rendszerre, amelynek az anyagfelelősi 
szint felel meg. j 

A szintek kölcsönhatásban vannak egymással, a szabályozó és a szabályozo"~
rendszer közötti rendelkezésekkel, illetve a visszacsatolással. 

A szabályozási műveletek alapját a folyamatról levett értesülések, informá
ciók képezik. Információk szerzése céljából a szabályozott folyamatból valami
lyen mennyiségileg jól meghatározható tényező kerül kijelölésre, amely: megfelel 
az irányított folyamat céljának, vagy azzal valamilyen megfelelés be hozható; 
mérhető és befolyásolható. 

E három követelménynek egyidejűleg kell fennállnia, kielégítésük azonban 
nem mindig egyértelmű. A tényezők mennyiségi értéke a folyamat szabályozott 
jellemzője. ------

Gazdasági rendszerek szabályozása egy szabályozott jellemzővel általában 
nem oldható meg. Több olyan tényező kiválasztása és alkalmazása szükséges, 
amely mérhető és összefüggésbe hozható az irányított folyamat céljával. A ténye
zők mennyiségének megválasztása, azok változásának értelmezése a szabál]ozási 
műveletek lényegét jelentik. 

Fontosnak tartottam e rövid szabályozáselméleti fejtegetést, mivel az élel
mezési normákkal kapcsolatos kutatási tevékenység éppen ezen a területen pro
dukált általánosítható, más szakterületen _is hasznosítható normaképzési tapasz
talatokat. 
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Évtizedek óta foglalkoztatja az e területen tevékenykedő szakembereket 
a természetbeni normák (naturális vagy anyagnormák) és a pénznormák alap ... 
vető ismérve, kritériuma. Rövid történeti áttekintésről, az anyagnorma és a pénz
norma mellett felhozott érvekről, ellenérvekről később lesz szó, a kutatás ered
ménye azonban a követke2ökben summázható: A norma jellegét (anyagnorma 
vagy pénznorma) a szabályozási körbe vitt tényezők - a szabályozott jellem
zők - mennyisége határozza meg. 

----·--A szabályozási művelet egy tényező esetén a legegyszerübb. Tapasztalataink 
szerint az élelmezési ellátás folyamatának irányítása tíznél kevesebb szabályozott 
jellemző esetén is még viszonylag könnyű. Ha a szabályozási körben a szóban 
forgó elemek száma 10 és 30 közötti, a folyamat irányítása nehézkes. Ameny
m.yiben az elemek száma a harmincat meghaladja, az ellátási folyamat túlszabá
lyozottnak, bürokratikusnak tűnik. 

" Példaként említem az 1950-es évek anyagnormáit, amelyeknél a szabályozási 
körben 20-30 élelmiszer töltötte be a szabályozott jellemző szerepét. Az élelmi
szergazdaság fejlődése a termékek számának rohamos növekedését eredményezte. 
A választéknövekedés szükségszerűen növelte a szabályozási körben levő ele~ 
mek - nevezetesen az élelmiszerek - számát olyannyira, hogy az irányítási fo
lyamatban történő felhasználásra alkalmatlanná váltak. (A sorállomány élelme
zési normájának jelenlegi élelmiszerstruktúrájában 130 cikk szerepel.) Ez adott 
indítékot a norma elemeinek valamilyen szintézisére, amelyre az általánosan 

i használt pénzérték mutatkozott legalkalmasabbnak. 
] Szabályozási szempontból ideális megoldásként mutatkozott a pénzértéknek, 
~ mint egyetlen szabályozott jellemzőnek a kiválasztása és alkalmazása. Bármilyen 

egyszerűnek is tűnik e kézenfekvő megoldás, az élelmezési norma komplexitása 
kizárja az egyetlen szabályozott jellemző kiválasztását és annak kizárólagos 
használatát, alkalmazását. 

A szabályozott jellemzők kiválasztásánál az ellátási folyamat azon objektív 
törvényszerüségéből kell kiindulni, hog_y az élelmezé_si _ 11:CJ_rma emberi _szükség-
~Y~ Jellemzői a következők szerint öSSzegeZ&Ctők':-az··· ég}'éri objektív 
igénye -tápanyagokra irányul, amelyet élelmiszerekből, az egyén szubjektív igénye 
szerint készült ételekkel kell az élelmezési normának kielégíteni. A csapatszintű 
anyagi biztosítási folyamatban konkrét élelmiszerekkel, a távlati tervezésben 
élelmiszercsoportokkal, aggregátumokkal, a béke gazdálkodásban általában pénz
normával számolunk. 

A felsoroltakból látható, hogy az élelmezési norma nem értelmezhető e_gy
síkú, egydtrrféiiZiós szabáyozási-· KóiEie'n:· --p-e1tetleriUrtő6Ddimenziö-ruKaliíi3Zá_~~ 
sZUKSéges·.---Liít:I:1ató továbbá, hogy a notmaképzés, a riiCgKözelítöéii-OPtimális 
megoldások kereSése a ható tényezők ismeretében sokoldalú, ·honyolult feladat, 
amelynek főbb vonásai, összefüggései a kOvetkezök:-··~· .. ···~ -,~,...~.~---~···-···---~···· 

T ápanya$szükségleti. norma és az élelmezés_i norma közötti összefüggés 

Az, ~!elmezési __ normával szem~~~~~~-~!!!!_~lsők~nt .. ~-~gy~n._2b
jektiv:~~ig_bi]ét kell számításba venm, amely mennyiségileg jól meghatá
rozható testépítő, kalorikus és véd0iaj;3nyagökta trafliUT:-A helyes táplálkozást 
biztoSító szükségleti érték - a tápanyagszükségleti norma -::. rp_~_&állapítása igen 
lényeges kérdés. E vonatkoz~sban számos nemzetközi és hazai munka ismert. 
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A Magyar Néphadsereg élelmezési normáinak kialakításánál, a tápanyagszük
séglet megállapításánál az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 
Tápanyagtáblázata volt a mérvadó, amelynek ajánlásai az egyes igénybevételi 
kategóriáknak, a katonai életmód sajátosságainak megfelelően adaptálásra 
kerültek. 

A tápanyagkomponensek szabályozásban elfoglalt fontos helyét jól példázza 
a sor@qm.~~y élelmezési normájának felhasZ!!álásLszab.álya: 

~---' ,,Az 1. számú élelinCzési norma pénzösszegéből a személyi állomány több
sége által kedvelt ételfogásokat kell az étrendbe állítani. A normában kötelező 
élelmiszerkiszabat nincs. Az étlap egyes ételfogásaihoz tervezett és jóváhagyott 
anyagkiszabatok betartása azonban kötelező. 

A teljes napi étkezések kalóriaértékének havonkénti átlagban 3800-4100 
között kell lenni. Tápanyag vonatkozásában - ugyancsak havonként - átlagosan: 

- állati eredetű fehérjéből 60 grammot; 
- növényi fehérjéből 70-80 grammot; 
- zsírból 120-135 grammot; 
- szénhidrátból 550-580 grammot 

szükséges biztosítani. A tervezett felhasználást az élelmezési szolgálat gazdái-
, kodási tervében kell rögzíteni." 
'--
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I. Sorállomány élelmezési normája 

Pénzértéke 24,30 forint 

Energiatartalma 4106,4 kalória 

Tápanyagtartalma 
Allati eredetű fehérje 60,3 gramm 
Növényi fehérje 91,l gramm 
Zsír 129,5 gramm 
Szénhidrát 583,8 gramm 

Vitamintartalma 
Karotin 1,37 milligramm 
A-vitamin 261 mikrogramm 
B1-vitamin 2255 mikrogramm 
B2-vitamin 2028 mikrogramm 
Nikotinsavamid 21,68 milligramm 
C-vitamin 101,5 milligramm 
D-vitamin 3,7 mikrogramm 

Asványi anyag tartalma 
Kalcium 762,5 milligramm 
Vas 36,4 milligramm 
Foszfor 1588 milligramm 

Élelmiszer-struktúra, naponkénti átlag 

910111-1200-05 marhahús, negyedelt, I. o. 

910112-1200-00 sertéshús, fej-láb nélkül 

(Összesen 130 élelmiszer) 

1. s,. táblázat 

60,00 gramm 

70,00 gramm 



~ élelmezési pénznorma !_~§2.~_!zemlélteti az 1. sz. táblázat. A pénz-
érték utáni 15 tényezö a nOCITla élelmiszerstruktütaJaböl'°adódóTáPaiiYagertek~-,~ 
amery1>őI~a-·1erenregI~SZahályozási körben 5 komponens szerepel, nevezetesen: 
az energiatartalom és a tápanyagtartalom mennyiségi értéke. A pénzértékkel 
együtt összesen hat szabályozott jellemzőt iktattunk a szabályozási körbe. A vi-

\ 

tamin- és ásványi anyag tartalo,m a jelenlegi manuális tervezés-irányítási és adat
feldolgozási tevékenység miatt nem szerepel a szabályozott jellemzók között. 
Korszerű számítástechnikai eszközök tömeges rendszerbe állítása esetén azonban / 
lehetővé válik ezek alkalmazása is. / 

Élelmiszer anyagnorma képzése 

Az emberi szervezet objektív tápanyagigényét tükröző tápanyagszükségleti 
norma az élelmiszerek végtelen számú változásával elégíthető ki. A tápanyag
szükségleti norma és az élelmiszerek tápanyagtartalma ismeretében - gazdasá
gossági tényezőket, táplálkozási szokásokat is figyelembe véve - megfelelő élel
miszervariációk kiválasztásával kialakítható az élelmiszer anyagnorma • 

... Az élelmiszer anyagnorma képzésnek két módszere ismert: egyik a mate
matikai programozás körébe tartozik. a másik a tapasztalati úton történő norma
képzés. 

- A matematikai programozás körébe tartozó normaképzésről a korábbiakban 
már volt szó. Leggyakoribb a szimplex módszer, a lineáris feladatok megoldá
sára használt algoritmus. Matematikai programozással készült anyagnormák táp
any~g. ~lelmiszer és anyagköltség vontkozásban ismertek. Optimális tápanyag
össietéÍelt biztosítanak minimális költségtényező mellett a fogyasztás korlátai 
köz"ótt. A képzett élelmiszernormák hátrányait, a katonai élelmezésben mutat
kozó · problémákat már ismertettem. Az e módszerrel képzett norma lényeges, 
az ilkalmazást is kizáró hátránya - kutatásaink eredményéből következtetve -
az elkészíthető ételek körének figyelmen kívül hagyása. 

-:__ A tapasztalati úton kialakított élelmiszer anyagnormák - az optimális meg
oldásoktól való elmaradásuk ellenére - gyakorlatban jónak bizonyultak. Hasz
nált_iit.tóságuk kritériuma a viszonylag kevés számú élelmiszerkomponens. Az így 
képzett élelmiszer-anyagnormák számos előnnyel rendelkeznek. Altalában időt.
állóak, figyelembe veszik az elkészíthető ételeket is, főbb vonásaikban a nép
táplálkozáshoz hasonlóak. Élelmiszer anyagnormáknál az élelmiszerszükséglet 
egyszerű módon tervezhető, mivel az ellátási folyamatban az anyagbiztosítás a 
tervezéstől egészen az ételkészítésig azonos dimenzióban, élelmiszerekben tör
ténik. 

_, füh..á!lJ. speciális készítménynél (ételkonzervek) egészen az ételosztásig biz
tosított az azonos fázis. E lényeges_ előny miatt a hadi élelmezési normák álta
l~Efil. _fonp.ája az élelmiszer anyagnorma~ ·ahol. a.Jlorma~épzési törekvések a nor
~~~·elemeinek csökkentésére iqi[!~l-~~-'.--.. A h,.ruiLéJ~Jmezési normák kialakítása 
a JlQ.nnaképzés speciális esetei közé tartozik. Ennek nagybani kifejtése is túlnő 
e cikk keretén. 
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Él'elmezéSi pénznormák jellemzői, kialakításuk, tdkalmazásuk problémái 

Az élelmiszergazdaság fejlődésének következménye a növekvő élelmiszer
Választék, amely anyagnorma esetében egy ideig követhető „pótszerzési - he
lyettesítési" táblázatokkal. Az anyagnorma egyensúlyát azonban ellentmondások 
zavarják. Megoldatlanná válik a mind nagyobb számú „pótszer" -nél az alapvető 
gazdasági-élettani alkotók, hatóanyagok prioritása. Az élettani oldal előtérbe 
helyezésével számolni kell a bizonytalanná váló költségvetési egyensúllyal. Gaz
dasági tényezők kizárólagos figyelembevételénél csökkenhet az élettani ható
anyagok mennyisége, illetve kedvezőtlenül változhat azok aránya. 

A nép~daság adott fejlettségi fokán az élelmiszer-anyagnormá~!l fenn
áll~ __ ;~iV~i~~irá~r!!~s_i!_ sz~bál!OZási· ·pfOh1éfuák miatt - béke- i~g~fQa.::1:1. - az 
élelmezési pénznormák a!kalinaZása szükségszerűvé válik. -----

AL~Iif~;i~Sf P~ti~!i?E~ák · :111tptán történő ellátás lényege,~gy a norma 
~~~_ret~n __ . belül kell kielégíteni az élettani igényeket a --rógy.is.~!~~asok--=

inegfeleltl ételekkel: -A felhasználásra kerülő élelmiszerek kis hányadánál -
óttsefélőfordulhat. Jól szabályozott rendszernél megengedett a kötetlen élel-

misze_r-{e;:.lli.~:?~~lás. ----~---, - ' ---·· ···- .......... ~---.. ·----·-~--·---·-· ... -

· A péoJ:Jl9)J:nán_ alapuló ellátási folyamat lényegesen bonyolultabb az anyag
norma jellegűnél, __ külön_Ö-séö -tervezéS-irá~yít~s _ vóriitKOZásb30: Az éte1miszer· 
anyagnormánál mind -a 'sZ.ió"ilyöZáSí' IcörbCíl.fe"-Vö -szabál}"-;zott jellemzők, mind 
a biztosítási foly~matban levő anyagféleségek ugyanabban a dimenzióban talál
hatók. Pénznormánál a szabályozott jellemző általában a pénzérték, a tápanya
gok mennyisége és a kalóriaérték. A biztosítási folyamatban pedig konkrét élel
miszerek, illetve az étrendben levő ételek szerepelnek. 

A felsorolt tényezők miatt a csapatszintű ellátási folyamat is bonyolultabbá, 
összetettebbé válik. A folyamat irányítás igényessége kezdi meghaladni az ember 
manuális irányítási képességét, ennek következtében az irányítói munka mind
jobban lemarad az irányított tevékenységtől. 

A csapatszintű tervezés-irányítás számolásigényessége élelmiszer-anyagnor
mák esetében is meglehetősen magas. Pénznormák esetében ez hatványozottab
ban jelentkezik. Ezért helyénvaló az automatizálással foglalkozni mind a mód
szert, mind az eszközt illetően. 

Az élelmezési normák az élelmező egységeknél csapatszinten realizálódnak. 
Az itt folyó belső tervezési-irányítási munka minőségétől függ célkitűzéseink 
megvalósulása. A pénzgazdálkodás lényege, a szabályozás életképessége függ 
e tevékenységtől. Emiatt a nagyfokú számolásigériyességű munkáknál - konk
réten az étlaptervezésnél - a módszert illetően automatizálást kellett végezni. 
A tervezési segédeszközzel elért automatizálást rendszerszervezői szempontból 
értelmezzük, tehát nem csupán az elektronikus számítógép alkalmazásának elő
készítését és bevezetését tekintjük automatizálásnak, hanem azt a munkát is, 
amely az adott rendszer működésének önállósági fokát növeli. E segédletről 
- amely a csapatok konyháin elkészíthető ezernél több ételváltozatot tartalmaz -
a normaképzés matematikai modelljeinél még lesz szó. 

A· csapatszintű tervezés éves okmánya az ellátási, ga'zdálkodási terv, 
amelynek segítségével tervezhető mind az élettani igények kielégítése, mind a 
pénz- és anyagi eszközök biztosítása. Az irányítási tevékenység hatékonysága 
érdekében a tervezés és tervek végrehajtásáról szóló információ ugyanabban 
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a tervtáblában található. Széleskörűen alkalmazzuk a gazdasági tevékenység mé
résére, értékelésére vonatkozó mutatószámokat. Több éven át visszatérő prob ... 
léma volt a tápanyagellátottság értékelése, minősítése. Ugyanis e sokmutatós 
értékelésnél a részek optimuma nem jelentette feltétlenül az egész optimumát. 
Kutatásaink eredményeképpen az egyes tényezők mutatószámait egy pontozásos 
rendszerbe foglaltuk, ezzel egyszerű módon értékelni, minősíteni lehet a csapat
szintű ellátást. E kérdéssel bővebben a Hadtápbiztosítás c. folyóiratban megje
lent cikk foglalkozik. 

Normafejles<,tési, karbantartási problémák 
1 

Új élelmezési norma megalkotásáf!ciL.általában a népgazd~ ~\ 
jét " · o.e~-~.~~ 'nzé.rtékkerü.l m<iií:JTar~~~s 'V' 

jeITegénél fogYa - Q~h_ány év elteltévtl_ r_~1_1cl.elt~_tés_é_rif:~k. .JP.LJ}_Q -~~_yts.!J~~eg; 
akkor sem, ha az élelmiszerstruktúra ideális __ ~_eanyagösszt;_tételt biztosít. 

f/K:=§ru~.?.~~~J~-~x~~t ·-~gyruiis . nem lehet--kiz~_~J;gosan élettani problé
mává leszűkíteni. A kielégítés feltételei, színyt:mala, összerei:elé a''"ciírsada:lom és 
a ícrnieioCCőK-TCjlettségétöt~ ·a· ·teCffi"el&i viszonyokffit···tugg. A ·taphttl(özási ·sztik
ségletek-~él;üít:· etetta'hr·és···egyben tá!.-sad_afmi-g_az_~.tsági_:-jdieg_üek is. 
::;·A fogyasztás vált~;ása, iejliidé~;- aiapv~tő.en -~~. életszírtvonal alakulásától 

függ, ezért célszerű az életszínvonal növekedésének és az anyagi javak, neveze
tesen az élelmiszerfogyasztás változásának nagybani összefüggéseit me~izsgálni. 

Az életszínvonal alákulása legközvetlenebbül az anyagi javak fogyasztá
sában ~t3tköZik ·meg,o:rr· ez nem fejezi ki ·az életszínvonal egészét; főként 
nem annak - az életmóddal és az életkörülményekkel is összefüggő, nehezen 
számszerűsíthető - minőségi oldalait. 

Att;'.öveJsi*-.él~SZÍnvonal hoss;;-bb, több -~ve~-J~_yo_tLérzékelhe~_ő. Legálta
lánőSfl an az anyagT~így-azeteíIIlíSZerek - fogyasztásának szílivciilaÍá

LOan, sZer1cezerében·. A kossá e főre "utó él :aNtása. .. ~ összebason-
·1rt~ó áro~zamítva - 1~~0- ____ . __ ::.__·· ___ év alatt 39~kil, évenkénti_!~!~g-

b_an 2,6 százalékkal ~elkedett. A mennyiségi va tcizas"ok a fogyasztás mmősé
gé:nek megváltozasaf-TS ~; amelynek sórán fokozatosan csökkennek a ha
gyományos, zömmel kalorikus élelmiszerek és !_!agyol?_bk s:er~r jut a magasabb 
él~tani értékű, fcldolgozottságjfokú_~~ségárú termé e_!9le . 

Az-- -élelmiszerfog:fasztásnak e törvényszerii folyamata mind a hazai, mind 
pedig nemzetközi viszonylatban érvényesül, mint a technikai, gazdasági fejlő-
déssel együttjáró _ életszínvonal-emelkedés kifejezője. ~Lfugy11.§_?_t~!!_sél- , Q..\ 
k~s-~k-~ryé~yesülését állami ár-, illetve b~#nt~zlcc;_déSek ___ l:i~_gít_ik ~lő. -- ."._,..,. 

J A tems~tás szerkezetének- 1r.áit0zása elsősochao _abban fej_e_ződi{<: -~i, hogy 

/ 
nö:rekszik az ~,;t:_i:kese. bb áll.ati _ ~~~ .. ~ü élel~i_s_zer~~-L a hús .. Qlc..1. 4.~~.ipa~i termékek, 
a ·tej~e_tmékck, -a-tojás, toyá_bJill._a__cukor, ~tj}ldségféJ_(!~l.- a _gxi,imölcs. .. fe:lhasz
nálása. Ugyanakkor csökken a kevésbé értékes ~~ir~4~!c~~-L -~ ... kenyér, a liszt, 
a s~~?.iP~.~~erméke~--~~1:ra- . -

az iparilag feldolgozott 
áruk arányanaK;···továbbá a termék- és va as · a -- növekedése 
jelzi. Ennek ·követke"zi:ében· azonos mennyiségű_ és tápanyagtartalmú élelmiszert 

, v. egyre több feldolgozási, tárolási és cso01ag'!.!_á~i_köl-~s.:::J 
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Természetesen __ <!.-9~.Rha.d~_ereg személyi állományának fogyasztására is hatnak 
ezek i:ttenclenciák. A fogyasztás szerkezete folfaOlatosan módÜsul. A fogyasz
tási tend~~!? érvényesülése érdekében időnként- az élelmezési pénznorma kor
rek~i~j_~:._ fejl~SztéSe;Jcáibantartásii \T~S~essé. 

Ezt 'e!ősíti meg az élctsz1DVOD3.14ervezés -'-egyik konzisztenciafeltétele is, 
mely szerint nem lehet egyetlen jelentősebb társadalmi réteg vagy csoport sem, 
amely ne lenne a gazdasági növekedés által lehetővé tett életszínvonal-növekedés 
haszonélvezője. Itt kell megemlíteni azt a két konzisztencia-feltételt is, amelyek 
szerint a fogyasztásnak rendszeresen és egyenletesen kell emelkednie, az emel
kedés pedig érzékelhető nagyságú legyen. r Az életszínvonal-tényezőknél maradva: ismert, hogy a preferenciák és disz-

( preferenciák változtatása a társadalmi céloknak megfelelően egy-egy középtávú 
tervperiódusban napirendre kerül. Ebből adódik az általunk normakarbantar-

\ 

\ 
tásnak n~vezett tevékenység, amikor az ármódosulásokból eredően csak az élel

, ~_ez_é§..Lporma ph'i;,irtéli.e váliC!tl~--l:lé1íP-íszerstrukt4r? változat!~ _n1arad. 
b - A normafejleszt~ érerm:rSZerstruktúra változást és ármódosulásoktól függet-

len .értékvaltozast, vásárlóérték növekedést eredményez. A Magyar Néphadsereg 
élclmgéii normáíüa[~-~-:--iiw..·lili°Ley~ll>..~ atlágosan 2-46/o-os éves értéknövekc~és 
volt kimutatható. 

A__ p.ormakarbantartás a technikai m~ldáson kív~l általában n~ y__ct; __ fel 
m_á_s pro!?.!~ Annál több -~as;i;_ néjkillf ..kér!l.4-i . .11_ormaf.9.J_es2tésénél. 
Rövid -,ávu·· ~esztés - amcly legfeljebb egy ötéves tervidőszakra vonatkozik -
nem okoz különösebb nehézséget. Ehhez elegendő információval rendelkezünk 
mind a fogyasztási statisztikákat, ~ind a rövid távú előrejelzéseket illetően. 
Ezek birtokában elvégezhető az élelmezési norma élelmiszerstruktúrájának szük
séges módosítása. 

A hosszú távú fejlesztés élelmiszerfogy.asztási célkitűzései ismerte~t
kező 15 évben _ a_ Ia_ko~~rul .. .éle..lJPfazedo&rn.t~.~§ának mennyisége folya~tosan 
emelkedik, ffiikö-zheil _a? __ élelmiszerfogyasztás.._ aránya az összes fogyas~ásból 
csökken. SZámottevőetl növekszik az élettanilag értékesebb tápanyagOk, az ipari
lag feldolgozott,' csomagolt élelmTsZerek, továbbá a félkész és készételek fo-
gy:.iszúilli·.--~----- -- · --- -

A lakosság élelmis2:erfogyasztásának prognózi~a a legfontosabb élelmiszer-
csoport~k -merifliiségi---;datait is tarta_lmazza. A távT~~i tC~C;i;~s.l:,en ___ h~tos 
aggr_e_iátumok · a -- riOfmafejfeSité~~ri __ ha~~'?s~~i~· ... ~~m.po~t~ént _sz_9lgáltiak-~
Ugyanis- a normák élelmiszerstruktúrájának tervezése nem jelentheti a meglevő 
fogyasztási SZ-int eXtra-p()falá~át. -· --. -·--·- -- - . - -~ 
---.Vegúf nelián·y szóban meg kell említeni a normaképzés sarkalatos pontját, r 

1-' :o:::r:::~:~t:t~té=e~:tr!::;s
1
;~j:v:~~~::k: aá~=t~e: 

3

te~:~:~~:i é~~1!~~ 
\ },. adottságok, a kulturális körülmények hatására és többnyire nemzedékek tapasz

\ talatain, konvencióin alapulnak. Ez nemcsak a fogyasztott élelmiszerek mennyi
ségében és féleségeiben, hanem az étrendi szokásokban is kifejezésre jut. 

A sorállomány étkezési szokásait alapvetően a bevonulás előtti környezet 
ha~áro:_iZ_a-·fl!~_g. A társadalmi vfazonyok- tneg"VáTióZáSa-·lOvetkeztében a fogyasz
tói szokások jelentős része is átalakult, ez a néphadsereg élelmezésében is érez
hető változást hozott mind az elfogyasztott -élelmiszerek mennyiségében ~~-J~t 
tájj]2;1~mind pedig az étrendi szokásokban. ~ sorá)Jglllány többsége bevonulás·· 
előtt az ebéd" főétkezést munkahelyén, iskolában; a reggeli étkezéS"ek ·kisebb, 
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1. 

!. 'i ~ 

'\ 

a vacsorák nagyobb hányadát odahazajogyasztja el. Köy.eJ;elmény, hogy~ étke
z~sek -~.!~C?_s_~~ffleOily~~-·a-De~üili# elötti ,e_l megközelítően azOri~ 
~n. A néptáplalkozási szokásokkal a s:ieíiié!fyí--á1íomanyi;fe1inez~L riormá
jánakke11?_ésénél ~ámolni kell. Követ!!L~elCaiíéptápiilkozás helyes tradíaó1t, 
de SZÁCQ_9_s_ -~észségteleilS"iok"ást pozitív irányban befolyasolri1 SZuksegéS. _,,_ 

- --·--·------- -·- --- --·- . -- - ---·- .. --- --. 

Normakép,ésben bas:;.nálható matematikai modellek és tör:;.sadatállomány 

A! élelmezési normák aJaeia - mind 
élelmezcbs1 penznorma esetében - m t' 

kiindulva a Néphadseregi Termékkódban 
mányt képeztünk. 

A2 élelmiszer törzsadatállomány az NTK kódszámot és a megnevezést kö-
vetően tartalmazza az egységnyi mennyiség 

egységárát - pénzértékben; 
energiatartalmát - kalóriaértékben ; 
kalorikus tápanyagtartalmát - grammban; 
vitamintartalmát - milligrammban, mikrogrammban ; 
ásványi anyag tartalmát - milligrammban. 

Elelmiszer törzsadatok'kal egy mátrix-algebrai művelet segítségével további 
két törzsadatállomány képezhető, nevezetesen az ételreceptek (technológiai nor
matívák) és az élelmeiési normák. 

Mind az ételkészítméilyek, mind az élelmezési normák képzése - matema
tikai modell és megfelelő adatlapok elkészülte után - elektronikus számítógéppel 
elvégezhető. Elelmiszer törzsadatok megléte esetén a képzéshez csak a meg
felelő élelmiszerstruktúrát kell megadni egy azonosítóval (NTK kód) és a meny
nyiségi értékkel. 

Az előzőekben szó volt a normakarbantartásról, amelyre az élelmiszer
i_t;r.uk.t_Rrát nem érintö váTtoza~oK, arYáltozasOkeSet6:i-ke:air Sor. Ez esetóeO·az 
árváltozással érintett, az élelmiszer t0Izsadatállomáirfe1Sö- Clem~ kell módosítani 
és elektronikus számítógéppel a mátrix-algebrai műveletet elvégeztetni. 

A?: élelmezésL.nermák fejlesztésénél ~.::-!!~E~a ___ új ___ éle~.m~~:z:erstruktúrájának_ 
iJP.egállapításá.nh.!.J§b_b .P::la~etiliiffiCái · műVelet elvégzése indokolt. ETscTh:erit a sz~-: 
fll~lyi átl_21!_1ány fogyasztására vonatkozó, teljes körű st8.tisztikai felmérés adatait 
vesszük figyelembe. A több mint tíz év óta gyűjtött statisztikai sorok nagyon 
sok hasznos Ínform.rc?iót nyújtanak. Ugyanezt__m_o_p..Qlill.tjqk.....d._;1._lakosság fogyasz
tá~ának--~.9!lt!1i~ól i!;_ A .. " lé és -~-J~gl~':-..~3Ó fJ'ai~~:eifél;I( 
P(pgnózisok figyeleinbe- vétele. Mi eze ufan kerüJ ~.s9r_ --~-.-Jeilfw%Xté$i céT~itií~~ 
seknek megfelelő új elelm1szerstruktúra ia áilfása'fá~·-- 3.ni'eÍy a továbbiakban 
- a pénzérték, élettani mutatók szaniitásá ::- elektronikus számítógéppel kezelhető. 

~hpezési normák képzésé~# ... a_ törz.sadatként kezel~etö __ ételkészítmé-
nyekböl keff kiindulni, amelyekből atáplá~ szok~sgknak megfelel,'i' étrend 

___k_erül ö"i§iéil!ww'a; ··ügyelve - arra, --hogy· viszonylag nagy idöiOteiv"ailurifot; sto66 
~Qt_fi1gió~_At:-A szelekciós -~.zabályok szerJQ!:_~ főre, egy napra·TUi6--éIC1-
misz~r.struk~~fa _ l~sz a norma alapja, am_elyet a t4.QlálJ~o~á-~élettani követelme=-·
ny_e~, _fOfilasztási célkitűzések sz~rint a továbbiakb:in _még kci[rlgáTnT.SZiiR:Séges~ 
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E tevékenység az adatok tömege, a számolási m:üveletek mennyisége miatt elekt
ronikus számítógé9pel oldható meg. 

A normaképzésben felhasználható törzsadatállomány kialakítása terén elért 
eredményeket a mellékelt táblázatok - nagyléptékű kapcsolati diagrammban -
szemléltetik. A 2., 3. és 4. táblázat a három alapvető törzsadatállomány input· 
jait és outputjait is magába foglalja. ,Ó. képzés algoritmusát részleteiben a Köz
ponti Dokumentációs és Programtárban elhelyezett „E.lelmezési normák terve
~éie, fe1lesztése és karbantartása során alkal_m~ott __ tö_rzsadatá~lomány" c1mŰ 
tanulmány tartalmazza. -- - - -- --~- ~ 

Az 5. tá.blázat a normafejlesztés, normakarbantartás riagyléptékú számító
gépes folyamatát ábrázolja. A MINSZK-22 elektronikus számítógéppel végzett 
normafejlesztés, karbantartás részletes technikai dokumentációja ugyancsak a 
KDP-ban nyert elhelyezést. 

(A 2-5. sz. táblázatok a folyóirat végén találhatók.) 
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