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Az egység élelmezési szolgálatvezető feladatait nagymértékben meghatá
rozza az élelmezési szolgálat helye, szerepe az egység életében. 

A fő feladat a személyi állomány élelemmel és anyagjárandósági cikkekkel 
történő ellátása, laktanyai, tábori és háborús körülmények között. 

Ennek érdekében törekszem a személyi állomány jó minőségű, kellő meny
nyiségű és tápérétkű, kulturált körülmények között kiszolgálatott étkeztetését 
biztosítani, valamint az ehhez szükséges feltételeket, a rendelkezésre álló hite
lek ésszerű felhasználásával megteremteni. 

Munkám megszervezésének alapvető meghatározói az érvényben levő Szol
gálati Szabályzat, a szakmai utasítások és a gazdálkodást szabályozó elöljárói 
intézkedések. 

A gazdálkodási terv elkészítésénél maximálisan figyelembe veszem az egy
ség előtt álló harckészültségi, kiképzési feladatokat. A tervezés alapját a köz
pontilag meghatározott normák, a létszámadatok, valamint az elmúlt év tapasz
talatai alkotják. Munkámra a tervszerűség jellemző és a be nem tervezett fela
datokra való gyors reagálás. Tevékenységem végrehajtása során nagy mértékben 
a havi munkatervemre támaszkodom, amelyet részletesen és aprólékosan készítek 
el, a hadtáptörzs és a szolgálati ág előtt álló feladatok figyelembevételével. 

Az alakulat feladatai és saját munkám összhangja 

Munkám szervezése és irányítása során mindenek előtt figyelembe kell 
venni az egység előtt álló feladatokat (pl. lövészetek, gyakorlatok, kiskihelye
zések), mert csak így járulhatok hozzá azok sikeres végrehajtásához. 

Az élelmezési szolgálat munkája teljes egészében a napirendre épül, ezért 
munkájának megszervezése során szükségszerűen igazodni kell az egység napi
rendjéhez (étkezések, vételezések időpontja). 

A szolgálati ág szakmai feladatainak megszervezése és végrehajtása 

Az ellátási feladatok végrehajtását havonta tervezem és végzem. Munkám 
végzése során nagy mértékben támaszkodom beosztottaimra, részükre naponta 
feladatokat határozok meg, amelyek végrehajtását visszaellenőrzöm. 

Beosztottaimmal elvtársi alapokon nyugvó normális munkaviszonyt alakí
tottam ki. A szakács állomány terhére egy főt írnoki munkák vágzésére taní
tottam meg. 

Az előttünk álló feladatokat beosztottaimmal közösen megbeszélem, azok 
ésszerű javaslatait figyelembe veszem döntéseim meghozatalában. 

Naponta két alkalommal jelentkezem a PK HTPH-nél. Reggel - amikor 
meghatározza szolgálati ágamat érintő, előre nem tervezett feladatokat; délután 
- referálok és jelentem a nap folyamán felmerült problémákat. 

A konyhaügyeletesek felkészítését nagy alapossággal végzem, mert ez nagy
mértékben meghatározza a szolgálati ág napi munkájának eredményességét. 

A gazdálkodás irányítását elsődlegesnek tartom, amelynek alakulását állan
dóan figyelemmel kísérem. 
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Nagy gondot fordítok az okmányok, nyilvántartások kulturált, naprakész 
vezetésére, a nagyvételezés megszervezésére és szervezett végrehajtására, vala
mint a kisegítő gazdaság eredményes működtetésére. 

Az alegység előtt álló, szolgálati ágammal kapcsolatos feladatok végrehaj
tására E-parancsban intézkedem. 

A kiképzési feladatok szervezését és irányítását igen fontosnak tartom, mert 
e;:zen múlik az egész szolgálati ág tevékenysége és a harckészültségi feladatok 
eredményes végrehajtása. 

A beosztottak részére az összkövetelményi programban előírt foglalkozáso
kat rendszeresen megtartom, de ezen felül állandó jelleggel szinten tartom ki
képzettségüket. A módszertani főzéseket havonta végrehajtom. Részt veszek az 
elöljárók által szervezett foglalkozásokon. 

Ellenőrzéseimct komplexen a PK HTPH-sel a társadalmi tulajdon védelme 
érdekében, a szakutasításokban meghatározottak szerint végrehajtom. 

Ellenőrzéseim során a hiányosságok megszüntetésére - ha azok olyan jel
legűek - a helyszínen intézkedem, illetve határidőt szabok azok kijavítására. 

A végzett feladatok aránya 

Az összmunkámat 100°/o-nak véve, az elvégzett munka a következő száza
lékos arányban határozható meg: 

HKSZ fenntartása és gyakorlatok 
kiképzési feladatok 
ellátási feladatok 
ellenőrzések 

nem tervezett feladatok 

15% 
15% 
35% 
15% 
20% 

Minden munkámat annak érdekében szervezem és végzem, hogy az egység 
és a szolgálat előtt álló feladatok teljes egészében végrehajtásra kerüljenek, 
mert az élelmezési ellátás nagymértékben befolyásolja a személyi állomány han
gulatát és az kihatással van a feladatok végrehajtására. 
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