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HASZNOS TAPASZTALATOK 

Tapasztalatok a kisegítő gazdaságok tevékenységéről 

Haut,zinger Gyula százados 

Népgazdaságunkban egyre fokozódó és országunk adottságainak megfelelő 
szerepet kap mezögazdas3.gunk Cs a bozza szorosan kapcso)ódó élelm·1szei1pa.r. 

Pártunk XII. kongresszusa és az 1980 decemberében törvényerőre emelt VI. 
ötéves terv rögzíti a mezőgazdaság, az élelmiszeripar távlati feladatait. 

A korszerű nagyüzemi gazdálkodás mellett jelentős szerep jut a háztáji és 
kisegítő gazdaságokra is. 

Ezek a kis gazdaságok eddig is, a jövőben is nagyben segíthetik a jobb, 
választékosabb ellátást, termékeikkel nagyban növelhetik, kiegészíthetik a nagy
üzemi állattenyésztés, gyümölcs- és kcrtgazdaságok termelésének összmutatóit. 

Megállapításra került, hogy ezekre a kisgazdaságokra a jövőben is változat
lanul szükség van, termelésüket a jövőben is ösztönözni kell . 

A Magyar Néphadseregben a személyi állomány - elsősorban a sorkatonák -
élelmezésének javítására a csapatok túlnyomó többségénél, az önálló gazdálkodást 
folytató alakulatoknál létrehozott kisegítő gazdaságok több évtizedes hagyomá
nyokkal rendelkeznek. 

Ezen gazdaságok előállított termékeikkel kettős célt szolgálnak. Elsősorban 
emelik a sorállomány élelmezésének színvonalát - a gazdaságok eredményessé
gétől függően forint értékben átszámítva több jut katonáink asztalára -, másrészt 
az előállított termékeket nem a népgazadságból vonjuk el, így több jut a közös 
tálba, több exportra. 

Magasabbegységünk kisegítő gazdaságait vizsgálva összességében megállapít
ható, hogy azok teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket. Az ered
ményességet tekintve mégis azt tapasztaljuk, hogy meglepően nagy a szóródás a 
legjobban és a leggyengébben gazdálkodó egységek között. 

Az okokat elemezve, következtetések vonhatók le. 
Az első és leglényegesebb megállapítás az, hogy gazdálkodóink nagy részé

nél még mindig nem értik meg teljes egészében az egész népgazdaságban nap
jainkra kialakult helyzetet, nem értik a személyi állomány ellátásának egyik leg
jelentősebb területén, az élelmezésnél folyamatban levő és várható jelenségek 
következményeit. 

A másik fontos következtetés, hogy jelenleg a kisegítő gazdaságok működ
tetésére, az előállított termékek elszámolására kialakított rendszer nem minden 
esetben hat ösztönzőleg azok tevékenységére. 

Nézzük meg részletesebben a fenti megállapításokat. 
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Pártunk irányitása mellett államunk mindent megtesz hadseregünk fejlesztése 
érdekében. Néphadseregünk vezetése minden területen, így katonáink élelmezése 
területén is folyamatosan fejleszti a lehetőségeket, korrigálja, kiegészíti a bekö
vetkezett változásokat, emeli a személyi állomány ellátására biztosított illetmé
nyek összegét. Csak az elmúlt mésfél évtizedet vizsgálva több mint kétszeresére 
emelkedett a sorállomány élelmezésére fordított illetmény összege. 

Ez a folyamatos és emelkedő összegű illetmény tette lehetővé, hogy a sor-
állomány élelmezési elLátása az elmúlt másfél évtizedben forradalmi változáson 
ment keresztül. A régi „eszi-nem eszi, nem kap mást" ,,kondérból" történő ki
szolgálástól eljutottunk a korszerű, több menüs reggeli, ebéd, vacsora tekintetében 
sok helyen a büfé-rendszerű ellátásig. 

Az ellátás korszerűsítésére kiadott központi intézkedések, a beszerzések le
hetőségeinek korszerű kialakítása jelenleg is megbízhatóan szolgálja a magas 
színvonalú élelmezést. Ugyanakkor megállapítható, hogy az élelmezési biztosítás 
jelenlegi rendszerének fennállása az elért színvonalat tekintve nem ösztönzi pa
rancsnokainkat, szakembereinket újabb utak hatékonyabb keresésére. 

A jelenleg meglevő illetmények biztosítják az ellátást, és némelyekre ez nem 
hat ösztönzőleg. 

Gyakran tapasztalható, hogy a felfőzött nyersanyagok, az előállított kész
termékek nagy része keri.il „moslékba", különösen a sorállománynál a megnöve
kedett szabad idő - szombat, vasárnap - idején. Jelentős az ételmaradék kép
ződés a vacsorák után. 

Magasabbegységünknél ez a helyzet jellemző napjainkban. De mi várható 
holnap? Valamennyi, a népgazdaságban dolgozó szakember előtt világos, hogy a 
mezőgazadságban és élelmiszeriparban további áremelkedésre kell számítanunk. 
Közgazdászaink régen beszélnek az élelmiszeriparban világszerte várható „árrob
banásról". Ez a folyamat a mai gazdasági életet tekintve reális, és bár ismerjük 
népgazdaságunk és néphadscregünk tervszerű irányítását, elkerülhetetlen annak 
bizonyos fokú, hadseregünk élelmezési ellátására is várható hatása. 

Gondo!om kevesen végeztek számításokat a csapatoknál a korábbi élelme
zési illetményrcndezések előtti beszerzési árak - illetmény, valamint az 1980-
1981. évi árak - illetmény-összehasonlítása területén. Alapos számvetéscket mi 
sem készítettünk, de bizonyos időszakok összehasonlítása és azok általánosítása 
alapján olyan következtetésekre jutottunk, hogy a jelenleg meglevő illetmény sz·ű
ken fedezi a bekövetkezett áremeléseket. 

Mindezek után fokozottabban vetődik fel a hadseregben működő kisegítő 
gazadságok hozamának, termékbővítésénck jelentősége. 

Úgy vélem, magasabbegységünknél nem teszünk meg mindent ennek érde
kében. 

Mi a jellemző ezen a téren? Nálunk is, mint sok más helyen jellemző a ser
téstartás. Ez jó a már előbb tárgyalt szempontból, hogy kevesebb húst vonunk 
el a népgazdaságtól, de rossz abból a szempontból, hogy kényelmessé váltunk, 
megelégszünk a meglevő több éve vagy évtizede kialakult helyzettel, és eredmé-

·-

nyeink összegszerű növekedését a húsárak emelkedésével érjük el. -
Más területeken kevés vagy bátortalan a próbálkozás. Nem akarjuk, vagy 

nem merjük vállalni más állatfajták tartását, pedig esetlegesen polgári felvásár
lókkal kötött szerződések alapján történő értékesítése útján (juh, szárnyasok) to
vábbi kiegészítő hasznot érhetnénk el. 
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Magasabbegységünk feladatából eredően viszonylagosan nagy területek áll
nak rendelkezésünkre, amelyek jobb hasznosításával jelentősebb eredményeket 
tudnánk elérni a zöldség-, gyümölcs termesztésben vagy a szükséges takarmányok 
előállításában. 

Meg kell értenünk, hogy az ételmaradékon nevelt sertés a legdrágább hús, 
amit előállítunk, mert a felhasznált moslékot hatékonyabb gazdálkodással a mi
nimálisra lehetne csökkenteni. 

Az eddig felvetett problémák csak részét képezik a fennálló nehézségeknek. 
Korántsem törekszem azok részletes, mindenre kiterjedő feltárására. Gondolom, 
így is sikerült megvilágítanom a téma időszerűségét. 

Az okok keresésénél ez a kérdés mindenféleképpen túlnő az élelmezési, a 
hadtápszolgálat területén. 

Látnunk kell, hogy állományunk jobb ellátása ügyében parancsnokaink, párt
és politikai szerveinknek is több tennivalójuk lenne. 

Parancsnokaink nagyobb követelménytámasztással és az ennek megfelelő se
gítség megadásával támogathatnák a kisegitő gazdaságok tevékenységét, párt- és 
politikai szerveink elsősorban a KISZ-szervezeteken keresztül még eredménye
sebben mozgósíthatnák az állományt a közös cél elérésére. 

A probléma vizsgálata során nézzük meg a jelenlegi helyzet - véleményem 
szerint - másik oldalát alkotó problémakört, a kisegítő gazdaságok működését 
szabályozó rendszer és a gazdaságban dolgozók ösztönzési rendjének mai hely
zetét . 

A kisegítő gazdaságok tevékenységét 1968-ban részletesen szabályozták. Az 
élelmezési szolgálatok tevékenységére 1979-ben kiadott Csapathadtáp Szabályzat 
VI. rész gazdaságaink tevékenységét szabályozó VI. fejezete alapvetően a ko
rábbi utasításra épül. 

Felvetődik a kérdés, napjainkban a tevékenység ösztönzését kellőképpen 
szolgálja-e az utasítás? 

Mint ismeretes, az élelmezési szolgálatok a kisegítő gazdaságok által meg
termelt és átadott termékeikkel hó közben értéknyilvántartásukat elszámoló áron 
számítva megterhelik, majd a hó végi elszámoláskor a hó közben étkezés felja
vításra átadott termékek összértékét illetményként számítják fel. Így mutatható 
ki a ténylegesen felszámítható illetményen felül átadott összeg. 

Nézzük meg mi a helyzet sertéstartás esetén! A levágott és feldolgozási súly
ban átadott sertés kilója 52,88 Ft. Magasabbegységünknél 1 forint költségráfor
dítás mellett 1,09-5,55 Ft az előállított termék értéke, tehát a közvetlen feldol
gozásra történő átadás, mint látjuk (az ételmaradékon történő tartás és a gaz
dálkodás helyenkénti szervezésének kritikája mellett) jövedelmező, megéri a rá
fordított tevékenységet. 

Az eredményességet jobban kifejezi a feljavításra 1 főre. 1 napra átadott 
termék értéke, amely egyik egységünknél az MN átlagában is kiemelkedő 7 ,15 Ft. 
De ugyanakkor előfordul olyan gazdaság is, ahol az „eredményesség" mindössze 
0,02 Ft. 

De mi történik akkor, ha a levágott sertéseket élelmezési szolgálataink to
vább kívánják feldolgozni és húskészítményeket (kolbász, hurkaféleségek stb.) 
állítanak elő? Itt már egészen más a helyzet. A kisegítő gazdaság által megter
melt termékek ? ? ? az élelmezési raktárból kiadott nyersanyagok elszá
moló értékével csökkentjük az értéknyilvántartást, ugyanakkor az elöállítofr új 
termékek (kolbász, hurka, sonka stb.) elszámoló árával kell újból terhelni az 
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értéknyilvántartást, holott azok előállítási értéke jóval alacsonyabb. Ebből a.z: 
következik, hogy a nyereség ezen a téren „viszonylagos". 

Egyedüli „haszon" a friss, házi ízű termék, amely az ilyen kis mennyiségben 
készített húsféleségekre jellemző. Természetesen ez sem lebecsülendő eredmény a 
már jelzett feljavítás mellett. 

Ezt a kérdést megvizsgálhatnánk más termékeknél is (savanyúság készítés, 
befőttek, jamek előállítása), hasonló végkövetkeztetésre jutnánk. 

Az előbbrelépést abban látnám, ha az élelmezési szolgálatnál dolgozó szak
embereink részletesen, az összes körülményt mérlegelve egy olyan elszámolási 
rendszert dolgoznának ki, amely a megfelelő törvényes keretek között nagyobb 
lehetőségeket engednének meg, hogy tovább léphessünk az egy síkú gazdaságok 
termékelőállítási rendszerén. 

Gondolok olyan szabályozókra, amelyek lehetővé tehetnék, hogy a több ve
sződséggel, kockázatvállalással járó túlmunka jobban kifejeződésre juthatna. Az 
érték és illetmény nyilvántartások az előállított termékek reális értéket fejez
nének ki, amelyek ha nem is érik el a jelenlegi elszámoló árak összegét, nagyobb 
foztönzéssel hatnának a gazdálkodásra. 

Ezen elgondolás egy másik irányban is serkentően hatna. Magasabbegysé
günknél több olyan kisegítő gazdaság is van, amelyek adottságaik, lehetőségeik 
következtében szakosodni tudnának egyes termékféleségek előállitására. Ezek a 
gazadságok az alakulat szükségletein felül is képesek lennének értékesítésre ter
melni, és feleslegeiket más, a magasabbegység vagy a seregtest alakulatai között 
értékesíteni. Ha sikerülne egy olyan elszámolási rendszert kialakítani, amely egy 
központilag megállapított haszonkulcsot feltételezve lehetőséget adna, hogy más 
helyzeténél fogva szorult körülmények között dolgozó élelmezési szolgálat is hoz
zájuthatna a nagykereskedelmi árnál olcsóbb hústermékekhez és így az átadó és 
átvevő is jól járna, de a legnagyobb nyertes sorállományunk lenne. 

Kapcsolódó kérdés a kisegítő gazdaságokban dolgozók, a szervezéssel, irá
nyítással foglalkozók anyagi elismerésének helyzete. Mint tudjuk erre a célra je
lenleg az étkezés feljavításra átadott összeg 4-7°/o-a használható fel, azzal a meg
kötéssel, hogy az állandó állomány jutalmazására csak a testületi tag 1 havi 
illetményéig terjedő összegig van lehetőség. Magasabbegységünknél ebben az esz
tendőben is élünk ezzel a lehetőséggel, anyagilag is honorálva azt a tevékenységet, 
amelyet a gazdaságokkal foglalkozók túlmunkája jelent. Elismerésben részesít
jük azokat a parancsnokokat is, akik érdemben is tesznek az állomány jobb el
látása érdekében. 

További feladatunk az elvégzett munka arányában a jobban történő diffe
renciáltság, közvetlenül a végrehajtásban dolgozók tevékenységének nagyobb 
mérvű anyagi elismerése, a gazdaságokban végzett munkájuk érdekeltségének to
vábbi fokozása. 

Befejezésül meg kívánom jegyezni, hogy jelen soraimmal inkább a kisegítő 
gazdaságok területén meglevő problémákat kívántam felvetni, néhány gondolat
tal saját véleményemet szerettem volna kifejteni a továbblépés érdekében. Mivel 
csak magasabbegységünk helyzetét ismerem, kevés adat áll rendelkezésemre nép
hadseregünk többi kisegítő gazdaságairól. De gondolom a felvetett problémák 
mindenképpen időszerűek. 

Szeretném, hogy e cikk kapcsán mind többen fejtsék ki véleményüket, élel
mezési, pénzügyi szakembereink pedig vizsgálják meg a továbblépés reális lehe
tőségeit. 
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