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A Csehszlovák Néphadsereg új élelmezési 
követelményeiről 

Írta: J. PLEV A mk. ale::_redes 
(Fordítás a Tyl a Zasobovani 1980/4. r:t_ámából} 

A CSN élm. ellátásának új követelményei, norma szerinti bevezetése megint 
egy lépés a katonák élelmezési ellátásának minőségi javításához, kiemelt figyel
met fordítva a gyakorlatokra. 

A változtatást az élelmezési ellátásra fordított kiadások gazdaságosabb ki
használására való törekvés tette indokoltá, azzal a céllal, hogy a katonák fizikai 
és pszichikai megterhelése és az élelmezés között optimális összhang legyen. 

Az előírások készítésénél teljes mértékben figyelembe vették a katonák ki
képzésében beállt változásokat, a katonák nagyobb energia szükségletét, mivel a 
kiképzés nagy részét a helyőrségen kívül hajtják végre, bonyolult körülmények 
között, gyakorló terepen, vagy más kiképzési bázisokon. A normák figyelembe 
veszik teljes mértékben az összfegyvernemi egységek élm. ellátásának lehetőségeit, 
ahol legnagyobb a fizikai igénybevétel. 

A pénzgazdálkodás követelményei figyelembevételével, mivel azok adta le
hetőségek nem biztosítják teljes mértékben a felhasznált tápértékek utánpótlását 
a gyakorlatokon, a tápérték biztosítása nem képzelhető el a béke helyőrségben 
végrehajtásra kerülő élm. ellátásra történő negatív hatás nélkül. Ezért az előírások 
differenciáltan összhangban vannak a kiképzési feladatok nehézségi fokaival és 
az élm. ellátás követelményeivel. 

Újra meghatározásra kerültek a katonák járandóságai kiképzési összevonáso
kon és gyakorlatokon. Nyári időszakban ezen egységek részére a „B", téli idő
szakban a „C'' típusú élelmezési cikkek illetményesek. Ezred szintű gyakorlato
kon és ennél masabb szintű gyakorlatokon a népgazdasági munkán részt vevők 
részére a „C'' típusú élm. cikkek az illetményesek. 

Az előírások figyelembe veszik a táborok építése és lebontása nehézségeit is. 
Azon alegységeknek, amelyek e feladatot végrehajtják, a „C'' típ. élm. cikkek az 
illetményesek. A nagy fizikai igénybevételű katonák száma mellett a speciális 
alakulatoknál levő katonák száma is nő, akiknél az állandó pszichikai igénybe
vétel került előtérbe. 

Azoknál a katonáknál, akik szolgálatuk alatt állandó és intenzív pszichikai 
feszültségnek vannak kitéve, nagyobb figyelmet kell fordítani az élm. ellátás 
során is. Az ő tápérték-szükségletük is bedolgozást nyert az új követelményekbe. 
Alapvetően az éjszakai áttelepülést végrehajtó gépjárművek és páncélozott gép-
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járművek vezetőiről, a honi légvédelem speciális beosztású katonáiról és a rádió
technikai berendezések kezelőiről van szó, akik részére illetményesek a „C" 
típ. élm. cikkek. 

Kiemelt jelentőséggel bír a hivatásos állomány ellátása terepen, alapvetően 
az alegységszintű parancsnokoké, akik éveket töltenek gyakorlótereken, és végre
hajtják azt a magas szintű követelményi kiképzést, mint a sorállomány, illetve a 
tartalékosok. Teljesen érthető, hogy ezen katonák tápérték igénye a legnagyobb. 
Realizálódik abban, amikor a szd. szintű és ennél magasabb szintű gyakorlato
kon a „D" típusú élm. cikkek az illetményesek. 

Az új normákkal a ht. állomány részére kibővült az ingyenes ellátás lehető-
sége. Azokról a parancsnokokról van szó, akik naponta nem tudnak visszatérni v 
a gyakorlóterekről a béke helyőrségbe. 

Az új előírásokkal olyan normák kerülnek meghatározásra, amelyek tovább 
tökéletesítik a csapatok élm. ellátását, kiemelt figyelmet fordítva a terepen tör
ténő kiképzésre. Most már csak a parancsnokokon, a htp. szakembereken múlik, 
hogy a rendelkezésre álló lehetőségekkel hogyan biztosítják a katonák élm. el
látása színvonalának emelését, a megbízható maximális gazdaságosságot. 

Az előírások nagy önállóságot biztosítanak a parancsnokok részére, de emel
lett felelősséggel tartoznak is az élm. normák szabályzatszerű felhasználásáért. Az 
élm. normák megfelelő meghatározása terén biztosított hatáskörrel nem élhetnek 
vissza. Az előírások egyértelműen meghatározzák, hogy az élm. normák szabály
talan meghatározása, az élm. cikkek szabálytalan kiadása úgy értékelhető, mint a 
katonai vagyonban tett kár. 

Az élm. normák meghatározásánál a PK HTPH, az ÉSZF döntő szerepet 
játszik a parancsnoknak tett javaslataival. A javaslataiknak összhangban kell 
lenni a reális körülményekkel. Nem törekedhetünk az élm. ellátás „feljavítására" 
olyan címen, hogy a gyakorlatok végett későbbre tervezzük a tervektől eltérően. 

Minden ilyen körülményt, amely a „feljavítás" ilyen formájára törekszik, 
vagy az élm. normák más irányú felhasználására (pl. vendégek fogadása, ht. 
állomány étkeztetésének feljavítása stb.), meg kell akadályozni. Az előírás arra 
vi1ágosan utal, hogy a PK HTPH, ÉSZF kötelessége ezt a parancsnoknak azon-
nal jelenteni, amennyiben ez nem kerül megakadályozásra, akkor az elöljáró szer-
veknek is. 

Jelenleg az a feladat, hogy az előírások feldolgozásra kerüljenek a htp. 
szervek és a parancsnoki állomány által. Csak az élm. normák részletes isme
rete biztosíthatja a felesleges „kritikai" megjegyzések elhárítását, mivel azok 
általában a normák nem kellő ismeretéből adódnak. 

Hogy a CSN-ben melyik katona részére mi illetményes, nem szubjektív té
nyek alapján, hanem a katonák biológiai és energiai igénybevétele, a fegyverne
mek és szakcsapatok főnökei javaslatai figyelembevételével kerültek megálla
pításra. 

Arról, hogy a CSN milyen komoly figyelmet fordít a katonák élm. ellá
tására, az tükrözi legjobban, hogy az előírásokat, normákat, amelyek törvényere
j(íek, a nemzetvédelmi miniszter hagyta jóvá. 

Az előírások, normák helyes értelmezése érdekében különböző módszertani 
bemutató foglalkozások kerültek levezetésre. Bebizonyosodott, hogy a normák 
reálisan kerültek meghatározásra, megértésre, feldolgozásra kerültek a htp. szak-
emberek által. Ez hozzájárul a katonák egészégéhez, fizikai és pszichikai fejlődé-
séhez, az erkölcsi-politikai tulajdonságai megszilárdításához. 
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