
A hátországvédelmi csapatok kisegítő gazdaságainak 
működési tapasztalatai, továbbfejlesztésük lehetőségei 

Kar a T i b o r alezredes, 
Varga Mátyás főhadnagy 

Napja,inkban - a takarékos és ésszerű gazdálkodást mindin1káibb kívánó 
időszakban - egyre nagyobb szerepet és jelentösége'ket kap a kisegítő gazdaságok 
tevékenysége. 

A hadtápszolgálat e területének irányításában és végrehajtásában dolgozók
ra is érvényes az MSZMP XII. kongresszus határozata, mely kimondja: ,,Mind 
a növénytermesmésben, mind az állattenyésztésben a fő teendő a ha:t'ékonyság 
és a minőség javítása, a hozamok növelése, a költségek csökkentése, a termé;zf>ti 
feltételek ésszerűbb kihasználása". 

E gondolart:okiból kiindulva vizsgáltuk és kívánjuk bemutatni kisegítő gazda~ 
ságaink helyzetét. A .tíZJéves HAVP kezdeti időszakát jelentő 1971-1972- s 
esztendő a parancsnokság alárendeltségébe kerülő egységek megismerésével, a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök és lehetősége!k fe1méllésével telt el. Már a 
kezdeti időszakban láttuk, hogy a lehetőségek széles skálájával rendelkező, az 
irányítás szempontjából heterogén alapot vettünk át. Ebből a heterogén alapból 
egy egészséges, a parancsnokság célkitűzéseinek me~ele.lő és a helyli adottságo
kat jól kihasználó gazdálkodási bázist kellett képezni úgy, hogy ne köve!kezzék 
be visszaesés és a gazdaságok bizottságai önáHóan határozzáik meg fejlesztésük 
ütemét, végezzék a reájuk háruló gazdálkodási feladatokat. Tevékenységünk 
alakulását a követelmények teljesítését, a kisegítő g~daságainknál folyó gaz
dálkodási tevékenység elemzésével, elsősorban hatékonyság és az azt befolyásoló 

- tenyésztői tevékenység, takarmányozás ; 
- a korszerű állattartás feLtételeinek biztosítása; 
- az állategészségügyi ellátás, a környezetvédelem megszervezése; 
- a saját vágás lehetőségeinek megteremtése; 
- a rendelkezésre álló földterület hasznosfoáSJána:k vizs·gá!lata útján kívánjuk 

bemutatni. 

Hatékonyság, gazdaságossáe 

A kisegítő gazdaságaink hatékonyságának mérésénél, elemzésénél fügyelembe 
kell vennünk a rendelkezésre álló lehetösége!ket és erőforrásokat. (Földterület, 
földrajzi elhelyezkedés, lőtér, kiképzési terület 8"b.). Az egy főre 1 napra átadott 
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étkezés feljavítás összegét pedig a kiszolgáltatott ételadagszám függvényében 
ke11 értékelni. Vizsgálni kell, hogy újonnan léltesí,tett vagy 'már beállt gazdaságról 
van-e szó stb. A gazdálkodási tevékenységet objektíve befolyá~oló tényezők is
meretében célszerű a számszerűsítés, az eredményesség értékelése, a szükséges 
következtetések levonása és a további feladatok megha.tározása. 

A hatékonyság és számszerűség alakulás'át po:mdvan vagy negatívan befolyá
soló tényezők vizsgálatától - miivel csak számunkra adnak támpontot - e cikk 
keretében eltekintünk és inkább néhány számadat közreadásával szemléltetjük 
gazdaságaink termelői tevékenységét, hatékonyságának alakulását. (1. táblázat) 

A táblázathoz: túl azon, jól reprezentálja a fejlődést mindössze annyit, hogy 
gazdaságaink a megtemnelt húsmennyiséggd az évek során bár szerény mérték
ben, de tehermentesítették a népgazdaságot. Csapataink éves marha- és sertéshús 
fogyas2Jtását figyeleimbevéve az élelmezési szolgálatnak átadott sertéslhú.s mcny
nyisége 70-80 napi szükségletnek felelt meg. 

1. sz. táblázat 

A gazdálkodási tevékenységet számszerűen reprezentáló adatok 

~ 

:E: V -~ 
Mérhető >, 

gazdálkodási "' 
1973. J 1974. J 1975. 1977. J 1978. 

w 
mutatók -;;;; 

1976. 1989. 1980. w :. 
Étke7.és feljavítás 

1990 1640 1850 2127 2712 2755 3292 2835 e Ft-ban 
;i, 

Étkezés feljavításra E:>< 
0,78 0,77 0,89 1 1,16 1,26 1,65 1,33 ií ~ átadva Ft/fő/nap ~ !E. 

Költségek e Ft-ban 1354 937 1070 1347 1393 1830 1895 XX g:'[ 
2492 NO: 

"' -~-
Nyert termékek ~~ 

~ Q. 
(csak hús) 550 385 407 473 395 157 604 535 ..-~ 
súlya g-ban ~s 

i:: e.,. ~-
Szaporulat db 1422 1249 1141 1544 1634 1840 1618 1543 :::.s 

ro "' - -~ "~ Elhullás db 353 395 318 301 366 390 358 265 B; 0 
NO 
~o 

Allatok, termények ~8 
"' "J értéke évvégén 1581 1453 1674 2028 2321! 2541 2945 3005 ~-e Ft-ban 

:E:rtékesités db 434 440 450 554 855 861 500 360 

Me!lJjegyezzük, hogy elsőd'1egesen azért kell a nyersanyag - hús, zöldségfé
lék - megtermelésére és saját felhasználására ösztönözni a gazdaságokat, mert az 
.ilyen iirányú tehermentesítés, a felszabaduló áru mennyiségében a másik oldalon 
növelheti a népgazdaság deviza bevételét, segítheti a lakosság még jobb hús
ellátását. Ugyanakkor azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a megtermelt és étke-
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zés feljavítására átadott termékek értékével keresletnövelő ténFzőként is hatunk 
az élelmiszeripar más területén. 

Tudatosítanunk kell és ezt tesszük is, hogy gazdaságainknál a hatékonyságot 
tovább kell növelni s növekedése részben csak azon múlik, hogy a helyi vezetés 
a gazdasági helyzetből adódó feladatokat hogyan határozza meg, milyen az 
alkaLmaZkodó képessége, hogyan tudja gazdáilkodásában a már meglevő és jól 
bevált módszereit szintentartani és hogyan tud új elemeket, területeket beépíteni. 

Tenyész.tói tevékenység alakulása 

E területen alapelvként fogadjuk el, hogy a sertésállomány folyama,tos után
pótlását, a me~elelő tenyés21állomány kialakítása után saját szaporulatból kell 
biztosítani. ...-

Az utánpótlási tevékenység fenti formája sokáig nem tudott megfelelő 1:ert 
hódítani, kölstég csökkentő hatása nem mindenütt jutott el a tudatig, .. és mivel 
nem volt tervszerű és körültekintő ezért az időbeni frissítés elhanyagolása helyen
ként belitenyésztéshez és ebből eredően az elhullá'Si arány növekedéséhez veze
tett. 

A szaporulat alakulásában az anyaálla,tok kihaszná1tságában még jdenleg 
is elmaradunk az országos - mezőgazdasági nagyüzemi - átlagtól, ami 2,5 fialás 
(év és 20 db) anyaMlat. Afiol arra lehetőség volt ott is csak ndhezen tudtuk 
elfogadtatni a mesterséges megtermékenyitésben (inszeminátor alkalmazásában) 
rejlő előnyöket, a tudomány áiltal nyújtott segítséget. Nem volt megfelelő rá
hatásunk a szakkönyvek ,'t'anulmányozására, szaJlcfolyóiratok megrendelése, tapasz
talatcserék szervezése területén. Még mindig nem kielégítő a falk.isítás megter:!m
tése, a biológiai,lag gyengébb alanyok időbeni leválasztása, elkülönítése. 

Néhány év adatainak közreadásával ktvánjuk szem1'éltetni a szaporulatnak 
és az elhullás· ~lo-ának alakulását. 

Vizsgált terület 1973. 
Viz~gá.'lt év 
1975. 1978. 1979. 

Szaporulat anya/ db 12,B 13,2 11,9 13,7 

Elhul'lás 0/o 24,B 27,B 21,1 17,l 

A mezőgazdasági nagyüzemek .ililomány frissítési tevékenységét és az ehben 
szerzett tapaisztalatait feldolgozva kezdjük megérteni a tenyészállatok .2-3 éven
kénti cseréjének szükségességét. Az utóbbi évek tapaszitalatai azt mutatlják, hogy 
ezen munkálkodásunk er~dménye lassan kezd beérni és egyre több megfelelő 
tenyészálilománnyal rendelkezünk, ami egyd:k ,bi11t:0S'Ítéka a kiegyensúlyozott 
tenyésztői tevékenységnek, a hatékonyság növelésének. 

Az elhuHási 0/o kedvezőtlen alakulása nálunk is az állattartásban, takarmá
nyozásban, ápolásban és gondozásban elkövetett hübák miatt, tehát a köi;vetlen 
környezeti ártalmakka..l összefüggően következik be. Még olyan helyen is gondok 
mutatkoznak a hozzáértésben, ahdl polgári gondozó áll alkalmazásban, azokon 
a helyeken pedig, ahol katona állományú gondozók végzik a munkát á!lt:alában 
kifejezetten rossz a tenyésztői tevékenység, mert sdkszor olyan emberek kerülnek 
a gazdaságokba, akik esetleg „má'Sra már nem alkalmasak". 
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T akarmányo<,ás alakulása 

A kisegítő gazdaságok elé állított egyik követeiLmény a keletkezett ételhulla
dék további hasznosítása, ezért e kérdés vizsgálatánál alapvetően ezt, továbbá 
a saját eiöböl termelt takarmányt kellett figyelembe venni. 

Az állandó fertőzési veszély felsziámolása, az elhultlá,si arány csökkentése 
érdekében meg kellett teremteni - ott ahol nem volt biztosítva - az éteLhuHadék 
felfőzésének lehetőségét. 

A takarmányozásnak fenti módja azonban, az áHatllétszám növekedésével, 
valamint a gazdas·ágokba újólag bekerülő állatok biológiai, genetikai tulajdon
ságainak megváltozásával előtérbe helyezte a szemestakarmányok és takarmány
tápok nagyobb mennyiségben való feLh:asznál'ását. Gazdaságaink nem rendel
keznek jelentö. filldterülettel, így a megfelelő t~karmányoaás többletköltségeket 
er,edmény'ezett. A többletköltségek jelenrkeziése mellett is célszerű a tápok alkal
mazása; a) fialás után a megfelelő tejelés érdekében a kocart"áp; b) a malacoknak 
a béby starter táp adás.a 3 hetes kortól a leválasaásig; e) a tenyésztés ütemében 
pedig a süldőtáp és hízótáp. Fdkozott gondot koli fordítani a takarmánytaktárak 
kialakítására és a megfelelő tárolási körülmények betartásiára. A tápok tárolá
sánál különös figyelmet kell fordítani a sza,vatossági idők betartására. 

Még nem mindenütt találtuk meg a vegyes takarmányozás - étdhuliladék, 
szemestermények, tápok alka1lmazásának - helyes arányát, miivel ez mindenütt a 
tenyészalanyok függvénye is. A mezőgazdaságban 1 kg élősúlyra 4,2 kg takar
mányfelhasználás esik (1980. évvégi adat), a gazdaságainknál azonban bármilyen 
adat közlése is tévútra vezethet, mivel a nálunk felhasznált ételhulladék és táp 
nem egységes, a tenyésztés nem zárt rendszerben történik, ezért a hasznosulás sem 
kelilően intenzív. Mi úgy ítéljük meg, hogy a hadsereg viszonyai között céilszerűbb 
a tartási napok számát figyelembevéve következtetéseket levonni a takarmányo
zás alakítására, az alanydk kiválasztására. 

A korszerű állattartás feltételeinek biztosítása 

Kezdettől fogva nem S·erti'éskombinátokat kfviántunk létrehozni, de az alap
vetó tattási feltételeket igyekeztünk megkövetelni. Aibbál indultunk ki, hogy az 
á:llatnak is - mint biológiai lénynek - meghatározott környezeti igényei vannak 
és ha ezt a tartás folyamán nem vesszük figyelembe, te11mészetes az ál.Jat szer
vezetének kedvezőtlen reakciója. A nem megfelelő körülmény;ek károsan vi~sza
hatnak a termelésben, a tartásban, a hizhtlásban és a szaporulat alakulásában. 
Az elmúlt évtizedben ezen a terüleren jelentkezett a legtill!b gondunk. A staci
oná,lt elhelyezkedésű csapataink az évek folyamán nem fordítottak kellő gondot 
az épületek állagmegóvására, az építő műs~ki csapataink pedig az alkalmazá
sukb61 eredő sűrű diszlokáció miatt nem ruháztak be nagyobb összegeket kor
szerű férőhelyek létesíté&ére. 

Volt olyan gazdaságunk ,is, ahol az alapvető higiéniát szolgáló évi .egys?:eri 
fertőtlenítő meszelést is elhanyagolták. Kezdett ki1allakulni az a káros gyakorlat, 
mely odavezetett, hogy szinte a parlagi áHattat'tás került előtérbe. Több helyen 
nem törődtek az ólak felújításával, az állagmegóvással, a környezetvédelemmel. 
A re,nd és tisztaság afapvető követelményére sem fordítottak kellő gondot. Meg
ítélésünk szerint közrejátszott e terület elhanyagolásában az is, hogy 1979-ig a 
beruházások és felújítások értéke csak mint költségtényező jelentkezhetett. 
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Következetes, sz1vos munkánk eredményeként ma már egy.re több gazda
ságunkra mondható eil, hogy megközelíti a korszerű fogalmát, megfelel a mai 
követelményeknek, megtalálható mindaz a felszerelés, amely elengedhetetlen a 
folyamatos kiegyensúlyozott gazdálkodás:hoz. A gazdasági épületeik állaga javult, 
a gazdasági udvarok kialakítása me~elel a környezetvéddmi előírásoknak. 
1-2. sz. fénykép. 

Állategészségügyi biztosítás, környezetvédelem 

Gazdaság.a,i,nk ezt a területet sokáig csa1k másodlagos szemponvkiént kezel
ték. A legtöbb helyen nem kérték az áltatorvos segítségét, szakvéleményét, felü
gyeletét és 1978-ig az állatorvosi ellátás „ha baj van jön" alapon nyugodott. 

A CSHSZ VI. rész életbelépésével, vala.mint ráihatiásukra a szerződéses 
állatorvosi ellátás folyamata megindult és ma már mindenütt érzik mennyit is 
ér a szakember állandó felügyelete, segí-tségnyújttása. 

A !l"Zdasági udvarok kialakítására kezdellben helyenként nem fordítottak 
ke'llő gondot, 1976-ig, a kelet!kezert trágya, trágyalé, szennyvíz gyűjtése sok 
helyen nem trágyaszarvasokban vagy derítők1ben törtlént. E21t a t:airdiatatlan álla
potot azonban szírvós munkával fdszáimoltuk és ma már elmond!h,atijuk, hogy 
minden gazdaságunknál megfelelő a trágyagyüjtés. Különösen a ki,sebb gazda
ságoknál ,jelentett és jelent nagy gondot a derítő megépítése. 

A gazdaságokkail szemben tánms:ocott követelmények is megnövekedtek és 
az áillategészségügyi biiztosítás, a kömyezetvédelem mint olyan terület amelynek 
jelentősen befolyásoljá'k a gazdasági hatékonyságot megíelelő helyet kell, hogy 
kapjanak a hosszabb távú tervezéseknél, a helyi adottságok figyelembevételénél. 
Ha kell kellő szigo.rml is betartatju'k kisegítő !l"Zdaságainkban az á!llategészség
ügy,i és környezetvidelmi előírásokat. 

Saját vágások lehetőségének megteremtése 

Gazdaságaink állatlétszáma nagyon eltérő, a 20-tól 250 darabig terjed, ezért 
egy mindenkfre egységes kötelező érvényű követelményt csaJk abban tettünk, hogy 
a vágó,heily,ilmiek - legyen az zárt vagy nyitotlt - minden esetben moSiható pado
,nttal, lefolyóval kell rendelkeznie, továbbá a vágások végrehajtáisáihoz az állat
egészségűgyi szolgálattól enged'élyt kell beszerezni. 

Bár a fenti követelmények nem igényelnek nagy anyagi ráfordícist, mégis 
van olyan gazdaságunk ahcJI még ilyen vágóhely som áll rendelkezésre. Az is 
igaz, hogy a higiéniai ,rendsza,bál)'<Jkat teljes egészében kielégítő vágóhelyekkel 
is roodeldc:ezünk, amit a fénykép is bizonyít. Rés2'lben az idegenkedés a hozzá 
nem értés miatt, - részben a technológiai folyamathoz szükséges elemek hiánya 
miatt - még jelenleg Siiincs olyan gazdaságunk, ahol a nyert te-rmékeket tovább
leldolgoznák. A magasabb áru, értékesebb termékek előállítását pedig a tovább
lépés egyik útjának kell tekinteni, hiszen ezált"l a válasaték bővüléoét i, jelen
tősen tudjuk segíteni. 

Földterület hasznosítása 

E területen lehetőségeink nem nagyok, csapatainknak mintegy 12 ha. megmű
velhető földterület áll rendelkezésére és ez is csak két egység kisegítő gazdasá
gának eredményességében jelenrlrezik. Kiképzési területünk nagyságrendje és 
lőtereinek száma sem számottevő. Azt is látjuk, hogy e néhány lőtér hasznosítása 
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sem kellően szervezett, a juhtartásban rejlő lehetőségeket 1976. óta m.i.ndössze 
két gazdaságunk hasznosítja. Meg kell jegyeznünk, hogy még a termőterülettel 
rendelkező gazdaságaink ezirányú tevékenységét: is eróren befolyásol1a az idő

járási tényező és a hozzá nem értés. A fentieken felül maradt még számunkra 
a laktanyán belül megművelhető földterület vagy a gombatenyésztés. A kezdeti 
lépések megtételéhez nyújtott segíts·égüaknek van is, de nem jelentős eredménye. 
Az a véleményünk, hogy ezen a területen kell tudatosítani és szorgalmazni a 
kezdeményezést és ki·akruiz,ni a lehetőségeket. 

Hogyan tovább 

A helyszíni ellenőrzések tapasztailatai és az éves értékelések egyre inkább 
azt bizonyították számunkra, hogy a seregtest szakszolgáilatának is hatékonyab
ban :keU segíteni a kisegítő gazdaságok tev<ekenységét és ha szükséges az ered
mények növelése érdekében parancsnoki sZ'Ígort: kell alkalmazni. 

Az elhatározást tett követte és 1979. júliusában alapos felmérő munkát köve
tően seregtest parancsnoki ,intézkedés került kiadásra, melyben a para.ncmok 
elvtárs értékelte a kisegítő gazdaságok munkáját, elért eredményeit és megh~tá
rozta a legsürgősebb teendőket. 

Az MNHF elvtárs 124/1979-es számú iltt'éakedése fokozta erőfeszít<éseinket 
és a beruházási, felújítási tevékenységet, kedvet. Ezt a t.íblá2Jat >..x-el jelölt adata 
is bizonyítja, mert ebből az összegből jelentős a beniliázásra fordított költség. 

Részleteiben a cikk keretében nem kívánjuk elemezni a továbblépés, az 
előrehafadás lehetőségeit, hiszen ez minden gazdaságnál más és más. A lehető
ségekkel már részletesen az 1975/4., az 1977/1. számú hacltápbiztosításban meg
jelent cikkek foglalkoztak és az ott szereplő megáHapítások ma is érvényesek. 

Úgy érezzük, hogy a továbbiakban mindannyiunk számára a XII. kongn:sz
szus határozata kell, hogy me-~atározza a csapatgazdálkodásbaa a k,isegítő gaz
daságok helyét és szecepét. Idézzük: ,,Változatlanul ösztönözni kell a háztáji és 
kisegítő gazdaságok termelését, elő kell segíteni szorosabb együttműködésüket a 
nagyüzemekkel" ... Miben látjuk annak lehetőségét, hogy a határoeatban foglal
tak végrehajtását mi is jelentősen elősegítsük. 

Javasoljuk a felső vezetés (E.SZF-ség} részéről a szaibályozók további módo
sításával megvizsgálni annak lehetőségét magasabbegységekig bezárólag, hogy 
az étkezés feljavítására évente átadott összegek 5°/o-ának befizetésével 5 éves 
viszonylatban beruházási alapot létesítsenek. Ebből oaz összegből a gazdaságok 
központi elbírálás alapján - az igényeknek megfelelően - kedvező visszatérítési 
kötelezettség mellett finanszírozzák beruházása·tkat. Így jelentüsebb beruházást 
is könnyebben kezdeményeznének a gazdaságok. Az 5 év elteilreV"el, vagy más 
csapat alárendeltségébe kerülés esetén a gazdaságok a befizetett összeget vis,za
kapná:k. 

Saiát hatáskörben 

~ - parancsnoki beleegyezéssel szorgalmazzuk az egy helyőrségben levő ;az-
daságok együttműködését, esetleges összevonását, természetesen a jogok és köte
lességek szigorú meghatározása mdlett; 

- továbbképzéseken látogatásokat szervezünk mezőgazdasági üzemekbe, 
TSZ-ekbe, ahol tapasztalatokat szerezhetnek szakembereink; 
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- éves értékeléseinkkor tudatosítjuk a ht., tsz. állomány előtt a kisegító 
gazdaságok jelentőségét, szerepét, tevékenységét; 

- évente meghatározzuk a gazdaságok fejlődésének lehetséges irányát, velük 
szemben az elvárásokat. 

Úgy véljük, hogy az itt leírtak nem minden olvasónak nyújtan·a'k újat, cé
lunk az volt, hogy szélesebb körben ismerjék meg ezirányú tevékenységünket, 
kapjanak képet a kisegítő gazdaságaink eredményeiről. és megfoga'lmazott jövő
beni feladatainkról. 
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