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Az élelmezési szolgálat fejlődése, helyzete 

Pály István e::.redes 

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára, nemzeti történelmünk nagy 
eseményére emlékezve tisztelettel adózunk a felszabadítóknak. A felszabadulás 
napja, a nemzeti felemelkedés e kiindulópontja hazánk legnagyobb nemzeti ün
nepévé vált. 

1945. nemcsak új kezdet egy nemzet sok évszázados történelmében, hanem 
olyan alap is, amelyre jövőnket is biztosan építhetjük. A felszabadulás nemcsak 
sorsformáló esemény, hanem a mai és holnapi fejlődésünk és cselekvési rend
szerünk eleven összetevője, és az is marad. 

A magyar nép a felszabadulással újabb lehetőséget kapott a régebben si
kertelenül megkísérelt törekvések teljesítésére és történelmünk újabb fejezetei
nek megkezdésére. Ma, 40 esztendő távlatából tudjuk, hogy a felszabadulással 
kapott lehetőségben az önbizalomnak és a lelkesedésnek egyesülnie kellett a hoz
záértéssel és a szakszerűséggel is, mert másképpen a forradalmi átalakulás el
szakad a valóságos viszonyoktól. A negyven esztendő fontos tanulsága, hogy a 
népek vágyainak teljesítésére törekvő forradalmi mozgalmak sikere azon múlik, 
hogy a felszabaduló, mérhetetlenül nagy erők és energiák miképpen vihetők át 
a társadalom, a gazdaság békés építésébe. 

Ma, a négy évtized tapasztalatainak birtokában tudjuk, hogy a feladatok 
nehezebbek és bonyolultabbak, az időszükséglet nagyobb és a világfejlődéshez 
való viszonyunk komplikáltabb, mint azt kezdetben gondoltuk. 

A Magyar Néphadsereg élelmezési szolgálatánál is folytatjuk a néphadse
reg történetének kutatásával kapcsolatos munkálatokat. A tudományos igény
nyel végzett alapkutatások során - a szakágazat történetével párhuzamosan -
már a feltáró munka közben kirajzolódnak a demokratikus hadsereg megszer
vezésének, a hadsereg szocialista átalakításának, fejlesztésének és korszerűsíté
sének tapasztalatokat adó, történelmünket gazdagító vonásai. 

A Magyar Néphadsereg élelmezési szolgálata történetének feldolgozásával 
megvalósulónak látjuk célunkat, amely végsősoron a szakágazat belső fejlődésé
ben megnyilvánuló alapvető törvényszerűségek feltárását eredményezi. Ezek 
megfogalmazásával kézenfekvő a tanulságok levonása és közreadása, a fejlődés 
tendenciáinak feltárása a jövőbeni feladatok világosabb és megalapozottabb fel
ismerése érdekében. 

A hadügy forradalmát a jelenkori társadalmi fejlődés egész menete tör
vényszerűen készítette elő. A hadügyi forradalom - tartalmát és sajátosság:iit 
tekintve - különösen bonyolult és sokoldalú jelenség. Korunkban ez a termelő
erők magas fokú fejlődési színvonalának, a világban végbemenő tudományos
technikai haladásnak a következménye. A hadügyi forradalom az azonos típusú 
államok hadseregeit erőfeszítésük egyesítésére ösztönzi. A szocialista közösség 
országai - számotvetve a várható ellenség lehetőségeivel - minden vonatko
zásban koordinálják katonai erejüket. 

A hadügy forradalmának első szakasza - amely az atomtöltetek létrehozá
sához kapcsolódik - a háború befejeztétől az 1950-es évek végéig tartott. A 
szakágazati anyagi biztosítás jellemzője, hogy a II. világháború alatt kialakított 
élelmezési ellátási rendszerek többségükben alkalmasak voltak mind a háborús 
készletek képzésére, mind a gyakorlati béke élelmezési ellátásra. A mintegy 15-
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25 élelmiszer elemből álló anyagnormák jól illeszkedtek az ellátási rendszerhez. 
Strukturáltságuk megfelelt a rendszer müködési követelményeinek. A naturáli
ákban meghatározott ellátást szükségessé tette az adott ország háború sújtotta 
gazdasága is. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésnek a mennyiségi igé
nyektől elmaradó szintjén a hadsereg ellátásának egyik biztosítéka volt az élel
miszer-anyagnorma. 

A hadügy forradalmának második szakasza az 1950-es évek végén kezdő
dött és néhány év alatt zajlott le. Ennek keretében történt meg a hagyományos 
fegyverekről a rakéta-atomfegyverekre, mint a fő hadviselési eszkö1ökre; vala
mint a háború alapvető céljának elérését szolgáló és az új fegyvereknek megfe
lelő új hadviselési módokra való hirtelen, ugrásszerü átállás. Mindez gyökeres 
változásokat idézett elő a hadügy valamennyi területén, beleértve a csapatok 
anyagi-technikai biztosítását is. 

A hadviselési módokban végbement változások az élelmezési ellátással 
szemben az újabb követelmények egész sorát támasztotta. Az nyilvánvalóvá 
vált, hogy a csapatok második világháborús ellátási elvei már kevésnek bizo
nyulnak egy esetleges új háború anyagi biztosításához. A csapatok élelmezési el
látása, az étkeztetés megszervezése a korszerü harc viszonyai között lényegesen 
bonyolultabbá válik. 

A bonyolultságot a csapatok nagyfokú széttagoltsága és a fokozódó manő
verező képesség, a hadmüveletek gyors üteme és nagy mélysége, továbbá az el
lenséges atomcsapások állandó veszélye okona. Mindez együtt jár az ember fo
kozott fizikai-pszichés megterhelésével. 

A felsorolt tényezők arra késztettek bennünket - a baráti hadseregek élel
mezési vezetőihez hasonlóan -, hogy a háborús élelmezési ellátásban lényege
sen rövidíteni szükséges az ételkészítési folyamatot, csökkenteni kell az ételosz
tás idejét módosítani a kiosztás rendjét. Mindez a háborús élelmezés rendsze
rének, az ellátás módjának gyökeres megváltoztatását feltételezi. Nyilvánvaló, 
hogy e téma köré összpontosult a baráti hadseregek élelmezési vezetői 3-4 
évenként megrendezett tanácskozásainak figyelme. 

A hadügy forradalmának új, harmadik szakaszát a haditechnika komplex 
automatizálása, a technika vezérlésének és a harctevékenység vezetésének auto
matizálása jellemzi. Erre az időszakra esik a tudományos-technikai haladás vív
mányainak maximális felhasználása, a tudományos ismereteknek a fegyveres 
erők valamennyi tevékenységében, így az anyagi-technikai biztosításban történő 
meghonosítása. 

A Varsói Szerződés tagállamai hadseregeinél folyó kutatások egyrészt a 
katonák várható megterheléséből, fizikai és pszichés igénybevételéből eredő kö
vetelmények meghatározására, másrészt az élelmezési biztosításban alkalmazható 
komplettek kialakítására irányulnak. Az egyik komplett a gyorsan elkészíthető 
félkészételek, koncentrátumok, ételkonzervek széles választékát tartalmazza. 
Ezek lehetővé teszik a mozgókonyhán, kis alegység főzőeszközökön a rövid idő 
alatti ételkészítést. A komplettek másik fajtájánál a főzőeszközök mellőzhetők, 
mert egyéni eszközzel felmelegíthető vagy hidegen fogyasztható készítményeket 
tartalmaznak. 

A háborús élelmezés korszerűsítésére irányuló kutatásaink, továbbá a hazai 
élelmiszeripar teljesítőképességének eredményeképpen az 1970-es évek elején ki
alakítottuk a 10 fős élelmiszer-kompletteket, amelyek alkalmazásával a háborús 
élelmezési ellátás rendje nagymértékben korszerüsödött, a hadi élelmezési nor
mánk pedig minden eddiginél egyszerübbé vált. 
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A békeidőszakban folyó élelmezést a párt- és az állami vezetés a néphad
sereg megalakulásától kezdődően a kiemelt feladatok közé sorolta. Az 1948-49-
es években korszerű élelmezésről még nem lehetett szó. Fő célkitűzésünk ekkor 
még a relatív éhezés felszámolása volt. Az 50-es évek első felében már egy 
mennyiségi telítettségi szintet értünk cl. 1957-től - a hadsereg történetében elő
ször - a katonaélelmezésben érvényre juttattuk a hazai néptáplálkozási szoká
sokat. Az 1960-as évek közepétől számíthatjuk azt az időszakot, amelyben a 
táplálkozástudomány szemlélete és gyakorlata helyet kapott az élelmezési ellá
tásban. 

A korszerűsítésnél abból indultunk ki, hogy az egészséges táplálkozás kö
vetelményeinek elterjesztése, az étkezési kultúra fejlesztése, a táplálkozástudo
mány eredményeinek gyakorlatba történő átültetése általában lassú folyamat. 
Ennek tudatos felgyorsításának lehetőségeit keresve az ellátási rendszernek az 
1960-as évek közepén megkezdett és közel egy évtizedig tartó korszerűsítésekor 
a táplálkozásélettani követelmények érvényre jutását, az egészséges néptáplálko
zási szokásokat figyelembe vevő élelmiszer-fogyasztási szerkezet közelítését el
érendő célként határoztuk meg. Mindezt akkor is meg kellett tenni, amikor 
egyes gazdaságpolitikai intézkedések kedvezőtlen irányokba terelték vagy tere
lik a fogyasztást. 

Az élelmezési ellátási rendszerünk - mind a hazai, mind pedig a nemzet
közi összehasonlítások eredményéből következtetve - alapvetően korszerűnek 
ítélhető. Jelentősnek tartjuk, hogy a katonaélelmezés jelenlegi rendjének kiala
kításánál módot találtunk a táplálkozástudomány eredményeinek és szemléle
tének bevezetésére és alkalmazására. Ennek során megvalósult - a társadalmi 
étkeztetés hazai gyakorlatában elsőként - az élelmezés és táplálkozás egységes 
rendszere . 

Összegezésként elmondhatom, hogy a néphadsereg élelmezési szolgálatának 
fejlesztése megalapozott, a gyakorlatban is helytálló elméleti bázison ment vég
be. A szakágazat magán viseli és tükrözi mind a hadtudomány, mind a kap
csolódó tudományágazatok nálunk is érvényesíthető eredményeit. A jövőre vo
natkozóan is alkalmazni kívánjuk azt a gyakorlatban bevált - és a honvédelmi 
miniszter által megerősített - elvet, amely szerint a tudományos eredményeket 
nem az elvontságban, hanem „földközelben" kell keresni és egyszerűen, lényeg
retörően megközelíteni azokat. 

A ruházati szolgálat fejlődése, helyzete 

Nátrán György ezredes 

Az elmúlt időszakban a Magyar Néphadsereg ruházati szolgálatában nem
csak az előző rendszer hadseregének egyenruházata változott meg, hanem a tech
nikai felszereltség állandó növekedésével egyre fokozódó követelményeknek is 
eleget kellett tenni, mindezt összeegyeztetve a társadalmi és gazdasági fejlődés
sel. A visszaemlékezés igen mozgalmas, küzdelmekkel teli szakmai múltat tár 
elénk. Ma, még többen teljesítenek szolgálatot azok közül, akik ott álltak a szol
gálat bölcsőjénél és saját tapasztalataik alapján jól le tudják mérni az akkori 
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