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Ebben a üsszatekintésben választ keresünk mind a szakmabeliek-
nek, mind a hozzánk köze,lállóknak ana a kérdésre, hogy az elmúlt év-
századnl időben hogyan múködött és mit nyújtott a z étkezőknek ahazai
katonaélelmezá. E tanulmányban leírtak a tényekre szodtkoznak és az
olvasóval eryütt keresnünk kell a vá|aszt: jók-e, és főleg igazak-e a meg-
állapítások?

A dolgozat bevezetóje rendharyónak tűnhet, mivel két kérdésnek
elébe meg. Ezek egtike: az előzmények szokványos és évtizedek óta be-
idegződött felsorolása - az eryik időszak kötelezó elmarasztalása, a másik
múlt iránti nosztalgia - elmarad. A tovóbbi kérdés a mű címéból adódhat:
miért a"hazai", és miért nem a magyar katonaélelmezés százévét tfugyal-
ja a szr;ző2

Válasz csak az utóbbi kérdésben indokolt: a tárryalt időszak folya-
mato§an "hazai" vo|t. A békeidószak élelmezési ellátásának rendje vi-
szont csak röüd időszakra, a '30-as években és a '40-es évek második
felében nyert mástól eltérő, sajátosan maglar jelleget. Az '50-es évek
közepén elindult ismét eryfolyamat, amelykezdetben az 1951-ben átvett
anyagnorma hibáinak kijavításával, késóbb a belső szerves fejlódés ered-
ményeként már a nekünk megfeleló úton haladt. A '70-es évek elejére
kiépített saját rendszerünk kiállta mind a közel másfél évtizedes stagná-
lást és üsszarendezódést, mind a kiteljesedő piacgazdaság próbáját.

A múlt évszázad kilencvenes éveiben egymást követően jelentek
meg magyar fordításban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének
német nyelvű szabályzatai. 1892-ben került kiadásra a háborús uta§ítás
(1). 1896-ban látott napvilágot a G-7. szabályzat amely - ideiglenes jel-
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legét megtarwa - 1949. végéig a maryar katonaélelmezés meghatározÁ
jellegú szakutasítása volt a békeidószakban(2). A nyelvében új, szellemé-
ben a korábbit követő szabályzatok a hazai katonaélelmezésben máig is

hatnak

Sajátosságok a sázadfordulón

A19.századvégétől az I. ülágháborúig tartó időszakban a feryveres
küzdelem megvívása eszközeinek, módjának fejlódése hatással volt az
európai nas/hatalmak hadseregei anyagi biztosítására, a háborús katonai
élelmezés elveire ésgyakorlatára, Valamennf onzág - erymillió fón felü-
li hadilétszámú - hadseregének anyagi biztosítási rendszere erős tradíci
ókon, több-kevesebb háborús tapasztalaton alapult.

Az Osztrák-Magyar Hadsereg háborús élelem ellátási rendje, szabá-
lyozottsága az elsó világháborút megelőzően két jól elhatárolható idó-
szakra különült. Az első a 19. század véEétő| az 1900-as évek elejéig tar,
tott. A háborús katonaélelmezésre a múlt évszázadi szemlélet volt a jel-
lemző. A hadinorma szerinti ellátást a megfelelő tábori élelmezési fel-
szerelések hiányából eredően a lakosság által nyújtott szállásélelmezés
szükségessége, az utánszállítási nehézségek miatt az élelmiszerek széles-
körű, minden eszközzel végrehajtandó helyszíni csapatbeszerzése uralta.

A második időszak a századforduló kezdetétől a háború végéig tar-
tott. Az erőteljes háborús felkészülés a katonaélelmezés fejlesztésében
is érzékelhetó. A hadsereget ellátták tábori élelmezái t]elszereléssel:
mozgókonyhákkal, tábori mozgó sütödével. A felső szintű katonai veze-
tés nem vette figyelembc sem a harceljárások változásából eredó köve-
telményeket, sem az élelmezési szolgálat felszereltségéből adódó lehe-
tóségeket. Ennek következtében a hadsereg az első ülágháború kezde-
tétr a kor színvonalán álló anyagi biztosítottsággal, az élelemellátás rend-
jét illetóen pedig a79. századi elvekkel, konzewatív szemlélettel rendel-
kezett.

A modern katonaélelmezés feltételei a múlt évszázad második felé-
ben kialakultak. Az 1853-56-os kími háborút követó években Nyugat-
és Közép-Európa hadseregei élelmezési szolgálatában a modernizációs
törekvések tartós eredménl hoztak. A táplálkozástudomány fejlódése,
az egyes tápanyagok szerepének tisz íázásalehetővé tette a katona fizikai
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terhelésével arányos napi teljes energiaigény és tápanyag_ összetótel
becslését. Ez az eredmény még messze volt a mindennapok ryakorlatától,
mégis jelentős, mert ezzel vette kezdetét - és azóta is folytatódik - a ka_
tonák táplálkozási és étkezési igónyére, annak mind teljesebb kielégíté-
sére irányuló kutatás, a katonaélelmezés tudományos megalapozrása (3).
A kutatósolaól megjegzendő, hogl az érdeHődés már az első világltáboni
előtt az optimóIis fehérje mennyiségére és a harcoló katona eneryiaigényé-
nek pontos meghatározására irányllt.

A békeidószak élelmezése minőségének érzékeltetéséhez néhány
adat: a napi étkezések átlagos energi aértéke250íJ - 2800 kcal, az ülőmun_
ka-kategóriának megfelelő. A teljes értékú fehérje igénynek mintery
50Va-a volt bizto§ított. A norma élelmiszer-struktúrájában a kenyér
mennyisége volt a meghatározó, ez adta a napi energia7ovo-át. A többi
élelmiszer gyakorlatilag napi ery főétkezéshez volt elegendó. Ebből biz-
tosították a napi háromszori étkezest. Az élelmiszerek tömegesen besze-
rezhető olcsó termékek voltak. Ezek változó piaci ára alkotta a havon-
kénti rendszeresen megállapított költ§égkeretet.l gazülkodó csapat
hatáskörébe íartozott, hogl a közétkezési pénzből a norma élelmiszereit
vagl más, olcsóbb termékt szereztek be.

A hazai katonaélelmezés első, min teg íél évszázadát átfogó időszak
lényegesvonása, hory a békeidőszak élelmezési normáját sohasem értel-
mezték naponkénti természetbeni élelmiszer-ellátmányként. Heti étren-
det, az élelmezési költségeket behatároló fiktív élelmisz€r-összetételben
határozták meg a z élelmezési pénznorma alapját. Másik sajátosság, hogy
a békeidőszak élelmezésének rendje sohasem keveredett a hadiélelme-
zéssel. Az élelmezési normák tartalmában, azok valamennyi dimenziójá-
ban az"elégséges elbtás 4 legkisebb k)ltsége!' elv énényesült.

A két világháboní közott

Az I. világháborút követően Nyugat- é§ Közép-Európában szembe-
tűnő az ellátás minőségének javulása. A"elégséges ellótós" elv ltdryébe a
"szül<séges elldtás a legkisebb költségel" elmélete és ryakoílata lépett. En-
nek eredményeként a naponkénti étkezések energiatartalma 3500 kcal
körül, a középnehéz munka és nehéz munka-kategória köaitt állandó-
sult. A teljes értékű fehérje igényt a hazai ellátásban mintegy llVo-ban
biztosították.
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A táplálkozás-élettani követelmények lassanként tudatosultak. Az
ismeretterjesztésen túlnőtt ery, a katonai éIelmezés korszerűsítesével
foglalkozó segéd|et, amely a táplálkozástudomány eredményeinek alkal-
mazását ajánlja a csapatélelmezésben, kűlönösen az étlaptervezésben
(4). A műnek az energiaigény meghatározásával, az eryes tápanyagok
megoszlásával kapcsolatos része sok tekintetben ma is helytálló.

1945-1949kő7nfi

Alig fél évtized alatt két, egymástól jól elhatárolható idószakra kű-
lönül a hazai katonaélelmezés. Az elsó évek a szerveződó, építő és éhező
Honvédségről tanriskodnak. A háborúban tönkrement, kifosztott ország
hadseregét sem volt képes ellátni.

Az antized végéte kirajzolódott egl modernizálódni képes élelme-
zési szolgálat határözott köwonala. Az elért eredményekról, a katonai
vezetés közeli terveiról nehéz elfogultság nélkül írni.A hóború után alig
három évvel a kntonaélelmezésben eláték az utolsó békeévek ellótottEó4ó-
nak süntjét (5). Ahazai táplálkozási szokásoknak megfelelő étrend - a
szűkös anyagi lehetóségek ellenére - a megva|ósulás útján volt. Ezatény
önmagában is sokatmondó, mert a katonaélelmezés minden eddigi ér
rendje idegen volt a magyar, de a Kárpát-medence népeinek étkezési
szokásától.

A hadtudománl kutatások során feltárult a felsó szintű éIelmezési
és katona-egészségügyi vezetésnek a táplá|kozás- élettani alapokon
nyugvó katonaélelmezésre irányuló határozott szándéka. A megvalósu-
lás ket lényeges feltétek már adva volt: l7l az élelínezés fontosnak tartott
dimenzióinak alapadata, tehát az ismeret /2/ a rendszer életrekeltéséhez
szükséges, elméletben és gyakorlatban felkészült szellemi alkotóbázis, az
alkotni tudó ember.

A feladat újszerúségéból eredően nem láthatták a megoldásra váró
feladat valódi súlyát. Ismeretlen volt a matematizálás útja, az érintett tu-
dományágazatok eredményeinek a rendszer éIjához igazodó struktúrá-
lása stb. Ezek megoldása azonban - mai szemmel nézve - csakidó kérdése
volt-
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Az eróltetett ütemű hadseregépítés, az idegenből áwett ideológia az
1950-es évek elején a hazai katonaélelmezés szerves fejlódésének véget
vetett.

Az 1950-esévek

A tények: bizonyítást nyert, hogy a háborű időszakban általánosan
használt anyagnorma jól alkalmazható békében is, az élelmkzer-gazda-
ság alacsony fejlettségi - szerény élelmiszer-választékkal, hiánygazdaság-
kén is jellemezhető - szintjén. Az anyagnorma élelmiszer-összetételénél
fogva a megalkotásakor meghatározott tápanyag-ellátottságot folyama-
tosan biztosítja a kötött anyagfelhasználásból eredóen. Alkalmazása egy-
szerű.Áz étlap összeállítása az anyagnormót alkotó élelmbzereknek a ter-
vezési időszakban történő maradéléalan felosztósára korlótozódik (6).

A katonaélelmezésben az energiaellátottság tartósan tlfi)0 kcal kö-
rül, a nehéz munka-kategória szintjén állandósuit. Ateljes értékű fehérje
ellátottság a kíván aíasnak 40Vo-avoltA ndpi három íőétkezés mindepike
íőtt éíelből állott. A szokatlan regge|ikkel az étkeő állomány nem tudott
megbarátkozni.

Az 1950-es évek e|ejére gyökeresen megváltozott a katonaélelmezés
gazdasági környezete. A háború után újjászerveződő piacgazdaságot az
utasítá§os gazdaság váltotta fel. A norma §zerinti tartós élelmiszereket
az ellátó élelmezési raktárak téÉtés nélldl biztosították. A friss élelmi-
szereket, az idénycikkeket állami vállalatok szolgáltatták ki havonkénti
kiutalás szerint, térítés ellenében, A szakágazati gazdálkodás, a költség-
tényezó a csapatoknái értelmét v€szíette.

Az élelmezési szolgálat valamennyi korábbi szabályzata érvénytelen-
né vált. A Szovjet Hadsereg már régebben hatályon kívül helyezett élel-
mezési szakutasítása elemi adaptáció nélkül, hevenyészett fordításban a
néphadsereg egészére vonatkozóan kiadrásra került (7) és csapatpróbák
nélkül hatályba lépétt. A túlszabályozásoka, illetve a joghézagok meg-
szűntetésére rövidesen intézkedni kellett (8).

Osszegezve: a rövid idó alatt létszámában három- négtzeresére nö-
vekedett hadsereg éleimezése ery stabil ellátó szolgálatnak is rendkívüli
|eladat lett volna. Ha figyelembe vesszük, horymindezt ery alig felkészí-
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tett, zömében új élelmezó tiszti, tiszthelyettesi állomány e§l idegen kör-
nyezetbó! átvett, slakorlatban ismeretlen ellátási rendszerrel, a te|es át_

szervezÉs alatt álló és bizony,talan árukibocsátó képességű élelmiszer-
gaÁaságra építveoldotta meg, úry e teljesítményt rendKvülinek kell mi-
nősíteni.

A rendszer szerves fejlódésére csak radikális reformok után lehetett
esély. Részmegoldásokra tervek készültek, reformokra azonban ekkor
nem került sor.

l95ó után

Az 1956-os fonadalomban a honvédséggel kapcsolatos fó követelé-
sek egyike a nemzeti jelleg üsszaadása volt. A maryar katonaélelmezés
- történelmében elősiör - most máT tartósan a néptáplálkozás közelsé-
gébe került (9). 1957. jtllius l,én hatályba léptek az új, részbeni pénznor,
md* 1tO1. Az élettani követelményeket az alapvető élelmiszerek még

kötelezó kiszabata biztosította, más élelmiszerekre pénzt kapott az élel-
mezési szolgálat.

Az ellátás minőségének jawlása az étrendi változatosságban érzé-^

kelhetővé vált. A teljes értékű fehérjének az aránya megnövekedett. Az
optimális mennyiség 80%-a biztosítva volt.

Öt év múlva a béke élelmezési ellátásban teljes köttlvé vált a pérugaz,
üIkndás. A költségtényezó mellett csak a biztosítandó energiaszintre és

a napi kötelezó nyershús- kiszabatra rendelkezett. Minden más élelmi-
szerre irányuló korlátozást feloldott (11), (12).

A reform időszaka

Az 1968-as gazdaság-irányítási reform igen erős hatással volt a hazai
katonaélelmézésre. A'60-as évek közspén a szakágazati vezetés a rend-
szerfejlesztést illetóen lépéskényszerbe került. A reális elgondolások
megvalósításához a reform olyan lendületet adott, hogy a '70- es évek
közepére - a lefókeződés körüli időre - az új rendszer tartósan, reménye-
ink szerint is visszafordíthatatlanul működóképessé vált.
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Helyes lépés volt, hogl a pétagazddlkodós tltjdt vólasztó élelmezé§
szolgálat véglegesen smátott az anyagtlormával és nem akart visszatérni
más régebbi formáhozsem. Attéréskor csak ez az elhatároá§ volt biztos.
Abban, hory ez az áttérés milyen véglege§ arculatot ad a szolgálatnak és
mikona válik teljessé, rendkívül sokféle vélemény ütközött.

Az új rendszer szervezésére, építésére mintegy tíz évre volt szükség
(13). A rendszer további fejlesztésekre nyitott maradt.

A reform után .

Az élelmezési ellátás felépült új rendszere életképesnek bizonyult.
A további fejlesztéshez szükséges lépések azonban lelassultak. A szak-
ágazat helyét kereste a hadsereg na5t rendszereiben, amelyek építésére
számos koncepció látott napülágot, glakran egrnásról sem véve tudo-
mást. A '70-es évek második felében a szolgálatfónökség elöljárója - a
tánminisztériumokkal eryütt - az éIelmiszer-fogyasztási struktúra egyes,
kevésbé lényeges elemeinek (rix, burgonya) csökkentésével vagy növe-
lesével foglalkozott. E pótcselekvés anakronisztikus volt. E§!íészt azért,
mert a jól szabályozott, pénznormán alapuló rendszerünk kötetlen élel-
miszer-felhasználást tesz lehetővé. másrészt, mert a több éven át folyó
intézkedés-sorozat a lakossági fogyasztást nem érintette.

A magyar kaíonaélelmezés napjainkban

A Maglar Honvédség élelme,ésiellátásirendjét a rendszerváltás né-
hány éve alatt számos hatás érte, amelyek következményeként uinte va-
Iamennyi terüIete mívlosításra, korszen7sítésre szoruI.

A legfontosabbak közül is történelminek minósül a honvédelem
doktrinális elveiben történt lényegi változás, mely szerint a fegyveres
erők alkalmazásának meg kell felelni a hazai területen ha5lományos esz-
közrikkel megvívandó aktív védelmi haditevékenpégek követelrrrényei-
nek

Alapvetóen fontos, hogy az élelmezési rendszer működtetésének
anyagi fehételeit meghatároÁ gazdasági lórnyezet megváltozott. Akőz-
ponti gazdálkodás rendjének megszünésével párhuzamosan a piacgazda-
ság térnyerése a jellemző, amely az áruforgalmazás módjában, az élelmi-
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sz€r- §zállítók körében és az élelmiszer-választékbanjól érzékelhető vál-
tozásokat hozott.

A változások vonzataként konzerúségüket vesztették a személyi állo,
múny élebnezési péranormli. Módosultak a pénzügyi, számviteli szabá-
lyok. A központi gazdálkodá§t feltételezó és aztjól kiszolgáló szakágazati
belső árrendszer túlhaladottá vált.

Az elmúlt évtizedben számottevő mértékben kisálesedett a káto-
naélelmezésben, a szakági logisztika fonto§ területén alkalmazható isme-
retanyag é_s a mindennapok munkájában nélkülözhetetlen ryakorlat, a
jártasság. Órvendetes tény, hogt a hagulányos ttégt tudomán,te,ülettel -

nevezetesen a táp6lknós-, az élebnezés-, az élebnisar, és a közgazdaság-
ndomáruyal - egütt a vaká§ logi,s,tikát aolgálja a számítástudomúry is.

Végül - és ez még nem történelem - a maryar katonaélelmezés kor-
szerúsítése ery múködő, a 5nkorlat ptóbáját 25 év óta kiálló rendszert
vehet alapul, tehát szükégtelen mindenben űjb6l a "nullúról indulnt'.
Nary a valószínűsége, hogy ery modernizált élelmezési szolgálat kiállja
a fejlett logisztikával rendelkező hadseregek szakágazataival történő
összehasonlítást.
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