
Az élelmezési gazdálkodás rendszerének fejlődése 
és perspektívái 

Bíró István alezredes, Bognár József őrnagy 

Az élelmezési szolgálat gazdálkodási rendszerét tekintve több fejlő
dési fokozaton keresztül jutott el a jelenlegihez. A hadseregfejlesztés kez
deti időszakában anyagnorma gazdálkodásra volt szükség, mert ezt a 
gazdasági tényezőkön kívül a végrehajtó szakemberek gyakorlatlansága 
is megkövetelte. 

A teljes anyagnormán alapuló élelmezési ellátás rendszere azonban 
az évek folyamán elavult és egyre inkább akadályozta az élelmezési sz.ol
gálat fejlődését, a szolgálatvezetők, illetve az irányító szervek tervező 
munkáját, oly mértékben, hogy az gyakran a személyi állomány élelme
zésének rovására ment. 

A teljes anyagnorma-gazdálkodásban rejlő alapvető hibák a követ
kezők voltak: 

- a 28 féle meghatároz.ott mennyiségű élelmiszer kötelező felhasz
nálása miatt nem volt biztosítható a megfelelő változatosság; 

- a rögzítet anyagnormából nem lehetett elkészíteni a kialakult szo
kásoknak, a harcosok zöme igényének megfelelő ételeket; 

- a költségvetésben biztosított pénzössreg nem volt elegendő az 
idénycikkek változó beszerzési ára miatt; 

- az anyagnorma ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási és elszámo
lási rendszer is elavultnak bizonyult. 

Mindezek miatt szükségszerű volt egy olyan ellátási és gazdálkodási 
rendszer kialakítása, amely a felsorolt hibákat részben vagy teljes egé
szében megszünteti. Így került sor 1957 július 1-vel a részbeni pénzgaz
dálkodáson alapuló ellátási rendszer bevezetésére, amelynek lényege a 
következő: a korábbi 28 cikk helyett csak 11 alapvető élelmiszer felhasz
nálása lett kötelezően előírva, a nem alapvető élelmiszerek beszerzéséhez 
pedig pénznorma (á 5,- Ft) került megállapításra. 

A gazdálkodás előnyeit elemezve megállapítható, hogy a pénznorma 
már inkább lehetővé tette a változatosabb élelmezés biztosítását. Az élel
mezési szolgálatvezetők az étrend tervezésnél jobban figyelembe vehették 
a helyi szokásokat. Megszüntette a költségvetési egyensúly felbomlását, 
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pontosabbá vált a tervezés. Lehetővé tette a nyilvántartások egyszerű
sítését, az elszámolási rend korszerűsítését. Bár az előzőekben említett 
·előnyök kétségtelenül növelték az ellátás színvonalát, nem tartjuk ér
dektelennek megemlíteni azokat a hátrányokat, amelyek továbbra is 
megmaradtak. A 11 kötött élelmiszer kötelező felhasználása még mindig 
akadályozta a szabadabb, önállóbb - a helyi beszerzésekre támaszkodó 
tervezést, a kiképzési követelményeket és helyi szokásokat figyelembe 
vevő - biztosítást és ellátást. Az élelmezési szolgálatvezetőknek azonos 
időben két irányban is figyelemmel kellett kísérni a gazdálkodás mene
tét. A vegyes gazdálkodás adminisztratív szempontból sem felelt meg a 
fejlődés követelményeinek. 

E gazdálkodás előnyeinek és hátrányainak mérlegeléséből azt a kö
vetkeztetést lehet levonni, hogy annak bevezetése feltétlenül előrehala
dást jelentett, de ugyanakkor azt is, hogy csak átmeneti gazdálkodási 
formának volt jó. Alapot nyújtott viszont a rugalmasabb, szabadabb, a 
helyi (beszerzési, szervezési, kiképzési, szakképzettségi stb.) körülménye
ket messzemenően figyelembe vevő, egyben nagyobb felelősséggel járó 
teljes pénzgazdálkodás bevezetéséhez. Ezen objektív szükségletként je
lentkező átmeneti időszak lezárása után kerülhetett sor a pénzgazdálko
dás fokozatos továbbfejlesztésére, szinte valamennyi szakanyagra vonat
kozóan. 

A hadsereg élelmezési szolgálat helyzetének gondos elemzése után 
az volt a megállapítás, hogy a pénzgazdálkodást két fő területen, és hi
telkereteken alapuló formában célszerű bevezetni. E két terület az élel
miszerekkel, és az élelmezési felszereléssel való gazdálkodás. A cigaretta 
és borotvaszappan ellátást mellékterületnek tekintjük. 

Nem látszott célszerűnek a pénzgazdálkodás bevezetése a tábori fel
szerelési anyag, a konyhai gépi eszköz, az ágy- és fekszalma, a lótáp, a 
göngyöleg és a szappan ellátásban, továbbá az élelmezési felszerelési 
.anyag (mérleghitelesítés) javítási költségére. 

Elelmiszerekkel való gazdálkodás 

Az előbbiekben említett és célul tűzött feladatok megvalósítása érde
kében 1960-ban került sor a hitelkereten alapuló élelmiszer gazdálkodás 
kísérleti alkalmazására, majd 1963. évtől - a cigaretta és borotvaszappan 
illetménnyel együtt - annak véglegesítésére. 

Az élelmiszerekkel való ellátásban az említett időponttól kezdve a 
:llelhasználható kiszabatok - a nyershús kivételével - nincsenek meg
határozva. A nyershús 10 napi kiszabata 1600-2000 g, amely úgy értel
mezendő, hogy a 10 napos étlap összeállításánál az egy főre eső hús
kiszabat alsó határa 1600, felső határa pedig 2000 grammnál kevesebb, 
illetve több nem lehet. 

A teljes napi étkezések kalóriaértékének - a személyi állomány túl
nyomó részének illetményes I. sz. élelmezési normán belül - 4000---4200 
között kell lenni. A napok közötti kalória ingadozás az 500 kalóriát nem 
haladhatja meg. A magasabb, vagy alacsonyabb kalória értékű étkezések 
beállítását a személyi állomány előtt álló kiképzési és egyéb feladatok 
határozzák meg. 
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Elelmezésl -felszerelésekkel való gazdálkodás-

Az élelmezési felszerelési anyag természetbeni ellátásán alapuló 
gazdálkodási rendszer az ideiglenes „Részletes jegyzék"'-ben felsorolt és 
különféle létszámokra (50, 100, 150, 200 és 300 fős tiszti étkezde, 200, 
450, 600 és 1200 fős legénységi konyha) meghatározott felszerelési anyag
szükségleten és az állománytáblában feltüntetett létszámon alapult. A 
részletes jegyzék és a létszám alapján cikkenként kiszámított mennyiség 
képezte az adott alakulat „Kell" álladékát, amelytől eltérni csak nagyobb, 
mérvű létszámemelkedés esetén lehetett. 

Anyagigénylésre az anyagelszámolás és jelentés szolgált, amelyet 
kezdetben negyed-, majd félévenként, az utóbbi években pedig már csak 
év végén kellett a gazdálkodó .alakulatoknak megszerkeszteniük. A je
lentések értékelése után központi raktári készletből került kiutalásra a 
hi_ányként kimutatott mennyiség. Az élelmezési felszerelési anyagellátás 
röviden ismertetett rendszerére a fejtegetésünk elején már említett okok 
miatt volt szükség. 
' Kétségtelen, hogy a természetbeni ellátás során a csapatokra úgy
szólván semmiféle tervezőmunka nem hárult. Tevékenységük mechanikus 
anyagigénylésre szorítkozott csak, amely a valóságos szükségletet a köz
ponti raktári készletek választékának hiányában megfelelően nem is 
tükrözhette. A választékhíány legélesebben azon gazdálkodók ellátását 
nehezítette, amelyek a tipizált felszerelésekkel feladatukat ellátni nem 
tudták. Ilyen problémák voltak többek között az egészségügyi intézetek
nél, üdülőknél, kluboknál, napközi otthonoknál stb. Atmeneti megoldás
ként a felszerelés színvonalának biztosítására évenként bizonyos pénz
összeget terveztünk be a költségvetésbe a szükséges igények kielégíté
sére. 

Az akkori időszakot értékelve az élelmezési felszerelési anyagnorma
gazdálkodás alapvető hibájaként a következőket említhetjük meg: 

- a minden tekintetben tipizált konyha- és éttermi felszerelés a fej
lődés során már nem biztosította a követelményeknek megfelelő kultu-· 
rált étkeztetést; 

- az ellátáshoz kapcsolódó elszámolási rendszer e területen is el-· 
avult; 

- az ellátás gyakorlati végrehajtása egy sor bürokratikus vonást 
tartalmazott, emiatt gyakran késedelmes volt az anyagkiutalás is. 

A pénzgazdálkodás bevezetését az élelmezési felszerelési anyagellá
tásban többirányú előzetes felmérő munka előzte meg. Ennek során a 
következő főbb kérdések tisztázása volt szükséges: 

- a gazdálkodás újabb, korszerűbb formája mennyiben segíti elő 
az élelmezési szolgálat munkáját; 

- a pénzgazdálkodás a természetbeni ellátással szemben milyen elő
nyökkel jár a vezető és végrehajtó szervek számára; 

- a gazdálkodási elvek és gyakorlati tapasztalatok alapján, a végre
hajtó szolgálat igényével összhangban kidolgozni a tervezett gazdálkodási 
rendszer végrehajtásának módját. 

A felsorolt tényezók elemzése, valamint a gazdálkodás elveinek meg
határozása után - egyéves csapatpróba tapasztalatai alapján - 1965. 
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január l-től az egész néphadseregre kiterjesztésre került az élelmezési 
felszerelési pénzgazdálkodás. A gazdálkodás alapjául a több éves statisz
tikai adatok és tényszámok felhasználásával kialakított és az egy főre 
megállapított pénzilletmények szolgáltak. 

A normák pénzértékének konkrét ismertetését mellőzve említjük 
meg, hogy az igényeknek megfelelően külön lett megállapítva a sorállo
mány, ezen belül a tartalékos kiképzésre bevonulók, a tiszti iskolai nö
vendékek, honvédségi üdülőbe beutaltak, kórházi ápolás alatt álló bete
gek, csapatgyengélkedők, honvédségi napközi otthonok, repülőhajózó tisz
tek és tiszthelyettesek, külföldi csereüdülők, csapat tiszti étkezdén, hely
őrségi és fegyveres erők klubjaiban étkezők illetménye. 

A pénzilletmény megoszlik első ellátmányra, utánpótlási és kiegészítő 
illetményre. 

Az első ellátmányban azok az újonnan alakult egységek, intézetek és 
szervek részesülnek, amelyek élelmezési felszerelési anyaggal még nem 
rendelkeznek. Az utánpótlási illetményt a már működő egységek, intéze
tek és szervek a felszerelési anyagaik folyamatos utánpótlására kapják. 
Kiegészítő illetményt átmeneti időtartamú és meghatározott létszámemel
kedés esetén lehet felszámítani. 

A felsorolt területeken bevezetett hitelkereteken alapuló pénzgazdál
kodási rendszer már jóval több előnyökkel rendelkezett, mint a korábbi 
időszak anyaggazdálkodási (vegyesgazdálkodási) rendszere. 

A hitelkereteken alapuló pénzgazdálkodás eredményeit, hatását az 
ellátás fejlődésére, valamint a további követelményeket a következők 
szerint lehet összefoglalni. 

1. Az élelmiszerekkel való gazdálkodásban 

A bevezetett hitelgazdálkodás a vezetés, irányítás, valamint a vég
rehajtó szolgálat számára is sok gyakorlati eredményt hozott. A vezető 
és irányító szervek megszabadultak azoktól a feladatoktól, amelyek az 
ellátás túlzott centralizáltságából származtak, megszűnt az a helytelen 
gyakorlat, hogy a minisztériumi szerv gazdálkodott a csapatok helyett. 
A hitelgazdálkodás bevezetése, mivel a vezető szervek sok felesleges te
hertől mentesültek, lehetőséget adott a csapatok helyszínen történő ellen
őrzésének fokozására, amelynek hasznossága nyilvánvaló. Ugyanakkor 
lehetővé vált az anyagelszámolás tartalmának és formájának egyszerűsí
tése, korszerűsítése is, továbbá a havonkénti elszámolás helyett a ne
gyedévenkénti elszámolásra való áttérés anélkül, hogy ez a hadsereg ér
dekeit hátrányosan befolyásolta volna. 

A hitelgazdálkodásra való áttérés a csapatélelmezés közvetlen minő
ségi fejlődését is eredményezte. Megszűnt a kötött anyagnormák mecha
nikus hatása, lényegesen változatosabbá, ízlésesebbé, a katonák otthoni 
élelmezését jobban megközelitővé vált az ellátás. Az élelmiszerfogyasztás 
azon élelmiszerek felé tolódott el, amelyek közelebb állnak a katonák 
igényeihez, de megfelelnek a fogyasztás fejlődése általános irányának is. 
A számszerű bizonyítás előtt megemlítünk néhány gondolatot erről a té
máról. 
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Az élelmiszerfogyasztás nem változatlan, szerkezete állandóan ala
kul. Perspektivikus fejlődésének törvényszerű iránya van és a fogyasz
tás minden egyéb tényezőtől függetlenül - hosszabb távon - ennek 
megfelelően fejlődik. Ezt ideiglenesen lassíthatja, gátolhatja valamilyen 
átmenetileg ható tényező, de a tendenciát nem változtatja meg. A fo
gyasztási szerkezet az általános fejlődéssel, a termelőerők magasabb szín
vonalával, a tudomány előrehaladásával kapcsolatos. Az életszínvonal 
emelkedése ezt a tendenciát még inkább megerősíti, a változást gyor
sítja. 

Az élelmiszerfogyasztás perspektivikus fejlődésének alapvető ten
.denciái: 

Fokozatosan csökkenjen: 
az őrlemények, liszt, kenyér, száraztészta, 
a hüvelyesek, 
a burgonya, 
a zsiradékok fogyasztása. 

Fokozatosan növekedjen 
a hűs, húsipari termékek, 
a tej, tejtermékek, 
a cukor, 
a zöldfőzelék, zöldség és gyümölcs fogyasztása. 

Az alkalmazott élelmezési gazdálkodási rendszereket vizsgálva - az 
elműlt 18 évet alapul véve - a fejlődés a következők szerint alakult 
(1. sz. táblázat): 

Egy főre egy évre eső élelmiszerfogyasztás 
az 1951-1967. években 

1. táblázat 

~ • ~ A teljes pénzgazdálkodás :f~m.c:,J.t gj'g~~: (hitelgazdalkodás) időszakában 
»ca~,?,:~ bD :,..!:d..!:i: a, 

Főbb cikkcsoportok C: 0 ! ... b(l~ :s ... bCI 

1 1 1 1 1 
cal::~ c:I ~'Cl m e:! 1962 1963 1964 1965 ""' 1967 " "' ~ ~:g <ti* < g~:s2~ < b(I-JJ .... kilogramm 

Orlemények 
(liszt, kenyér, szá-
raztészta) 232,9 205 212 221 209 205,7 198,2 195,5 

Hüvelyesek ' (bab, borsó, len-
cse) 20,8 14,6 14,2 14,2 13,9 12,1 10,6 10,4 

Burgonya 182,5 146 145,2 137,2 126,6 99,8 95,1 91,5 

Zsiradék 
(zsír és szalonna) 18,3 20,4 22,5 22,8 22 23 23,3 24,3 

Húsok és húsipari 
készítmények 58,4 95,6 96,3 98,5 97,3 94,1 100,5 103,7 

Tej- és tejtermékek 
(tejben átszámítva) 12,6 36,5 60,- 71,6 75,9 80,8 TI,3 91,9 

Cukor 22,l 26,5 26,8 26,8 25,9 23,9 23,5 22,5 

"Zöldség, zöldfőzelék 
(tartósított is) 93,4 100,- 108,5 112,3 113,5 90,6 11!,8 112,-
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A táblázatból kitűnik, hogy a fogyasztás alakulásának általános ten
,denciája a kimutatott 18 évet alapul véve érvényesült. A felhasználás 
kedvező alakulása mellett fennálló problémák a kedvezőtlen fogyasztási 
tendenciákból származnak. Az ételek túlzottan zsírosak, a sovány marha
hús, baromfi és hal fogyasztása helyett a zsíros sertéshús dominál, amely 
még fokozza az egyébként is magas sertészsír felhasználást. Túlzottan 
.magasnak tekinthető az őrlemények, elsősorban a kenyér- és tésztafélék 
fogyasztása. Ezzel szemben bizonyos tartózkodás mutatkozik az állati 
termékek közül a tej- és tejtermékek irányában. A fehérje igényt inkább 
hús és húsipari termékekből fedezik. 

Következtetésként levonható, hogy az élelmiszerfogyasztás jelenlegi 
.szerkezete még nem tükrözi a tényleges szükségletet, de összességében 
kedvező irányban fejlődik, az élettanilag is értékesebb élelmiszerek fo
gyasztása mindinkább előtérbe kerül. 

2. Az élelmezési felszerelési anyagokkal való gazdálkodásban 

A gazdálkodás alapjául meghatározott pénzilletmény az alapintézke
dés szerint két részből állt: ,,A" és „B" csoportú illetményből. Az „A" 
csoportú illetmény terhére kizárólag a HM raktáraktól lehetett vásárolni, 
meghatározott élelmezési felszerelési cikkeket, míg a „B" csoportú illet
.mény terhére központi beszerzést nem igénylő felszereléseket szereztek 
be az alakulatok. 

A pénzgazdálkodás közel 4 éves gyakorlati tapasztalatai alapján kö
vetkeztetésként megállapítható, hogy lényeges előrelépést jelent az ezt 
megelőző, természetbeni ellátással szemben. Az anyagellátási rendszer 
nem tette lehetővé, hogy a végrehajtó szolgálatban dolgozók a helyi sa
játosságnak megfelelően tervezzék meg az élelmezési felszerelési anyag
szükségletüket. A mechanikus anyagigénylés következtében egyes cik
.kekből nagy mennyiségű készletek halmozódtak fel, ugyanakkor más 
cikkekből pedig nem rendelkezett a csapat a szükséges mennyiséggel. 

A pénzgazdálkodás bevezetésének eredményeit az alábbiakban fog
lalhatjuk össze: 

- megszüntette az anyagnorm.ával együttjáró kötöttségeket, ugyan
.akkor fokozta az élelmezési szolgálatvezetők felelősségét az anyagellátás 
megtervezésében; 

- a korábban felsőbb szinten meghatározott és elrendelt készletkép
zés helyett előtérbe lépett a tényleges, az adott alakulat sajátosságából 
.adódó valóságos szükséglet biztosítása, ennek következtében csökkent az 
elfekvő készlet; 

- az alakulatok olyan felszerelési cikkeket is beszerezhetnek, ame
lyeket a központi ellátás idején nem kaptak meg, ezáltal kulturáltabbá 
tudják tenni az étkezdéket. Igen sok helyen találkozhatunk már ízléses 
felszereléssel. Több alakulatnál, részben a pénzgazdálkodás által nyúj
totta lehetőségek kiaknázásával rátértek az önkiszolgáló étkeztetésre, csa
patbeszerzésből biztosították a szűkséges önkiszolgáló felszereléseket; 

- sokkal inkább érdekeltek az alakulatok a helyes és tervszerű gaz
dálkodásban, mert megtakarításaik évről évre átvihetők és. a halmozott 
.megtakarításból már nagyobb beruházások is eszközölhetők. E lehetősé-
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gek következtében javult a konyhákon és étkezdékben az anyagi fegye
lem, gondosabbá vált a karbantartás, feszesebb lett a személyi felelősség. 
A parancsnokok is nagyobb követelményeket támasztanak a gazdálkodás 
megszervezésével szemben; 

- megnőtt a seregtestek és magasabbegységek hatásköre és fele
lőssége alárendeltjeik gazdálkodásának közvetlen irányításában; 

- a gazdálkodás irányításának decentralizálása következtében csök
kent az élelmezési szolgálatvezető szerveinek lekötöttsége, kevesebb a 
központilag beszerzendő cikkek mennyisége. 

Az új gazdaságirányítás követelményeinek megfelelően a csapatgaz
dálkodás továbbfejlesztése, a teljes körű pénzgazdálkodás megvalósítása, 
továbbá az adminisztráció csökkentése érdekében 1968. január l-től je
lentős mértékben egyszerűsítésre került az élelmezési felszerelési pénz
gazdálkodás is. Lényeges változást jelent, hogy megszűnt a pénzilletmény 
megosztása, ezen időponttól már csak élelmezési felszerelési pénzillet
ményről beszélünk. 

Az alakulatok szempontjából vizsgálva legpozitívabbra. értékelhető 
az év végi pénzmegtakarítás felhasználására vonatkozó rendelkezés, 
amelynek alapján az élelmezési felszerelési pénzilletményből 1968. de
cember 31-étől az év végén mutatkozó maradvány - amely származhat 
tervszerű tartalékolásból, objektív okok miatt végre nem hajtott beszer
zésből stb. - a következő évre teljes egészében átvihető és felhasznál
ható. 

Az új gazdálkodási rendszerben a jóváhagyott illetmény összegéből 
az év végi pénzmaradvány az alakulat csekkszámláján marad (korábban 
a „B" illetmény év végi maradványa nem volt felhasználható). Az új 
lehetőségekkel élve, akár több éven keresztül is halmozható a megtaka
rítás nagyobb beruházások végrehajtására, amelyre eddig nem volt lehe
tőség. 

Növeli a gazdálkodók pénzilletményét a. parancsnok selejtítési jog
körébe utalt felszerelések selejtítési hulladékának értékesítéséből szár
mazó bevétel, valamint a pénzilletményből beszerzett élelmezési felsze
relési cikkekből leltározások stb. alkalmával megállapított hiányok meg
térült értéke, amelyet 1968. január l-től az ellátás színvonalának javí
tására, illetőleg a hiányok pótlására lehet felhasználni. Ez a lehetőség 
remélhetően fokozni fogja az élelmezési szolgálatvezetők tevékenységét 
az anyagi fegyelem további megszilárdításában, illetőleg a felszerelési 
anyagban kártokozókkal szembeni határozott intézkedések meghozata
lában. 

Az elért eredmények mellett azonban tárgyilagosan meg kell állapí
tani, hogy a pénzgazdálkodás nyújtotta megnövekedett léhetőségeket nem 
mindenütt kíséri az étkeztetés színvonalának, az anyaggal való bánásmód
nak javulása. Még mindig találkozhatunk olyan alakulatokkal, ahol az 
étkeztetés kulturáltsága nem éri el a kívánt mértéket. A katonaállomány 
életkörűlményeinek megjavításához szorosan hozzátartozik az étkeztetés 
helyes megszervezése, fegyelmezett végrehajtása is. Ez csak a. parancs
nokok, valamint a párt és KISZ-szervezet közös erőfeszítésének eredmé
nyeképpen, szívós és céltudatos nevelőmunkával, mindennapos ellenőr
zéssel, határozott követelménytámasztással valósítható meg. 
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·3. Az élelmezési szakanyag ellátás minóségi színvonala emelésének 
és a pénzgazdálkodás fejlesztésének további perspektívái 

A csapatok élelmezési ellátása területén elért eredmények mellett 
természetesen több olyan probléma és hiányosság áll fenn, amelyek ki
sebb vagy nagyobb mértékben akadályozzák a továbbfejlődést. Az elért 
eredmények és a fennálló hibák jellegének elemzése alapján a katonák 
élelmezési ellátása megjavításának és az élelmezési pénzgazdálkodás fej
lesztésének főbb célkitűzéseit a következőkben látjuk: 

a) Az élelmezési ellátás által jelenleg biztosított mennyiségi tényezők 
további fenntartása mellett még jobban törekedni az ízletesebb, változa
tosabb, tápanyag összetételben ideálisabb élelmezés megvalósítására, sza
kítva azzal a még jellemző szemlélettel, amely az élelmezés színvonalát 
kizárólag kalóriában méri, és nincs figyelemmel a tápanyag összetételre, 
azok egymáshoz való arányára. 

b) Alapvetően javítani szükséges a főzéstechnológiát és az étkeztetés 
kulturáltságát. Az étkezések kiszolgálását mindinkább az önkiszolgálás 
felé helyes fejleszteni. A csapatétkezdéket fokozatosan a korszerű, köny
nyen tisztítható és kezelhető, a tömegélelmezés követelményeit kielégítő 
éttermi felszerelési anyagokkal célszerű ellátni. 

c) A kísérletek - minden egységnél - a választásos menürendszer 
bevezetése lehetőségeinek felmérésére irányuljon, majd ahol lehetséges 
és célszerű, ott a választásos étkeztetést valósítsuk meg. 

d) Az 1968. április 1-ével kísérleti céllal bevezetett pénzgazdálkodást 
(az eddigi hitelgazdálkodás helyett), amelynél a ténylegesen élelmezésre 
fordított, felhasznált élelmiszerek értékét viszonyítjuk a tárgyhavi illet
ményhez; tökéletesítsük, a végleges gazdálkodási formát alakítsuk ki. 

e) Az élelmezési gazdálkodás egységesítése érdekében tovább cél
szerű vizsgálni - a tábori élelmezési technikai eszközök kivételével - a 
még anyagnorma gazdálkodáson alapuló területeket (pl. szappan, lótáp 
stb.) törekedve a pénzgazdálkodás ez irányú kiterjesztésére. 

f) Az élelmezési gazdálkodással összefüggő nyilvántartási és elszá
moltatási rendszer egyszerűsítése, tökéletesítése, lehetőleg az értéknyil
vántartás és elszámolás elve alapján. Az élelmiszerraktárban tételes 
(szám- és érték szerinti), az élelmezési szolgálatvezetőnél pedig szintetikus 
(értékben összegezett) nyilvántartások vezetése lenne a célszerűbb. Az 
elszámoltatásnak alapvetően a költségvetési tételek szerint biztosított 
pénzellátmánnyal összefüggésben kellene megvalósulni. 

g) Az élelmiszerek sajátosságából adódó természetes mennyiségi csök
kenés, veszteség elszámolásának és leírásának rendjét értékben, a for
galom arányában célszerű szabályozni. 

h) Tovább keresni azokat a lehetőségeket, módszereket, amelyek 
megvalósításával növelhető a gazdálkodás hatékonysága, ugyanakkor 
konkrétan mérhető a gazdálkodás eredményessége is. 

ü A fejlődés követelményeivel összhangban célszerű kidolgozni, a 
népgazdaságban is alkalmazott elveknek megfelelően, az álló és fogyó-
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eszközök értékbeni nyilvántartását, elszámolását, természetesen a nép
hadsereg sajátosságának figyelembevételével. 

i) Továbbra is biztosítani azokat a lehetőségeket, amelyek helyes 
alkalmazásával növelhető a gazdálkodók önállósága. 

Fejtegetésünkben rövid áttekintést kívántunk adni az élelmezési 
szolgálat gazdálkodási rendszerének, ezen belül a pénzgazdálkodásnak 
fejlődéséről. A leírtak alapján egyértelműen megállapítható, hogy az. 
élelmezési szolgálat az utóbbi években igen nagy lépéseket tett a kor
szerű gazdálkodás elvi és gyakorlati kérdéseinek megvalósítása érdeké
ben. 

úgy véljük, hogy a gazdálkodás megszilárdítása és továbbfejlesztése 
mindnyájunk ügye és érdeke. Közös erőfeszítéssel e tekintetben is köny
nyebben előbbre tudunk lépni és a még jelentkező problémák megoldása 
is könnyebbé válhat, ha a végrehajtó szolgálat az eddigiekhez hasonlóan 
kezdeményezésével, építő javaslataival továbbra is segíti a vezetés mun
káját. 
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