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E folyóirat megjelené§e ösztönzést ad a katonai ellátás és gazdálko-
dás egy jellegzetes, meglehetősen sokoldalú szakterülete műtjának, je-
lenének számbavételére, a közeii á - szándékaink szerint - a távolabbi
lehetőségek körvonalazására.

A téma iránti vonzódás általános és régi keletű. Az állandó hadsere-
gek létrejötte óta a katonaélelmezés a központi irányítású és magasan
szakosodott logisztika tudományterűletévé vált (1). Az ellátás megszer-
vezésének sarkalatos kérdése lett az alapvetó emberi igényeket kielégítő
éielmezés tartalmának meghatározása. Ennek során a katonák minden-
napi étkeztetésének ryakorlati kérdesei szülrségszerűen ötvözódtek az
adoit kor tudománya hasznosítható eredményeivel.

A téma időszerűségét a hazai katonaélelmezés rendszerére ható té-
nyezók sokfélesége, újszerűsége adja. A szakágazat szempontjából külsó
tényezók közé tartozik egrrésa a honvédelem doktrinális elveiben tör-
tént lényegi változás, másrészt a gazdasági környezetben a piacgazdaság

- erőteljes - korántsem problémamentes - térnyerése.

A belső tényezők hatása bonyolultabb. A maryar katonaélelmezés
1957-ben megkezdett, majd az 1966-1972. evekben kibontakoztatott re-
formjának eredménye volt az adott kor követelményeinek, a személyi
állomány igényének, ízlésének megfeleló élelmezési ellátá§i rend kiala-
kítása. E modernizáció során kóvethetó kész modellünk nem volt.

A folyamatos belső szerves fejlődés az 1970-es évek má§odik felétól
kezdődően lelassult, akadozott. A megérett döntések helyett pótcselek-
vések, kivárások j ellemeztékbozzáállásunkat a szakágazat napi kérdése-
in túlmutató problémák kezelésében. Súlyosbítja helyzetünket, hogl a

l Dr.üoo Bél, ny.alezíed6,8 h.dludoínáíy kaodidátu§8

69



felgyorsult idóben a néhány éwel ezelőtti, jónak tartott megoldá§ok is
avulttá váltak

A probléma nehéxégi fokát növeli, hogy az újabb szervezőmunká-
hoz, a moderniációhoz követhetó út, a gyakorlatban is elfogadható kész
megoldás nincsen, Úg tűnik, hogl a rendszer alapozását iia definíciók
szintjén szükséges elkezdeni, mert például e téma címadója, a logisztika
fogalma sem eryértelmú.

A logisztikár6l

A fejlett ipari országokban teret nyert a telje§ anyagtárolási, - moz-
gatási, - felha§ználási folyamatokat átfogó logisztika. Szemléletesek az
eredmények a jármú$,ártrásban, a szÁllítmányoó vállalatoknál, a sok fi_
ókkal dolgozó cégeknél. E területeken lá§ányos és áItalőbanhozzáíéí-
hető a témakör eszköz- és módszertrára. Kevesebbet tudunk a nyugati
hadseregekben a hadtáp korszerűsítése érdekében végzett integrált lo_
gisztikai eljárásokról és technikálrról. Ez utóbbi a téma szempontjából
fontos kérdés, mivel a logisaika megalapoaása, szemlélete és technikája
a hadseregtól ered.

A téma jelentős számú szakirodalma a logisaika foga|mának meg-
határoziásában egmrástól ryakran eltér. E dolgozat célját" keretét lénye_
gesen meghaladná a különböző nézópontokon alapuló definíciók'
részletezese. Véleményünk szerin t a szaká gazati rcalitásokat a legkoráb_
bi, a katonai értelmezésben élszerű megközelíteni, amely szerint a lo-
gisztika a csapatok mozgatás ának, elhelyezésének, ellátásárak
tudonánya és gnkorlata. Ez a megh atátozás az érte|mezó sótárakban
is elfogadott.

A szaMgazati logisaikn:
sz ellátás tudom6nya és grakorlata

A logisztika elóbb leírt fogalma a katonaélelmezésben a következók
szerint pontosul:

l) Az élelrnezés tiibb tudományterület eredméDyét eg/üttesen 8l-
knlmazza. Ezek e5dke §em tartozik a hadtudomány körébe. Egrüttes
alkalmazásuk azonban a szakterület saját belső, szerves fejlódésének
alapja. Ennek okán ez utóbbi a hadtudományi témák közé sorolható.

7o



2) A katonaállomány élelmezésében trélkülöáetetlen a §/akorlott-
ság, a jártasság. Ez a tudásnak egl fajtája, amelyet minden bonyolultabb
magyaíázat nélkül el kell sajátítani a közvetlen személyes tapasz_
talatokra haryatkozva.

A §z8lúgazat áItslúnos jellemzói
és sajátosságal

Az élelmezes a csapatok ellátásának eryik ága, eslb€n az adott ka-
tonai szervezet, intézmény nagyobb, gazdasági - logisztikai _ rend-
szerének része.

A szakágazat - mint minden ellátási rendszer - anyagt fófolyamatból
(reálszféra) és vezetési tevékenységekMl áll. Arculatát, mozgiásterét a
gazda§€i környezet meghatározza. Ebből eredóen az anyágellátrási fo-
lyamatok két természetes kategóriáját, dimenzióját _ az anyagok
mennyi§égét naturáüákban és a költs€tényezót pénzertékben - óItalá-
nos jellemzóként értelmezni sziiLlséges.

Az étkezteté§ emberközpontú folyamat, amelyben az emberi ténye-
zók alapvetóek. E §sjáto§ság miatt két további teímé§zete§ dimenzióval
kell számolnunk az élettani értékeket hordoó íápanyagokkal, továbbá
az étí€nddel, a benne foglalt ételekkel.

E néry természetes kategória e§dttes tulajdonsága, hogl a katona-
élelmezésen túlmenóen az íntézményt étkeztetés valamennf formájá-
ban értelmezhetők. Továbbá, hogl a szükségesnek tart'ott né§I kategória
mindegdke e5l-ery tudomány.ágazathoz, - területhez,kötődík

Az étkeztetés minóségéról, a gazdaságosságról, a hatékonyságról ab_
ban az esetben lehet só, ha annak é{ia, er6forrásai kvantifiMltak, azaz
mérhetó\ szÁmszeű§íúhetók

Szükségesnek tartjuk az élelmezési ellátás jellemzőinek, sajátossá-
gainak a felsorolt tényezókben történó összefoglalását. Napjainkban
uryanis az az intéznély étkeztetési íendszer bizonyul életképesne§
amelynek vezetési rendjében a szakágazat valamennyi - az ellátá§ mérvét,
minóségét kifejezó - tényeóje eglszerre és eryidőben érte|mezhetó, ke_
zelhetó. Ennek feltétele, hog mind az élelmezési normának, mind az
étlaptervezésnek legyen e§/ütt kezelhető táplálkoásélettani, ételekben
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kifejezett étrendi, az élelmiszerek választékán n},ugvó anyagi és a költ-
ségeken alapuló pénzügyi vetülete. A katonaélelmezést is magában fog-
laló intézményi élelmeési mikrologisztikai rendszer főbb ismérvei,
jellemzói a következók:

Az éIelmezési nendszer

Az élelmezesi szolgálat az anyagi fófolyamatával, vezetési tevékeny-
ségeivel, gazdasági kórnyezetével és a működtetós követelményeivel gaz-
dasógi rtndszernek minősül. Benne az általános rendszerfogalmak
értelmezhetők,

A működtetés követelménye a rendszer "output'-jaként úry érvé-
nyesül, hogl a szervezottétkertetés során folyamatosan biztosítani szük-
séges:

- az étkező személyek élettani igényét megközelítő tápanyagellá-
tá§t

- a közízlésnek, az étkezési szokásoknak megfelelő étrend
ételváls§zték! útján,

- a normatív költ§€kercten belül.

E követelmények sámszerűsíthetó§ standardokban, normatívák-
ban kifejezhetók.

A r{szrendszertk

E dolgozat korlátai nem teszik lehetővé az élelmezesi rendszer tíznél
több, viszonylagosan önálló vezetési részrendszerének bemutatrását,
amolyek naglobb részben az információs, kisebb részben a közvetlen irá-
nyítási tevékeryxégeket szolgálják.

A szakági mikrologisztikai rendszer szervezése §oíán a vezetési
rendszerból egletlen részrendszer került kiem€lé§re, és - a szakiro-
dalomban foglaltaknak megfelelően - a gazdasági rendszer alacsonyobb
fokú rendszer€rek értelmeztük Az újszerű megoldás hasznossága, hogl
a kiemelt részrendszerben lezajló folyamatok az egász gazdasági folya-
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matra értelmezhetók. Ez a megoldás képezi a szakágazaton belüli integ-
ráció alapját,

A szóban levó rés zrendsz,er az étlapterrezés, Műkódésének lényege:
az ery fóre tervezett étlapttozhozzá kell rendelni az aznapi étkezők lét-
számát. Ezt kóvetóen az aí]yagmozgatási bizonylatok elkészítése, az
anyagnyilvántartási és értékkönyvelési feladatok elvé gz.ése, az e|számo-
lás rutinjellegűvé, számítógéppel kezelhetóvé válik. A számítógépes ve-
zetési rendszer megvalósításának további feltétele a gazdasági
környezetből beérkező szakanyagok készletre vételezése.

Az étlaptenezés

Az étlaptervezesnek elve és ryakorlata több mint 25 éwel ezelótt
honosodott meg a hazai katonaélelmezésben. A módszer lényege, hog5l
az ellátás né5l alapvetó tényezójét: az étrendet, a tápanyagokat, az élel_
miszereket és a tényleges költségeket egyszerre, egyidőben képes kezel-
ni" A tervezési folyamat jól matematizált, kétféle törzsadatállomán}ía
épül. Számítógéptól független, kézzel is végezhető. Aszámítógépes meg_
oldásban jól érvényesül az integráciő, amely a szakági logisztika alapját
képezi.

A szóban levő hazai étlaptervezesi módszer - amely életképesnek
bizonyult más, tehát nem katonai élelmezési rendszerekben is - nem azo-
nos az Eglesúlt Allamokban három éltizeddel ezelőtt kialakított, azóta
is fejlesztett és mára globálisan elterjedt 'CAMP' (Computer A§si§ted
Menu Planning) számítógépes étlaptervezési eljárással (2). A két módo_
zat azonban a gyakorlati alkalmazás során közelebb került egymáshoz.
Iényegi eltérés az étrend ételsorainak meghatározá§ában mutatkozik.
Ez nálunk logikailag megalapozatlan, de az erős hazai szakmai tudás és
tapasztalat birtokában az étrend ételfogásainak meghatározását alapve-
tóen emberi tevékenységnek taítjuk, A vezetési rendszemek e megha-
tároző részrendszerében a sámítóg€pet eszköznek tekintjük az ember
kezében. Az étrend költségtényezóinek minimalizálását - a hazai élelmi-
szerválaszték sajátossága miatt - az é|elmeási szolgálat szintjén elvégez-
ni nem lehet. E kérdésben a CAMP megalkotója, Bálint$ professzor a
szerzőt megerősítette.
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Következtetóse\ javaslatok

E néhány gondolat közzétételével megerősíteni szándékoztam a be-
kezdésben leírtakat. Erzékeltetni kívántam, hory egl, a jellegzetesen hu-
mán szíétához íartozó szakágazat mikrologisztikai rendszerének
megalapozásában, gyakorlatában regen túljutottunk a "zérusponton". A
hazai katonaélelm ezés egy évszázado§ története ezt meggőóelbizn-
nltja.

Avezetés egl meghatározó jellegű részrendszerének kiemelése nem
ötletszerűen történt: a logisztika és az integráció szakágazati lehetósé-
gének bemutatása volt a célom.

Szándékosan nem esett só a logisztika mrás kulcskérdéséról, például
a szakági készletek optimalizálásáról. E problémát - más szállítási, táro-
lási feladatokkal eryütt - a logisztika magasabb szintjén szükéges meg-
oldani.

Nem került sóba az ellátás rendjének szabályozása, pontosabban az
újraszabályoaása. Ez a problémakör üszont olyan bonyolult munkát kö-
vetel meg, mint a honvédség új élelmezesi normáinak megalkotása, a pi-
acgazAaság követelményeinek megfeleló belsó árrendszer kialakítása,
össáangban a már működó számüteli renddel.

Az itt sóbakerült és nem említett feladatok es/üttesét a moderni-
záció címsó fedné, amelynek eredményeként a szel|emi munka iránti
igény meghatványoódna. E vonatkoziásban egyedül a számítástudo-
mányra alapoó szervezés segíthet. Ez üszont napjainkban régen túlha-
ladta a "hardver-szoftver" problémát.

E rövid dolgozatban érzékeltetni kívántam a szake9azat működési
rendjének, problémáinak komplexitását, bonyolultságát. Ezekre kész
megoldást találni nflvánvalóan nem lehet. U§/ vélem, hory e folyóirat
sokat segíthet a szerveómunka megalapozásában.

FoRR/ísM'UWK

(1) CROWDYJ.P.., The Science of the Soldier's Food.
The Army Quarterly and Defence Journal.
(Vol. 11), No. 3. - July 1980.

74



Q)BÁLINTFYL.: Az optimátis étkezés informatikája.
osszefoglaló a matematikai modelleken
alaputó sámítógépes éüaptewezésról.
University of Masachusetts, 1!E9.

75




