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Közismert, hogy a csapatok élelem ellátása mind békében, mind 
háboruban az élelmezési szolgálatban dolgozók részéről mindennapos, 
lelkiismeretes és feszített munkát igényel. Ezen belül nagyon sok objektív 
és szubjektív körülmény közrejátszásától függ az elkészült ételek minő
sége és - elsősorban háborúban - a katonákhoz történő eljuttatása. 
A gyakorlatok sikeres végrehajtásának is egyik lényeges összetevője. 

hangulati tényezője az élelmezési biztosítás eredményessége. Míg azon
ban a gyakorlatok megtervezése és lefolytatása harcászati-hadműveleti 

szempontból - vagyis a katonák feladatát tekintve - háborús helyzetet 
feltételez, addig az élelmezési biztosítással szemben mind a tiszti, mind 
a sorállomány egy részéről az az igény, hogy az élelmezési szolgálat gy::i.
korlatokon is a laktanyában megszokott, frissen készített ételeket biz
tm:ítsa. 

Az természetesen reális igény, hogy a fiziológiailag szükséges táp
anyag és kalóriamennyiség biztosításán túlmenően állandóan törekedni 
kell a választékos, kulturált és higiénikus ellátás megvalósítására minden 
körülmények között, de az kissé irreális, hogy rendkívüli viszonyok között 
is állandóan friss nyersanyagokból készített és választékosan ízesített. 
illetve fűszerezett ételeket lehessen biztosítani. Táplálkozási szokásaink
ból adódóan érthető, hogy a tartósított élelmiszerek állandó jelleg'i 
fogyasztása gyakorlatokon ellenérzéseket válthat ki a katonákból akkor, 
ha az ellátást azonos termékek naponkénti ismétlésével, illetve csak tartó
sított és hideg élelemmel oldják meg. Úgy vélem, hogy hasonló példákat 
lehetne még sorolni. A tartósított élelmiszerekkel történő élelmezés éppen 
a termékek jellegénél fogva, lényegesen körültekintőbb, tervszerűbb fel
adatot ró az C'llátókra. A tartósított élelmiszerekkel szembeni - egyre 
csökkenő - negatív megnyilvánulások ellenére világszerte erősödő ten
dencia a konzervek fogyasztásának növekedése. A konzervek gyártásának 
és elterjedésének növekedését tapasztaljuk hazánkban is napjainkb2.n. 
Az Országos Tviűszaki Fejlesztési Bizottság által megjelentett tanulmány, 
mely kiemelt élelmiszerip:-iri ágazatok fejlesztési koncepcióját tartalmazza, 



prognosztikusan jelzi a hazailag gyártott tartósított termékek belföldi 
igényét. 

A főbb termékekre vonatkozó belföldi igény a következő' 

Belföldi igény: mennyiség 10 t-ban: 

1970 1980 

Gyümölcskonzervek 6500 20 OOO 
Főzelékkonzervek 7600 13 400 
Leveskészítmények 350 700 
Húskonzervek 1700 5 OOO 
Készételkonzervek 1300 1 800 

A konzervipar teljes termelését figyelembe véve az 1970 éves bázis 
szinthez viszonyítva 1980-ra a termelés várhatóan megkétszereződik. 

Ezeknek a számoknak a tükrében vizsgálva a fogyasztást megálla
pítható, hogy a fogyasztás szerkezetében is jelentős eltolódás várható 
országszerte a tartósított készítmények irányában. Ennek természetes 
következménye, hogy az MN élelmezési ellátásban is érezteti hatását a 
fogyasztási szerkezetben bekövetkezett változás. A laktanyai ellátást te
kintve elsősorban költségkihatása miatt ez a folyamat lényegesen lassúbb 
lesz, mint az „M" ellátásra tervezett élelmiszerkészletek megalakításában. 
Az „M" készletek korszerűsítését a következők figyelembe vételével lehet 
szemléltetően indokolnL Ismert előttünk, hogy a korszerű háborúban az 
élelem ellátás, a mennyiségi és minőségi igények maradéktalan kielégítése 
rendkívül sokrétű feladatot jelent. 

A követelményeket szakterületünkre vonatkoztatva megállapítható, 
hogy a hadműveleti területre elvonult csapatok közül a közvetlen harc
érintkezésben és menetben tevékenykedő csapatok részére az étkeztetést 
minél rövidebb idő alatt, az előkészítő és feldolgozó munkák kiküszöbölé
sével, illetve minimálisra csökkentésével lehet megoldani. Ennek a felté
telnek elsősorban a tartósított készítmények széles választékának biztosí
tásával tudunk eleget tenni. 

A már eddig is ellátási rendszerünkben levő hidegen fogyasztható 
készítmények és lí:.észételkonzervek a különböző gyakorlatok során jó 
minősítést kaptak. 

Az t.ltalános közfogyasztásnak megfelelő ízű és tápanyagtartalmú 
konzervekkel praktikusan megoldható napi két főétkezés biztosítása. E 
téren további feladatunk, a választék bővítésével elérni azt, hogy a gya
korlatokon 7-10 napon belül ne ismétlődjenek ezek a termékek az ét
rendben, továbbá irányétlapokkal segítsük az élelmezési szolgálatvezető
ket a szükséges tápanyag. ásványi só és vitamintartalom figyelembe\·é
telével a komplettebb élelmezés megvalósítására. 

Irányelv és táplálkozás-élettanilag indokolt, hogy a szervezet számára 
naponta - a három Iőétkezésen belül - két alkalommal főtt, meleg ételt 
lehessen biztosítani. Ennek alapján kerültek összeállításra a csapatcllá
tási tagozatokban az élelmiszerkészletek. 

A különféle konzervekkel biztosítható íőétkezés mellett a harmadik 
főétkezést jelenleg az 1,5-2 órai főzést igénylő é:2lmiszerek és scgédanya-
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gok készletezésével oldják meg. Az elöbbiekben körvonalazott követelmé
nyekből viszont egyértelműen adódik, hogy az MN csapatai korszerű 

élelmiszerekkel történő „M" ellátását csak a következő szempontok érvé
nyesítésével lehet megoldani: 

- a csapatokat közvetlenül hidegen, vagy melegítés után fogyaszt
ható konzervekkel és rövid főzési idejű, konyhakész élelmiszerekkel kell 
eUátni; 

- olyan csomagolási egységeket kell kialakítani, amelyek lehetővé 
teszik az élelmiszerek számolás és mérés nélküli felhasználását, szétosztá
sát, illetve adagolását; 

- meg kell oldani az ellátási rendszer mélységében a gépekkel törté
nő anyagmozgatást, ugyanakkor gyorsítani, egyszerűsíteni kell az alegy
ségeknél, egységeknél szükségszerűen jelentkező, kézi erővel történő szál
lítást is; 

- növelni kell a csomagolás védőképességét, mivel csapattagozatok
ban a szennyeződésektől való mentesítést csak a csomagolóanyag mente
sítésével, illetve a külső anyagok eltávolításával lehet reálisan megoldani. 

A fémdobozba csomagolt konzerveknél ezek a követelmények általá
ban megoldottak, ezért a harmadik főétkezésre tervezett, rövid főzési időt 
igénylő konyhakész (továbbiakban: félkész) élelmiszerekkel kívánok a 
következőkben foglalkozni. 

Félkészételek: gőzzel feltárt vagy feltárás nélküli szárítmányokból, 
zsírból, fűszerekből és segédanyagokból összeállított konyhakész levesek 
és főzelékek. 

Felhasználáskor - a szükséges mennyiségű víz hozzáadásával - 15-
20 perces forralással jó minőségű étel készíthető belőlük. Lehetővé teszik 
a mozgókonyhán és az alegység főzőberendezésen történő gyors ételkészí
tést. Szavatossági idejük 18 hónap. A félkész ételeket 2 csoportba sorol
hatjuk: főzelékek és levesek. 

Főzelékek: készíthetők hüvelyesekből (bab, borsó, lencse) édes és kel
káposztából, burgonyából, de tágabb értelemben ide sorolhatjuk a száraz
tésztákat és a rizst is. 

Levesek: a mindennapi étkezésben igen megszokottak. Gazdag 
ízanyagtartalmuk, étvágy és emésztést fokozó hatásuk miatt jelentősek. 
Kidolgoztuk a húsleves, zöldségkrémleves, burgonyakrémleves, csontleves, 
gombakrémleves receptúráját és tartósítási technológiáját. Természetesen 
ezen termékek választékát is lehet még bővíteni. Az egyszerű, gyors oszt
hatóság érdekében, figyelembe véve a gazdaságosságot is, célszerűbb a 30 
adagos csomagok sorozatgyártása. A többrétegű csomagolóanyag (zárt 
polietilén fólia + nátronzsák + kartonláda) megfelelő védelmet nyújt a 
mec'.""Lanikai behatások és szennyeződések ellen. 

A termékek kísérleti kipróbálása több alkalommal mind hazai, mind 
külföldi gyakorlatokon megtörtént. A tapasztalatok azt igazolták, hogy 
ezek az élelmiszerek a tábori ételfőzés korábbi jellemzőit (nyer.sanyag
előkészítés, hosszú főzési idő stb.) jelentősen megváltoztatták, javították, 
íz és laktató érzékük megfelelt. A főzelékek rövid elkészíthetősége szük
ségessé tette, hogy 2. feltétként kiadásra 1<:erülő húskészítmények, illetve 
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húsipari termékek is rövid idő alatt elkészíthetők legyenek. Erre a célra 
a húsfeltétkonzervek szolgálnak. 

Felmelegítve - kenyérrel - szükség esetén önálló ételként is elfo
gyaszthatók. Egy fémdoboz 1 kg színhúst tartalmaz, mely 10 adagnak 
felel meg. Rendelkezünk a sertéspörkölt, csikóstokány, marhapörkölt, 
borsostokány és a debreceni tokány gyártásához szükséges feltételekkel. 
Szavatosságuk hasonlóan a többi fémdobozba csomagolt konzervhez, 3 év. 

A korszerű élelmiszerek rendszerbe vitele mellett a korszerűsítés 

másik fontos területe a létszámra komplettírozott élelmiszerkészletek 
megalakítása. Ennek alapvető jelentősége abban van egyrészt, hogy az 
élelmiszert a rendelkezésre álló anyagmozgató eszközökkel az egységrako
mány megbontása nélkül el lehet juttatni a központ hadtáptól a zászlóalj 
ellátó alegységig, másrészt, hogy a békében megalakított csapat „M" kész
letek raktárból a szállító gépkocsira történő málházása a lehető legrövi
debb idő alatt gépekkel. vagy kézi erővel végrehajtható. 

A korszerű „M" élelmiszerkészletek kialakítását elsőként a csapat
ellátási tagozatokban célszerű végrehajtani. E feladat végrehajtása nagy
fokú szervezettséget, körültekintést és rugalmasságot követel. A lét
számra történő komplettírozást - napi javadalmazások szerinti készlete
zést - a zászlóalj ellátó alegységnél az egyadagos konzervekből meg lehet 
oldani, míg a félkészételeknél - mivel 30 adagos csomagolásúak - fel
felé történő kerekítéssel célszerű tervezni. Az ezredeknél tárolt javadal
mazások hasonló elv szerint komplettírozhatók. 

Ezen készletek mozgatása, málházása - figyelembe véve a jelenlegi 
adottságokat és a komplettírozott készletek jellemzőit ~ általában csak 
kézi erővel oldható meg. Ezért legcélszerűbb olyan hordozható málha
eszközöket alkalmazni, melyek két fő által könnyen mozgathatók, ugyan
akkor használaton kívül számottevő térigényük nincs. A különféle fa, 
fém eszközök kipróbálása után mind a gazdaságosság, mind az előbbiek 
figyelembevétele alapján legcélszerűbb megoldásnak a textil alapanyagú 
szállítóhevedert találtuk. 

A hadosztály raktárban az alárendeltek részére tárolt „M" élelem 
készletek komplettírozásánál célszerű a gépi anyagmozgatás lehetőségével 
és szükségletével számolni. 

Az élelmiszer gazdaságban is széles körben alkalmazott rakodólapos 
anyagmozgatás ebben az ellátási tagozatban mind a komplettek nagyságát, 
mind a tárolótér által biztosított lehetőségeket tekintve megoldható. 

A szabványméretű sík rakodólapra (800x1200 mm) málházott, a nép
gazdaságban szintén elterjedt 5/1-es (410 jelű) kartonokba csomagolt élel
miszerekből napi javadalmazások (kenyér nélkül) állíthatók össze 400 fő 
részére. 

A különböző anyagmozgató eszközökkel (emelővillás targoncák, 
FRAK) történő biztonságos mozgatás érdekében farostlemezből készített 
ún. köztes lapok alkalmazásával a komplettírozott rakomány pántolható 
2;-~élkül, hogy a kartonok mechanikailag károsodnának. 

(A hadosztály közvetlenek részére a készlet megalakítása a z.-nál leírt 
elv szerint történhet.) 
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Egy rakodólapon málházott 400 fős komplett a következő élelmisze
rekből tevődik össze: 

400 doboz 1/5-ös hidegkonzerv 4 karton 
400 doboz 1/2-es készétel konzerv 10 karton 

16 csomag 30 adagos félkészétel főzelék 4 karton 
16 csomag 30 adagos félkészétel leves 1 karton 
15 doboz 10 adagos húsfeltétkonzerv 3 karton 
14 csomag 30 adagos kávészer 2 karton 

A többrétegű, 1, 10, illetve 30 adagos csomagolásu élelmiszerek el
juttathatók a katonákhoz, illetve a főzőeszközökhöz úgy, hogy a közvetlen 
burkoló csomagolást meg kellene bontani. A félkészételek mozgókonyhán 
történő főzésekor az oszthatóság figyelembevételével célszerű a létszámra 
történő főzést végrehajtani. PI. 170 főre 6 csomag 30 adagos félkész
ételt lehet felhasználni, (a felfelé, vagy lefelé történő kerekítés a létszám 
függvénye). 

A korszerű élelmiszerekkel történő „M'' készlet megalakítás nagy 
előnye még, hogy a benne levő legrövidebb szavatosságú élelmiszerek is 
18 hónapig tárolhatók és így tág lehetőség nyílik ezen élelmiszerek gya
korb.tokon történő elfogyasztására. 

Az eddigi kedvező tapasztalatok. valamint a komplettírozott, tartósí
tott élelmiszerek jellemző sajátosságai alapján úgy vélem, hogy a csapat
ellátási tagozatokban megalakításra kerülő egységcsomagolt, korszerű „M" 
élelmiszerkészletekkel jelentős mértékben növelhető a csapatok ,

1
M" kész

sége és fokozódik az élelem ellátás biztonsága. 
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