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A Magyar Néphadsereg élelmezési szolgálata felső szintű vezetésének tevé
kenységi körébe tartozik a személyi állomány élelmezési normáinak képzése, ezen 
belül az új normák megalkotása, a meglevők korszerűsítése és szinten tartása. 
Anyagnemfelelősi tevékenységekhez sorolható a csapatok konyháin végzett étel
kés,zítési folyamatok technológiai normáinak kialakítása, tervezési segédletbe fog
lalása és a csapatok részére történő kiadása. 

A személyi állománynak élelmezési normákon - ezek keretében biztosított 
anyagi eszközök szabályozott felhasználásán - alapuló ellátásának alapvető kér
déseivel a hadtudományi folyóiratok rendszeresen foglalkoznak (!), (2). 

Az élelmezési normák képzésének, a norma szerinti katonaélelmezés terve
zési metodikájának problémakörével a „Hadtáp biztosítás" foglalkozott (3), ( 4). 
A folyóirat tanulmányozása során látható, hogy e kérdést nemcsak a Magyar 
Néphadseregben, de a baráti hadseregek felső szintű vezetésében is kiemelten 
kezelik. 

A szakirodalomból kitűnik, hogy egy jól szabályozott élelmezési ellátási 
rendszerben a felhasználható élelmiszerek mellett megtalálható azok gazdasági
élettani szintézise is (pénzérték, tápanyagtartalom, energiatartalom stb.). A prob
léma ebből adódik, mert a nagyszámú élelmiszerkomponens mellett figyelemmel 
kell lenni azok gazdasági-élettani adataira, annál is inkább, mert a norma sze
rinti élelmezés követelményei ezekben nyernek kifejezést, szabályozást. 

Az élelmiszer-gazdaság termékeinek száma évről-évre rohamosan növek
szik. Ezek többsége a katonaélelmezésben is helyet kap. Ebből ered a normakép
zés, az ételkészítési technológia normák (ételreceptek) készítésének az a műve
letigényessége, amely számítástechnikai eszközök alkalmazását teszi szükségessé. 

Az élelmezési normák képzésének, a csapatok étrend tervezésének elvi és 
gyakorlati kérdéseivel a hadtudományi folyóiratok kimerítően foglalkoznak. E 
témakört kívánjuk teljesebbé tenni a szakterület számítástechnikai biztosításá
nak néhány elemével. 

A szóban levő folyamatokat támogató számítógépes feldolgozást az MN 
REV A Intézet számítógépére dolgoztuk ki. 

A feldolgozás inputjai az MN Élelmezési Szolgálat Főnökség által adott 
bizonylatok. Ezek közül alapvető az Élelmiszer törzsadatlap (I. sz. táblázat). 
Az MN élelmezési szolgálatában használatos valamennyi élelmiszerről törzsadat-
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lap készül. Tartalma a következó: Az élelmiszer azonosítója egy ötjegyű szám
kód, amely az adott termék rövidített NTK-számából ered. Ezt követi az élel
miszer megnevezése és mennyiségi egysége. 

A következő sorban kapott helyet az élelmiszer egységára, tápanyag- és 
energiatartalma. Ezt követi a vitamin- és az ásványianyag-tartalom. A törzs
adatlap 3. sora a nagybani élelmiszer-összetétel számításához szükséges adatokat 
tartalmazza. 

Az Étel adatlap (2. sz. táblázat) az ételkészítés technológia normáihoz, az 
ételreceptek számításához kerül felhasználásra. Első sora az „:Ételrecept-gyűj
temény" -ben is használatos szám-azonosítót, majd az ételkészítmény megnevezését 
tartalmazza. A következő sorok az elkészítéshez szükséges anyagok ötjegyű - az 
élelmiszer törzsadatlapon levővel azonos - számkódját és az élelmiszer mennyi
ségét adják meg grammban, két tizedesjegy pontossággal. 

Az Élelmezési norma adatlap felépítettsége - az azonosító számkód kivéte
lével - a 2. sz. táblázattal megegyezik. Az élelmezési norma kódszáma - a 
Normafüzetben foglaltak szerint - háromjegyű. 

Az adatlapok adatait két file-ban tároljuk: élelmiszer file-ban az élelmiszer 
törzsadatlap, az étel file-ban pedig az étel adatlap adatait. 

A két mágnesszalagon tárolt törzs jellegű adatállományt az élelmiszerárak 
változásakor módosítjuk az erre a célra írt programok segítségével. A feldolgo
zás - amelynek folyamatábráját a 3. és 4. sz. táblázat tartalmazza - kártya-orien
tált. 

A naprakész törzsadat-állományok feldolgozása az univerzális konzolról irá-
nyítható a listázó program segítségével. A feldolgozás vezérkártyái az élelmezési 
norma adatlap és étel adatlap lelyukasztott adatkáttyái (5. sz. táblázat). 

Az élelmezési norma eredménytablója két részből áll. Elsőként a norma 
élelmiszer-struktúrája kerül listázásra (jelenleg 130-180 féle élelmiszer), majd 
a norma gazdasági-élettani mutatói (6. sz. táblázat). 

Az ételkészítés technológiai normáit - az ételrecepteket - elkészítő folya
mat eredménye a 7. sz. táblázatban látható. A tabló alapján készül el a csapatok 
étrend-étlap tervezési segédlete, az ismert „:Ételrecept-gyűjtemény". 
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(A táblázatok a folyóirat végén találhatók!) 
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