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A csapataink feltöltöttsége, készenlétük foka és ideje a várható feladataik 
függvényében különböző, egymástól eltérő. A csapatok egyrésze azonnal, más 
részük rövidebb-hosszabb készenlét után képes harcba lépni, illetve harcfelada
tot megoldani. 

A hadtest csapatainál, törzseinél békében és mozgósítás után a tartalékos 
hadkötelesek felkészítését, a csapatok összekovácsolását, a kiadott direktívák
ban, intézkedésekben meghatározott elvek, normák, illetve követelmények sze
rint kell megtervezni, megszervezni és végrehajtani. 

A csapatok ÁHKSZ idós::.akában történő összekovácsolásának célja: a tar
talékos hadköteleseket és a különböző készenléti idejű csapatokat AHKSZ idő
szakában olyan szinten felkészíteni, összekovácsolni, hogy mozgósítás után képe
sek legyenek a tervezett feladatokat tervszerűen, a követelmények szintjén vég
rehajtani. 

A csapatok mozgósítás utáni felkészítésének összekovácsolásának célja: a 
tartalékos hadkötelesek ismereteinek felfrissítése; a gyakorlati tevékenységek
ben való jártasságuk, készségük szilárdítása; a harci-technikai eszközök kezelé
sének, beszabályozásának, technikai kiszolgálásának begyakorlása; az alegysé
gek együttes tevékenységének gyakoroltatása az alapvető harctevékenységi faj
ták és harcbiztosítási feladatok végrehajtásában, mindezeken keresztül a csa
pat harci készenlétének biztosítása. 

Ahhoz, hogy az összekovácsolási gyakorlatok céljukat elérjék, fontos fel
adat vár a hadtáp beosztású tartalékos állományra, ezen belül az élelmezési 
szolgálat szakállományára. 

Igen fontos feladat, hogy a behívott tartalékos szakácsállomány fokozza be
gyakorlottságát a gyakoribb ételféleségek önálló elkészítésében, a tábori élelme
zési technikai eszközök kezelésében, működtetésében, karbantartásában és a ki
sebb meghibásodások megszüntetésében. Tudjon bonyolult körülmények között, 
szennyezett terepszakaszon ténykedni. A pékek fokozzák gyakorlati jártasságukat 
a kenyérsütésben, az élelmezési szakanyagok mentesítésében. 

Altalános követelmény, hogy a különböző készenléti idejű csapatok állomá
nyának felkészítését, összekovácsolását a bevonulással egyidejűleg meg kell kez
deni és a készenlét eléréséig, illetve a harctevékenységek megkezdéséig kell 
folytatni. 

A bevonuló tartalékos katona, szinte a laktanyába történő belépéskor ta
lálkozik az élelmezési szolgálattal, hiszen az „étel-kiosztóhelyek" közvetlenül 
a bejáratok közelébe tclepűlnek, ahol minden körü lmények között elhaladnak a 
bevonulók, és kézhez kapják az előrecsomagolt. ,,hideg-élelmüket". 
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Természetesen, a tartalékos szakácsállomány is egyidőben vonul be a többi, 
más beosztású tartalékos katonákkal. A bevonuló szakácsok zöme már a kiírá
soknál úgy kerülnek beosztásukba, hogy vagy annál az egységnél töltötték sor
katonai idejüket, ahová lebiztosításra kerülnek, vagy más egységnél, de hasonló 
szervezésben. 

Rendkívül fontos, hogy a bevonuló tartalékos szakácsok között legyenek 
olyanok, akik ha nem is ugyanattól az egységtől szereltek le, de ugyanabban a 
laktanyában töltötték sorkatonai szolgálatukat, ahová mint tartalékosok vonul
nak be. Az összekovácsolási gyakorlatok tapasztalata, hogy a helyismeretekkel 
rendelkező szakácsok a felszerelésüket követően azonnal magukhoz ragadják a 
kezdeményezést, felelősséggel - minden különösebb felügyelet nélkül - hozzá
látnak a zömében tábori körülményekhez hasonló ételkészítés feltételeinek meg
teremtéséhez. Az összekovácsolási gyakorlatok sikere nagymértékben függ attól, 
hogyan készítik elő az egyes egységek, illetőleg a szakágazatok az állomány fo
gadásához, kiképzéséhez szükséges objektumokat, eszközöket. 

A hadtest területén levő valamennyi laktanyában kialakításra kerültek az 
egység, alegység főzőpontok, megteremtették a vízellátás feltételeit, több he
lyen lebetonozták a mozgókonyhák helyeit, megoldották az elektromos árammal 
történő ellátást, az eső elleni védelmet. 

Néhány laktanyában ötletesen teremtették meg az étkezés előtti kézmosá~, 
illetve az evőeszközök elmosásának feltételeit. 

Saját szakembereikkel, saját eszközökből olyan csaprendszert szerkesztet
tek, mely több tucat csapból áll. A csaprendszert csatlakoztatták a vízszállító 
gépkocsikhoz, így a szabadesés törvénye alapján biztosított a folyamatos víz
ellátás. 

Korábban már említést tettem az összekovácsolási gyakorlatok előkészíté
sének jelentőségéről. Az előkészítési időszak igen fotnos feladata az étlapszer
kesztés. 

Mindenekelőtt szeretnék hangot adni annak a meggyőződésemnek, hogy a 
csapatok élelmezési szolgálatai képesek hatást gyakorolni a bevonuló fiatal sor
katonák étkezési szokásaira. Lelkiismeretes, hozzáértő munkával megalapoz
ható a szakszerű táplálkozás iránti igény. Sok helyen azonban az tapasztalható, 
hogy az összekovácsolási gyakorlatra bevonuló tartalékos katonákat akarják 15-
20 nap alatt a szakszerű táplálkozás gyakorlati követelményeivel megismertetni. 

Az összekovácsolási gyakorlatok étlapszerkesztői sok esetben megfeledkez
nek arról, hogy a bevonuló tartalékos katonák zöme 30 év körüli, mások az 
igényeik, de a szükségleteik is mint a sorkatonai idejüket töltő 20 éves embe
reknek. Mások az életritmusaik, mások az étkezési szokásaik. A gyakorlati élet 
például azt bizonyítja, hogy a bevonuló tartalékos katonák zöme a mindennapi 
polgári életben a munkahelyre indulás előtt, vagy már a munkahelyén fogyaszt
ja el nem éppen bőséges reggelijét. Ebédre nagyrészt hideg élelmet fogyaszta
nak, illetve étkezdében étkeznek. A napi kalória felvétel aránytalanul nagyobb 
hányada a vacsoránál történik. Annak ellenére, hogy most már a falvakban is 
a családok nagyrészénél a feleség munkaviszonyban áll, szinte elképzelhetetlen 
a nap tartalmas, est-ebéd (főtt étel) nélkül. Ezért az étlapokat összeállító szak
embereknek feltétlenül figyelembe kell venni az ilyen és ehhez hasonló sajátos
ságokat. 

Az összekovácsolási gyakorlatok jellegéből adódóan jelentős a különféle 
konzervek, készételek felhasználása. Ha mód és lehetőség adódik, akkor tőre-
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kedni kell arra, hogy a készételkonzervct ne dobozostól adjuk a katonák kezé

be, hanem a dobozok tartalmát mozgókonyhákban, további ízesítőanyagok hoz

záadásával, egytálételként felmelegítve osszuk ki . 

Természetesen a körülményc::k ezt a fajta ételkészítést nem mindig teszik 

lehetővé. Azonban bármilyenek is a körülmények, arról feltétlenül gondoskod

ni kell és nem utolsósorban ellenőrizni, hogy a katonák felmelegítetlen kész

ételkonzervet m; fogyasszanak. 
A felmelegítctlen készc:telkonzervek táplálko.lásbiológiai szempontból igen 

károsak lehetnek a szervezetre, mely adott esetben a harckészültséget is komo

lyan veszélyeztetheti. 

Komoly figyelmet kell ford1tani általában az ételkészítés, az étclkiosztás, a;: 

élelmis..:cr hulladékok tárolásának, a mosogatás higiénés rendszabályainak be

tartására. Az a tapasztalat, hogy a tartalékos szakácsok, a konyhai kisegítő mun

kások vor~alomban, hozzáállásban felülmúlják a sorállomán) ú katonákat. Az 

érelkésútés technológiai követelményeit, a higiénés rendszabályokat, szeretik le

egyszerűsíteni. Ez egyrészt talán anal is magyarázható, hogy elszoktak a moz

gókonyhákon való főzéstől, dc talán azzal is, hogy bizony a polgári életben nem 

minden munkahelyen (konyhán) cg)forma a higiénés fegyelem. Olyan is előfor

dul, hogy a bevonuló tartalékos katona tanult szakmája szakács vagy pék, de 

különböző okok miatt már huzamosabb idő óta nem a szakmájában tevékeny

kedik. A.i: utóbbi években elsősorban a pékszakmunkások cseréje, illetve Jebiz

tosítása jelent gondot. Megfigyelhető, hogy a sütödékhez bevonuló tartalékos 

pékszakmunkások életkora jóval magasabb a fegyvernemekhcz, illetve szolgála

tiághoz bevonuló tartalékos katonákhoz viszonyítva. 

Annak ellenére, hogy a kisütött kenyér minősége a pékek gyakorlottságából 

adódóan igen ízletes, a pékszakmunkások fokozottabb ütemű fiatalítása a tá

bori körülmények közötti nehéz fizikai igénybevétel miatt körültekintőbb le

biztosítást igényel. 
A bevezetőmben azt mondottam, hogy a bevonuló tartalékos katona szinte 

a laktanyába történő belépéskor találkozik az élelmezési szolgálattal, illetve an

nak szolgáltatásaival, mert végülis komoly, állandó figy·elmet, szervezést 1gcny

lő szolgáltatásról van szó, amely végig kíséri a tartalékos katonákat az össze· 

kovácsolási gyakorlatok ke.i:detétől egészen .1 leszerelés napjáig. 

Hogy az élelmezési „szolgáltatás" milyen minőségben történt meg, arról az 

élelmezési szolgálatfőnöknek naponta informálódni kell a belső ellenőrzés ke

reteit felhasználva. Ezeket az információkat kell a leszerelés után úgy feldol

gozni az élelmezési szolgálatban dolgozó hivatásos s,mkembereknek, hogy a kö· 

vctkezó összekovácsolási gyakorl.uok elé meg felkészültebben nézhessenek. 
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