
Vegyes anyagellátó és élelmezési anyag 
feldolgozó állomás összetétele, célja, feladatai 

Lázár Béla őrnagy 

A DUNA-80 fedönevű gy,,korlat 1980 augusztus 22-töl 29-ig (6 nap kereté
ben) az ellátó zászlóalj szervezésében a m:,gas:,bbegység lmdtáptörzs irányításával 
a romlandó élelmiszerek beszerzésére, konybaikész áilapo~ba való feldolgozására 
és az alárendelt egységek resaére ,naponként történő kiadására - dcíoét<letképpen -
vegyes anyage!látó és élelmezési-anyag feldolgozó állomást működtettünk Zirc, 
illetve Mór vasútállomáson. 

a) A vegyes anyagellátó és elm. anyag feldolgozó állomás személyi, anyagi
technikai biztosítottsága: 

- 1 tiszt, 4 tiszthelyettes parancsnoki, raktárvezetői, beszerzői, anyagfel
dolgozási-kiadási feladatdk végrehajtására. 

- Sorállomány: 2 raktárike21elő, 8 hentes, 1 s2lalkács, 2 konyhai \kisegítő, 
2 mkodó, 8 óilkatona, 7 gépkocsivez,ető. 

b) Anyagi-technikai biztosítottság: 
- 2 db hiitö, 2 db kenyérszá.l!ító, 2 db 5 t., 1 db 1 t. szállító géi,koosi, 1 db 

69M mrko, 1 db 10001-es vízszállító utánfutó. 
- MAV-tól: 2 db 15,3 t. l:tűtővagon, 5 db 2 tengelyes yagon anyagok táro

lására, - feldo'lgozá&ra, :személyi állomány .pihentetésére. 
- 8 db 63 M egységes sátorl<észlet (1 őrsátor, 1 munka, 2 fözőpont, - 2 

ét,kező -, 2 pihenősátor) 5% fel•óruházat, lábbeli és foktetóanyag). 

A működtetett élelmezési anyagfeldolgozó állomás (vagon) berendezése, 
felszerelése a következ~böl tevődött össze: 

- 4 db húsvágó asatial tökéV'el, 2 db húsállvány,1 db 500 kg-os tolósúlyos 
mérleg, 4 db 20 kg-oo BERKER mérleg, 4 db húS6zállltó láda kicsi, 8 db hús
vágó deszka, valamint ia -sza:kácsáillomány részére a csontozáshoz, feldolgozáshoz 
szükséges éleLme21é&i felszerelési anyagok, védőfelszerelés, védőruházat és 1 db 
folyóvizes kézmosó (házilag készített). 

A hú•ipari termékek konyhakész feldolgozásához szükséges berendezéseket 
vagonban történt elhelye:resét az 1. számú mellékletben foglaltak ábrázol,ják. 

A higiéoiiai rends21abályok és a folyamatos ti5ztántattási követe1.mények 
biztosítása érdekében a feldo1J.,gozó vagon padozata be lett vonva műanyagpad
lóval (linóleum), az old"lfalai pedig műanyag fóliával. 
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A lebriztosított 2 db hűtővagon iktét ízben került szá11azjéggel feltöltésre, 
első ízben augusztus 22-én reggel RépceLakon, másodszor ,pedig augusztus 25-én 
Zirc vas,útállomáson. Összesen 11 tonna ·szárazjég került .felhsználásra. 69 300 
Ft érrekiien. 

A vegyes anyagellátó és élelmezési anyag/e/dolgozó állomás az alábbi cél 
és feladat megoldására került létrehozásra 

- A gyakorlaton kindevő össz személyi á'l'lomány rés2lére a szükséges rom
landó élelmiszerek (húsak, húsipari termékdk, földesáruk, zöldfőzelék-félék, 
kenyér) polgári váliLalatoktól történő naponkénti folyamatos átviéte'le, szállítáta, 
tárolása, konyhakész .feldolgozása és naponlcénti kiadása az alárendelt egységek 
részé.re, Hletve ll:uhámti anyagok tá,rolása. 

Közismert, ihogy az egyik legmun(kaigényesebb tevékenység a z. eHó. ,;;za
kaszok (főzőlapok) által a húsok, húsipari termékek és földesáruk konyhakész 
feldolgozása, melyre sok esetben még a lega1apvetőbb higiénfai követelményeket 
is csak nagy nehézségek árán tudják ,bi:Dtositiani .és a ,fö}desáruknál (elsősorban a 
burgonyára és zöldségfélékre gondalva) konynalresz feldolgozása kézzel, igen 
munkaigényes, melyre meg.feklő számú kisegítő mun:kiaerő nem áH rendelkez6ire, 
ezen tevékenység megoldását is hivatrva volt biztosítani a feldoigozó állo!Ilás. 

- A működtetett 2 db hűtőwgonban biztosítani tudtuk az anyagoik szabá
lyos ·és talán 1kissé itúlzottmk. nevezhető hómérsékleten vialó higiénes táro'lását. 
A hentewru félék tárolásához a bókehelyőrségben a ZÖLDÉRT váHalattól köl
csönhasználatra átvettü111k 6 db műanyag rekeszt annak ,érdekében, hogy az anya
gok ne ömle.sztve legyenek tárolva a hűitővagonban. 

- Tiakiarékossági szempontokat figyelembe ·véve a jelenlegi ellátás ( véte
lezés) jóval kedvezőbb volt a csapatok számára, mivel az e1helye7.ési ikörletEik
től sokkal közelebb esett, mintha ugyanazon anyagokat különböző álfami válla
latoktól kellett ,volna naponta •beszerezniök, nem is beszélve az iidőtényezörő1, 
mely lényegesen rövidebb valt (mintegy 15-20 perc alatt nyert egy-egy egység 
lciszolgá1lás,t) és egy helyen minden romlandó élelmezési anyagot megkapott az 
egy:ség. 

A működtetés ideje al,att (aug. 24-29.) összesen :6 ,t hús és hentesáru, 5 t 
burgonya, 2 t aöldpaprika, 1 t tejtermék, 34 t kenyér, 19 OOO db tajás feldolgo
zásra, iHetve kiadásra a csapatok rész;ére. 

Az ellátó zászlóalj tábori sötődéje 4 db .kemencével üzemelt, mely naponta 
3 tonna kenyeret sütött 'le és adott át a feldolgozó állomás részére. 

A működtetés megszervezése és végrehajtása során szerzett tapasztalatok 

Mivel a magasabhegys-égünik gyakodaton első ízben üzimeLtetett vegyes 
anyage1látó és élm. feldolgozó állomást, megszervezésre és működtetés1:e vonat
kozóan gyiak:orlati tapasztal'a.tdldkal ezirányban nem rendelkezünk. Más m'aga
sabbegységtől kapott információk és a feladatak felmérése alapján megállapí
tottuk, hogy a működés feltételeit magasabbegységen belül rsak részben tudjuk 
biztosítani, mivel ilyen á1lomás működtetéséhez külön állománnyal nem rendel
kezünk, lgy az alábbi személyi állomány biztosítását kértük az elöljárótá'l: 

1 fő szakti:szt (a PK-i, vezetési és Lrányítás:i .feladatok el1átá~ára, 
2 ,fő tts.-t beszerzői feladatok ellátására, 
8 fő ,sorállományú hentest (húsipari szakmunkást) feldolgozói feladatok 

elvégzésére. 
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Vállalatoktól kölcsönhasználatra átvettünk: 
- 2 db hústároló 'állványt, húshorgokl<al ellátva; 
- 60 db műanyag rekeszt (hentesáru tárolására) ; 
- szükséges lett volna továbbá a létszámook megfelelő mennyiségben 25-30 

kg-os műanyag fóliazsák a .feldolgozott ihúsok. és ,földesáruk táro'lásához, egysé
gek ,részére történő ki.adásához. Jelen esetben (nagy melegre való tekintettel) 
szükségmegoldásként kombinált kenyérszállító ládákkal oldottuk meg a már 
említett feladatokat. 

A többi fel nem sorolt 'anyagi, technUcai esziköWket részben az alárendelt 
egységek készleteiből, ·részben pedig a magasaibbegys·ég II. típ. raktár felszerelési 
készletével hiztosítotituk. 

Az étlap szerint biztosított hús.féleségek kicsontozási és konyhakész feldol
gozási feladatait a húsok fajtájától és menny,iségétől ,függőe-a a 8 fő hentes 
naponta 8-10 óra alatt hajtotta végre. 

Az alárendelt egységek részére a naponként 1kiadástta kerülő 8-10 fajta 
romlandó élelmiszer ikiutalványozása, k,ümérése, kiadása mintegy 4-4,5 órát vett 
igénybe. 

A négy kemencével üzemelő sütőde a napi 3 tonna kenyér mennyiséget 12 
órai munikával sütötte le és juttatta el a vegyesanyag ellátó állomásra. A szük
séges további kenyér mennyiség ia Sütőipari Vállalattól került 1ebizto.sításr'a és 
naponkénti. átvétdre. 

A vegyes anyagellátó és feldolgozó állomás tevékenységéről és rádió össze
köttetés hiányában az állomásparancsnok ho. HVP-,ra történő naponikénti beren
de1ése és a ho. ÉSZF által történt helyszíni ellenörz,ések útján gyözödtünk meg. 

Véleményünk: szer.int a müiködtetett újszerű anyage:llátó és -feldo~gozó állo
más a kezdeti k.isebb nehézségektől eltekintve feladatát eredményesen oldotta 
meg. 

Javaslatok a vegyes anyagellátó és élelmezési anyag feldolgozó állomás 
jövőbeni zökkenőmentes tevékenységének és az ellátandó hadtáp anyagok kjré
nek bővítésére 

A jövőre vonatkozóan javasoljuk a csapatok elhelyezési (megindulási) kör
leteihez 'legközelebb eső -olyan vasútál'lomás kijelölését erre a célra, ahol meg
felelő területet és zárt vasúti (mk.) vágány áU ·rendel!kezésre, amely biztosítja a 
zavartalan feldolgozást, anya~iadást, a működtetéshez szükséges gépkocsik el
helyezését, főzőpont működtetést, vételező gépkocsik rváralkozá,sát, vételezés során 
azok kör:forgalmát, a feltételek meglétének időben tör:ténö szemrevételezését. 

- A működtetésnek egyik legfontooabb feltétele a vlllanyáram biztosítása 
(a gépek üzemeltetéséhez, feldolgozó és tároló vagonok megvilágítására stb.). 
Igen fontos továbbá a földesáru feldo'lgozásához folyóvíz biztosítása és a fel
használt víz elvezetésének megoldása. Mivel jelen esetben az utóbbiakra vonat
kozóan csak ígéretet kaptunk a vasútállomás főnökétől, a biztosítás azonban 
elma11adt. 

A végleges megoldás érdek.ében javasolunk biztosítani: 
- 1 db V ASZ-62 áramfejlesztő aggregátort gépkocsival és kezelő személy

zettel együtt, 1 db 3000 'literes vízszállító gépkocsit, vezetővel (folyóvíz biztosí
tására a gépek működéséhez, főzési feladatokra, a terűlet időszakonkénti fel
locsolására, portalanítására). 
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4 db 500 kg-os tolósúlyos mérleget; 
4 db húsvágó asztalt tőkével; 
2 db horganyzott lemezzel bevont asztalt (zöldségféle és hagyma) feldol

gozásához; 
- 2 db hústároló állványt, egyenként legalább 12-12 húshoroggal, alájuk 

lemezből készült tálcáikat a húwkból kicsepegő véres folyadék felfogására; 
2 db burgonyahámozó gépet; 

- 1 db EK-2000 univerzális konyhagépet; 
- 2 db Msdaráló gépet; 

10 kit. feldolgozó és védőfelszerelést a hentes·állomány részére; 
- 100 db múanyag rrekeszt hentesáru-.féle tárolására, szállítására; 

150 fm műan)"'g padlót (a 2 db feldolgozó vagon padozatának bevoná
sára és a húsfeldolgozó vagon belső oldalfaláin·ak 1,30 méter magasságig történő 
befedésére); 

- 100 fm legalább 6 méter széles műanyag fóliát a feldolgozó vagon belse
jének kibélelésére; 

a létszám függvényében megfelelő mennyiségű 25-30 kg-os műanyag fólia
zsákokat (a konyharész hús és húsipari termékek, valamint a feldolgozott bur
gonya, zöldségféle és hagyma tárorlásához csapatok részére történő kiadására) ; 

- 1 db fóliam,gasztó gépet (,a megtöltött fóliazsákok lé~entes .lezáráliára). 

A földesát'u ;konyhakész feldolgozásához, mivel a gépek vagonban történő 
mü,ködtetése, felhas:roált szennyvíz elvezetése kevésbé látszik megoldhat6nak, 
így javasoljuk er.re a célra egy gépkocsira szerelt, vagy gépkocsi által vontatható 
konténer kialakítását, ezált1al a :vízelvezetés ,megoldást nyerne, .mert nem volna 
kötve az elhelyezése va.súbi sínhez. A földesáru feldolgozó berendezése a 2. sz. 
mellékletben van rögzítve. 

A rh.J,giéniai feltételek biztosítása indo'koilrttá teszi a hűtó-.feldolgozó vagonban 
és hűtő, v;afami.nt kenyérszállító gépkocsiban dolgozók részére ,gyékény papucs 
rendszeresítés·ét. Feltét.lenül ·szükséges továbbá (téli időjárás kivétdéve'l) a fel
dolgozó vagonok mindkét ajtajára kerettel ellátott szúnyogháló felszerelése. 

A tapasztaLatok szerint egy-egy hütővagon első feltöltéséhez 2,5-2,5 tonna 
szárazjég szükséges. Ezzel kapcsolatban az a javasfatunk, hogy a hűtővagonolm.rt 
ne Répcelakon töltsék fel, hanem a szükséges jeget onnan szállítsák el a berakó 
állomásra, ezáltal egy nappal tovább tart a hütőva,gonban az átvett jég-mennyi
ség. Mivel a fenti vagonokban tárolt hús- és hús.ipar,i termék (megfelelő beje
gelés után) kb. -25 -30 °C hőmérsékletet biztosít, ezáltal az áru ·annyira átfagy, 
hogy a húsok feldolgozását csadc a®kor lehet másnap reggel megkezdeni, ha 
előző ·nap este áttesziik: a feldolgozó vagonba. A lehűtés és felengedés következ
tében a már említett terméknél mintegy 2,5-30/o-os veszteség keletkezik, mely
nek elszámo'lásárra jelenleg legáUs úton lehetőség nincs biztosítva. 

Igen fontosnak tartjuk továbbá a hűtőlánc, ellátó szakasz, élm. ellátó raj 
(főzöpont)-ig fo'lyamatos biztosítását, melyet nagyobb létszámú e.gységek esetében 
azok határai részére az elöljáró szervek álta:1 hűtőgépkocsi biztosításával, az 
aránylag kislétszámú egységeknél és alegységeknél pedig 5zárazjég beszerzés és 
biztosítás útján. 

Javasoljuk az egységek által működtetett kereskedelmi boltok (kantinok) 
naponkénti feltöltését ezen ál1omás útján megoldani, melyhez véleményünk sze
rint egy fő kereskedő szakképzettségű tiszthelyettes és 2 fő sorállományú, szintén 
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kereskedelmi szakképzettségű katona 'lenne szüikS1éges, via.lamint 1 db tehergép
kocsi és 1 db két-tengelyes zárt vagon. Ezzel szintén megtakarítás lenne elér
hető, mert az élelmezési anyagot vételező gépkocsi egyben a kantin feltöltéséhez 
szükséges árut is el tudná szállítani az egység részére, azért nem kellene külön 
gépkoc:sivail naponta feltöltést eszközőlni a környéken levő városból, faluból, 
ezzel a különböző fe'lesleges mozgásokat is lényegesen le lehetne csökkenteni. 

Célszerűnek tartanánk továbbá téli időszakban a ,csapatok tűzifa ellátását 
is ezen állomáson keresztül biztosítani, mely tevékenységet a ruházati raktár
vezető és kezelő a meglevő 1feladata mellett el tudna látni. Természetesen a 
torlódás elkerülése érdekében a tűziifia csapatok részére történő kiadását a dél
előtti órákban lenne célszerű végrehajtani, 1amikor még élm. anyag kiadás nem 
folyik. 

Úgy szintén a gazdaságosságot alapul véve, célszerűnek tartanánk, ha az 
ellátó zászlóa~j által működtetett tábor,i sütöde ezen állomáshoz arányLag közel, 
a követelményeknek megfelelő helyen te>lepü1hetne és üzemelh~tne. 

További javaslatunk, hogy a gyakorlatok esetében más magasabbegységek 
alárendeltségébe tartozók ezen ál'1omástÓ'l történő dlátását is, mivel a bűtővago
nok kapacitása ezt lehetővé teszi, csupán a feldolgozást végző személyzet lét
számát kellene felemelni. 

Utoljára, de nem utolsó .sorban javasoljuk az állandó összeköttetés mego'ldá
sát távbeszélőn a hadosztály HVP és az -anyagetlátó és feldolgo.zó állorrnás között. 
A legegyszerűbbnek látszik az ha a ;hadosztály HVP-tól legközelebb eső vasút
álilomásra egy távbeszélő vezetéket csatlakoztatnának, onnan már a szükséges 
állomás aránylag gyorsan elérhető lenne. A tábori sütődétől pedig a vegyesanyag 
ellátó állomás PK-hoz javasoljuk vezeték kiépítésének megoldását, így a folya
matos ráhatás, informádó szerzés a tényleges ellátás egyik ,i,gen fontos bázisával 
megbízhatóan megoldást nyerne. A megbízható összekötteté:. másik formája 
lehetne egy darab R-130 típusú rádió beállítása, amely a HOPK HTPH rádió
hálójában üzemelne. Ezáltal az alárendelt egység PK HTPH-ek is rendelkezné
nek imocmá<:iókkal az anyagkiadások helyzetéről. 

A leírt javaslatok és tapasztalatok figyelembevételével a kibővített vasúti 
vegyes any.agellátó és élelmezési anyag feldolgozó állomás egy célszerű telepítési 
vázlatát a 3. számú mellékletben tüntettük fel. Természetesen a telepítés függ 
attól, 1hogy az adott ~kijelölt) vasútállomáson milyen lehetőségek vannaik az 
általunk leírt követelmények megvalósítására. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a fö'ldesáru előkészí,tőt és feldolgozót objektív 
okok miatt a jelenlegi elgondolás szerJnt vasúti vagonban még egy esetben sem 
üzemeltették:, így arra vonatkozóan csupán elgondolást javasoltunk melynek 
megnyugtató működése még kikísérletezést igényel. A magunk részéről e célra 
ismételten a nagymérvű konténerbő'l (20 t.) k,ialakítandó földesáru előkészítő és 
feldolgozó megvalósitását javasoljuk az illetéke< szervek felé. Véleményünk 
szerint az így kialakított és bevált feldolgozót a magasabbegység á'ltal végre
hajtásra kerülő gyakorlatokon lehetne üzemeltetni és ezen konténer csak a már 
említett célt szolgálná. 

A szerzett tapasztalatok és a Jci.,bővített megoldandó :feladatok eredményes, 
zökkenőmentes végrehajtása érdekében az anyagi eszközökön kívül amelyre már 
javaslatot tettünk, az alábbi beosztású sorállományú személyekkel történő Megé
szítését javasoljuk: 
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1 fő írnok adminisztrációs munka végzés'ére, 
+ 1 fő éldmezési raktár kezelő, 
4 fő földesáru előkészítő, feldolgozó és csomagoló, valamint ezen feladat 

szakszerű irányítására, segítés&e egy fő szakács. 

A felsoroltakkal kívántunk jarvaslatokat tenni, segítséget nyújtani a maga· 
sabbegységek és seregtest által a ,jövőben végrehajtásra kerülő gyakorlatok hadtáp 
anyagoikk:al - va-sútáUomáson működtetett - vegyes anyagellátó és élelmezési 
anyag feldolgozó állomás eredményesebb tevékenysége, a csapatok ,koncentrál
tabb, egyes munkaigényesebb anyagok konyhakész állapotban történő eHátása 
érdekében. 

(A mellékleteik a folyóirat végén találhatók) . 
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