
Szakácsképzés helyzete a Magyar Néphadseregben

szlli Ferenc alezredu

A Magyar Néphadsereg élelmezési szolgálatának feladata, a néphadsereg személyi
állományának jó minőségú, a korszerú táplálkozáséIettani követelményeknek meg{eleló

mennyiségú és ö§§zetételú ételekkel való ellátisa. Az étkeztetés kulturált körúlmények
közötti megszervezése, laktanyai elhelyezésben és tábori kórülmények között egyaránt.

Az élelmezési ellátás színvonalát, minósógét egyidejúleg több tényező határozza
meg. Ezek leaztil a legfaxtosabbaA:

- az ólelmezési oorma pénzértéke;

- a szezonáras éIelmiszerek árszintjének valtozásaí;

- az élelmiszerpiac áruálilat4'
- az élelmezés tárgyi feltételelinek (konyha, étterem íelszereltségének) színvonala;

- az élelmezési szolgálatban dolgozók, ezen belül is legn4gyobb mértékben a sza,
kácsok szakképzettségének színvonala.

A következőkben a élelmezés minóségét legjobban befolyásoló szakemberek, a

szakácsok képzésének helyzetével kívánok foglalkozni.
A csapatoknál a szükséges létszám hiánya miatt nem lehet biztosítani az állomány-

táblában rendszeresített szokásos beosztások feltöltését, mert a bevonult újoncok
között nincs elég szakács szakmunkás, Tovább kell növe.lni a sorkatona szakácsszükség-
letet, hogy a rendszeresített polg,ári szakács helyek egy részét is sorkatona szakácsokkal
kell feltölteni a polgári szakácsok hiánya miatt.

A sorkatona szakács szükséglet biztosítása érdekében már a néphadsereg íejleszté,
sének kezdetén megszervezték a szakács tanfolyamot, elóször három, majd késóbb a
tizennyolc hónapos sorkatonai szolg,ílat bevezetésétól - kéthónapos idótartamban, A
szakácstanfolyam különbözó hadtáPintózetek kereteiben működött, jelenleg a Hadtáp
Kiképző Központ szervezetében végzí feladatát.

A tanfolyamrendszerű szakácsképzós alapkoncepciója az volt, hogy a csapatokhoz
szakács beosztásba uol<a az állománytáblában biztosított szakács helyekre, amelyekre
szakképzett szakácsot nem tudnak biztosítani, a rokon szakmájúakat - cukrászt, hen-
test, felszolgá.lót, péket - osztanak be és ezeket vezénylik szakács tanfolyamra. A tanfo-
lyamon csak a legszükségesebb elméleti ismeretekre épiwe nagy óraszámban gyakorlati
ételkészítést tanulnak és felügyelet mellett tankonyhán, üzemi konyhán és tábori kony-
hán gyakoro|jík a íőzést,

A tanfolyam ercdményes elvégzése után csapataikhoz visszatérve beosztott sza-

kácsként - fokozott irányítás és ellenőzés mellett - képesek feladataikat megfelelóen
ellátni,
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Ez a rendszer, mint a szakácsképzés egyik formája, napjainkban is funkcionál.
FnneA a rexdlzemek azoabaa a bifulpótló cél:zerűsége mellett talú hátránla is lan, ezek:

- mivel beosztásban levó sorkatonákat kell a tanfolyamra vezényelni, a tanfolyam
idejére hiányoznak a beosztásukból, csökkentve a különben is szűkös szakács á.llomány
létszámát;

- elófordul, hogy szakács helyre még rokon szakmájú sorkatonát sem tudnak
tenni, így minden elóképzettség nélkül kerúl taníolyamra;

- a taníolyam róvid idótartama alatt csak a lega.lapvetóbb ismereteket sajátíüatják
el, csak a hadseregben leggyaknbban készített ételet elkészítését ismerhetik meg;

- az éIelmezési elóképzettség nélkiil tanfolyamra került katooák felké§zültsége
csak a minimális követelményeknek íelel meg, amit a beosztá§ában a munka folyamatá-
ban kell bóvíteni a vezetó szakácsoknak.

Mindezen körülrnényeket frgyelembe véve kezdeményezte az MN elelmezési szol-
gálat vezetése, egy hosszabb idótartamú, alaposabb képzést adó tanfolyam szervezését a
sorállományúak számára, olyan beiskolázási rendszerrel, ami nem terhe]i a c§apatok sza-
kács állományát a tanfolyam ideje alatt.

A képzési forma megtervezésénél figyelembe vették a soráüomány általános kikép-
zési rendszerét és a szakácsképzés idejét egy kiképzési idószakban hatirozt1l< meg. A
háromszor nyolchónapos rendszerben egy hónap alapkiképzés és hat hónap szakács
szakkiképzés, majd a háromszor haüónapos rendszerben egy hónap alapkiképzés és öt
hónaP szakkikéPzés, A tanfolyam a Hadtáp Kiképző Központ szervezetében levő
szakácsképző sziaadnál kerúl megtartásra, minden kiképzési idószakban, A taníolyamra
közvetlenül a polgári életból vonulnak be az újoncok a minisztérium által bizto§ított lét-
számkef€tre, kiképzési idószakonként ötven fő.

A hathónapos tanfolyamra is lehetőteg a rokonszakmával rendelkezóket hívják be,
azonban itt már tágabban értelmezve a rokon szakmát, így az élelmiszeripar kiilönbözó
ágaiban - tejipar, húsipar, konzervipar, tésztaipar stb, - szakképesítést szerzett fiatalok is
kerülnek a hathónapos szakácstanfolyamra behivásra.

A tanfolyam taílanyagát űgy állították össze, hogy tartalmazza mindaz on szakmai
tantígyakat, amelyeket a polgári szaká.cs szakmunkásképzó iskolák tantervei, így az
elelmiszer ismeretet, vendéglátó ismefeteket, ételkészítési ismereteket. Ezeket a tantár-
gyakat teljes terjedelmében oktatják is, de termé§zetesen kevesebb óraszámban, mint a
szakmunkás iskolátban. EzenkívüI tanulnak katonai áelmezési ismereteket, tábori élel-
mezési technikai eszköz ismeretet és gyakorlati íózést, tankonyhán, legénységi konyhán
és mozgókonyhán.

Az 1ktaún 4 Hadrá! KiAépzí Közpalt sz/rkAépzaL nag gaAarlati taldszíalatLkkal rer
delkező kaxnai é: palgári oktatói aégziA, akik a küépzési idó alatt felkészitik a tanfolyamon
részt vevóket a beosztott szakács feladatainak ellátására" laktanyai és tábori könilmények
kózött egyaránt.

Természetesen a hathónapos képzés is a.Iapozó képzé§nek tekinüető, amit a csa-
patoknál a hadtápkiképzés keretében és a mindennapok gyakorlatában tovább kell foly-
tatní. Ez a fe|adata a csapatkonyhákhoz rendszeresített polgári oktató íószakácsoknak és
a szakképzett sor- és tiszthelyettes állományú főszakácsoknak, élelmezési ellátó rypa-
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rancsnokoknak. Így a körültekintó állományváltással bizto§iüató, hogy a szakács á1lo-

mánynak csak egyharmada legyen kezdó, természetesen ott, ahol a tendszeresített sza,

kícs létszám ezt lehetóvé teszi.

A Honuifulmi Mini.rztérian é.r a BelAerukedelni Mifiirzíéri m lözölt létrejat negállapo-

úis ataPjá/l a hathónapos szakácstanfolyamot végzett állománynak a csapatoknáI eltöl-

tött idót beszámítják Óktarásban töltött gyakorlati munkának és a sorkatonai szolgáa,
tuk letöltése után a budapesti "Rózsa 

Ferenc" Vendéglátóipari Szakmunkás ]skolában
jelentkezhetnek tanfolyam nélkúli szakács szakmunkásvizsgára és amennyiben a vizsgán

megfelelnek, polgári szakács szakmunk,ás bizonyíwányt kaphatnak.

Ez a lehetóség azoknál, akik meg akarják szerezni a szakács szakmunkás bizonyít-
ványt, nyilvánvalóin ösztöíző a szakma 1yakorlati és elméleti ismereteinek minél jobb

e|saiőt tásiou, az pedíg hozzájárlhat ahhoz, hogy jó minóségú ételeket áüítsenak e[ó a

személyi állomány részére.

Az elózóekből megáilapítható, hogy a sorállomán;ni szakácsok mintegy egyhar-

mada mindenkor kezdőnek iekinthetó, aki& fokozott szakmai ellenórzé§t é§ íolyamato§

oktatást igényelnek, annak érdekében, hogy mindennapi munkájukat jó színvonalon

tudjá} elvégezni. Ehhez azonban szükséges, hogy az ételkészíté§t szervező, irányító

fószakács, élelrnezési ellátó rajparancsnok tiszthelyettesi állornány szakmailag jól kép,

zett, kelló gyakorlati tapa§ztalattal rendelkezó elelmezési szakemberekbóI álljon.

Ennek biztasítjsa érdekében bozta htre a hadsereg l)ezetlse d Imáp Kiképzí Közplnl
bózirán az MN Eklneasi Tiztheletta- is Szak1xatháJAépző llkakt Az iskola feladatának

szabt&, hogy négyéves képzési idóben olyan tisztielyetteseket képezzen a hadsereg

számára, aÜknek elméleti és gyakorlati felkészültsége biztosítja a főszakács, élelmezési

eüátó rajparancsnok feladatainak megfeleló színvonalú végreh|tfuít, továbbá legyenek

képesek ; beosztott szakács áIlomány szakmai irányítására, továbbképzése szervezesere,

végrehajtására.
A négha élelnezési tisztbelate.r ihaliba 8 áhalánas iskaht uégzett tizerxég ltn gatke_-

ktt iskokinah be, így ezek lgyanabban az életkorban tanulják szakmájukat, mint a pol-
gári életben a szakÁunkás iskolákban, amikor a legfogékonyabbak az új ismeretek befo,

gadásátta,

Az isAola tanaryagát úg állíto,ták üue, bog telja egészlben tartalnaz%l a palgári.sza,

káa szaLmmAásAépzí ikola tanaryagát él azon felnlaz éhlmezési íiszthebúte:i buízfujs ellátá-

úboz sz kúgu bneretekx adó taflalryagll A szakács szakmunkásképzés idejének ötven

százaléka gyakor|aúképzés, ami részben tankonyhán, részben ki_ jelólt_katonai szerveze-

tek konyháin realizá,Iódik, igy a négy év során megszerzik mindazon ismereteket, ame-

tyek fószakícs beosztásuk eredményes ellíttási.}'oz szükségesek,

Az élelmezés színvonalának folyamatos növelési igénye, az ehhez szűkséges isme-

retek bóvülése, valamint a négyéves tiszüelyettesképzés kózépiskolai színvonalra eme-

Iése indokolttá tette, hogy az élelmezési tiszthelyettesképzést is szakközépiskolai szintre

emeljék,
1987. Eepternber 1-jhlel az MN Elelmezési Ti:zthel\xter és SzaArn nká.JAélző lspalából

negalaAult az MN Eklnezési TisztbelettesAépzí szakkijzépiíkal/l és megkezdte az elsó szak-

középiskolai évfolyam oktatását.

A szakács szakmunkásképzéssel e8ybekótött éleLmezési tiszthelyett€§képzést má!
me8kezdett osztályok a képzést a régi rend szerint fejezik be és ez a képzési forma meg-

szűnik.
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. Az éIelmezési tiszüelyettesek szerteágazó feladatait figyelembe véve, ezekre a íel
adatokra való felkészitést leg]obl,ao a vendéglátóipari szakközépi.kola talanya1a szol-
gáltatja. Az élelmezési tiszthelyettese'inek csak kisebb része dÓIgozik mint ióizakács,
n4gyobb része más élelmezési beosztásokban, mint raktárvezetó, beszezó, étkezdeve,
zető. és önáIó aiegység élelmezési szolgdatvezető látja el feladatát. A vendéglátóipari
szakközépiskola tananyaga a középiskolai közismereü tantárgyak mellett biztosltja a iza-
kács, cukrász ós felszolgá-ló ismeretek elsajátítását, tehát komplexebb felkészítést biztosít
a leendó tiszthelyettesek számár4 mint a szakács szakmunkásképzés.

Az élelmezési tiszthelyettes, mint élelmezési vezető kell, hogy ismerje a szakma
mindea iqazatit, hogy minden élelmezési beosztásban kelló szakiűerettel hatékonyan
tudjon dolgozni, beosztottait irányitani, ellenórizni és továbbképezni.

_ A szakközépiskola elvégzése utén a hallgatók képesítő érettségi vizsgát és tiszthe-
lyettesi kibocsátó vizsgát tesznek. A legjobbak kérhedt felvételüket a Ze]k; Máté Kato,
n i Műszaki Főiskolahadtáp tagozatita, ahol élelmezési tisztek lehetnek. Á csapatokhoz
elelmezesi szakbeosztasba helyezett tiszt}relyettesek pedig az élelmezés minden területé-
rcil szerzett ismeretek birtokaban jól íelkészült vezetői lehetnek az éIeImezésí szolgalat
különböző szaktenileteinek.

.4 MusT". Néphadseregben kialakított szakács és élelmezési tiszthelyettes (íósza-
kác9 kópzési rendszer biztosíqa a résztvevóknek a korszeró, beosztásukhbz szüÜéges,
elméleti és gyakorlaü ismeretek elsajátítá.sát, és az egymáua épűló képzésben valdki-
emelkedó eredmények elérése esetén a feljebb jutIást a szakképzésbeo és beosztásban
egyaúnt. A jőIképzett széle§ köfú szakmai ismeretekkel rendelkező élelmezési személyi
á.llomány,egyik leg{ontosabb feltétele a korszeű, az igényeket legjobban kielégítő élel,
mezési ellátásnak. A jelenleg kiképzési rendszer ezt minden iekintetben biztosítja,
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