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fejtesztési iránlvonalai 1 960- l 99 1. köótt

Balqaés

A két vil,í8háború taprszttlrtai igEzdjlik a tatoníníl lévő trítaEk admi-
szerkészlet jelent@§t mind e barclészültefu szempotjiiból, Bind pedig trtzi-
chés okokMt.l nnUor* folyamán előfordult sámtalan eset bizonyítja, hogy a
katoD,Ákméi érinteüen állapotban meglévő zírolt élelmiszer-,lőszerkósdeteadta
megegrcsapatnak aa a lehetőséget, hogyery megkezdett hErctevékeny*get §íke_

resen befejeáessen. (A)

Ugyanal&or az a tudat" hogy egy bizonyos életmirszerkészlettel rendelkezik
akkor is, amikor elszigetelten seüeg etlenség íltal kölrülárva folytat harctevé-
keny§éget, vasaazutínpóüás fennakad, pozitívhatíssalvaa akatoníra_ Megsza-
badrrlva a típl,ílkozís, illetve az élelem megszerzése gondjítól, jobban le tudja
Hizdeni a kritik .us köriitmények okozta szorongást, nyrgtalanságot. Ennet< követ-
keztébén jobban tud konc€nüílni feladatíra

A haroíszati-hadművdeti elvek alapjín egyértelműen íltítható, hogy a bábo-
rúban minden katonakeriilbet olyanhelpetbe §aját teriiletén is, boryáelmezése
ery-kétnapigryíttalánnemoldbatómeg,ugyanal&orfontosharcfeladatokatlell
vfuehajtaniaHasontó élet,e,meltátásihelyzet követkeáet be eleni csapások (ár-

viz, rOtOrenges, stb.) esetón is, amikor a katonák egrmástól széttagottEn é§ dtátó
szervezetiiktől elsaakadva tevékenykednek

l IL.Üródrózs€f qvcatezredes,MHKö&té§aé8ütyilntéz€tHigiéoé§ OeúÁIyrczÁö,
Bóta§zéld ludit mf," hmvédr{i közelkalmazott, MH Él€úm€záÉ Elátó Köupont Fetccaé*
és Minóeégc[€sóízéd O§aáty
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A legtöbbország hadserege rendelkezik zárolt élelniszer készletekkel, amely
minimálío mennyiségű, de optimáli§ iisszetételű ételmiszerekMl áll. Ez índokolta,
hogy az l960-as óvek elejón mi is elkezdjíik az ilyen készletek kiatakítását.

Tönénai dttekintés

Ismereteink szerint a kiilföIdi irodalomban olvasható legküönbiizőbb elneve-
zÁsű,zárroltkészletek(vastartalék,szíikségélelem,tűélési adag,zároltélelem,stb.)
mind azonos élt szolgálnak, mely tissze3exe a következőkben definiálható:

A zírolt élelem a katonánál állandóan meglévő tartalék élelmiszer, mely az
ellátís teljes hiánya esetén, vag;rrendkíviili sziikséghelyzetben (kiilön parancsra)
bontható fel, illetve - részben vagy tdesen - fogyasztható el és minimálisan is sub-
calóriás ellátást biztosít.

Ez a zÁrolt élelem a Maryar Honvedségbe n 'qÉni zírolt élelem " @2) mq-
nevezéssel ismeretes.

A fenti definicióban szereplő 'subcalórids eIIótá.{ megértéséhez feltétlenül
kikell térni azemberi szervezetszámára szíikséges energiamennyiségre, továbbá a
szervezet energiaforgalmára és ezen fogalmak korszerű értelrnezésére.

Az életfolyamatok fenntartása, mint pl. állandó testhőmérséklet, aszeívezet
anyagainak építése, potlása, növekedés, izommunka, stb. energiát igényel. Az em-
berí szervezet az életműködéshez sziikséges energiához azenergíát szolgáló táp-
anyagoknak (zsírok, szénhidrátok, fehérjék) az anyagcsere-fólyamatók során
lezajlóelégetéserévén jut.A fenti tápanyagokégésekorfelszabadrrlóhőmennyiség
, az,azazgneígia mér161"*rr6*e korábban kilocaloria ftcat) volt. Az Sl-mérték-
erységrendszer bevezetése óta a hivatalos nemzetközi egysége a jorrle (J), illetve a
kilojoule ftJ). l k€at:4,184 (4,2)Kj-nakfelel meg.Az e8]res tápanyagokégése so-
ri{n fefszabaduló energia kaloriaméterbombában pontosan mérbetB: 1 g asírbol
38,94 kJ (9,3 kcal), l gszénhidrátból l7,16kJ (4,1 kcal) és 1 g fehérjéúlrz,LgkI
(5,4 kcat) energia keletkezik.

Azsírokból és szénhidrátokból ugyanannyi energia szabadul fel a szeíyezeten
kívü, mint a szervezetben. A szervezetben l g fehérjébcil azonban csak 17,16 kJ
{4,1 kcal) energia szabadrrl fel, amely arra vezethető vissza, hogy a fehérjék illetve
az aminósavaknem égnekel teljesen, hanemmégviszonyla8na8yenergiatartalmú
végtermékek formájában tiriilnek ki. A szervezet energiaforgalma a bevitt és le-
adott energiamennyisége alapján sámolható ki. Küön említést érdemel az alko-
hol nagy égéshője (30 kJlg: 7,1 kcaVg). Az alkoholt rendszeresen fogyasztók
típlálkoásának értékelésénél ezt figyelembekell venni.Energia-egyensúlyakkor
áll fenn, ha a táplálékkal bevitt energia azonos a felhasznált energiával. Energia-
egyensúly esetén a testtÖmeg, illetve a test zsírtartalma nemyáltozik. Abevitt ener-
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giatöbblett rakt írozéÁik. Azenergiaforgalom szempontjából a növekedés is a rak-
tírozás egrík formája, de raktározísról varr szó a túitáplátás okozta elhíaískor ís.
Abban aiesetben, ha az energialeadás nagrobb, minti bevitel, a szervezet saját
raküíraitkénytelen mozgósítani, amia testtömeg csökkenésébennyilvánul uneg.

A fizikaí tevékenységhez szíikséges energia az elvégzendő munka típusától,
idejétől és a feladatotvégző ember te§ttömegétől függ. A fizikai tevékenység
könnyű,mérsékeltennehézésnehézfizikaimunkakategóriábasorolható.Férfiak-
nálazigennehézfizikaímunkakategóriáti§szímíüísbakellvenni.Harctevékeny-
ségben résztvevő katonákat a nebéz fizikai muirkát végziikkőzé kell sorolni.áz
ót l ag os erc,r g i as ziiksé g l a ki s zátttt ós a a kiiv a kaő :

1. Megfelelő Lábtázatok segítségévet megh atároznri u, alapany&gcser e érté-
keket.

2. Az alapanyagcserét meg kell szoromi a fizikai aktivitás típusainak meg-

felelő átlagos faktorával.

Nehézfizikaimunka 19-30évközött 15,5MJ(3700kcal);
31-60év_között 14óMJ(3500kcal);

Igen nehéz fizikai munka 19-30 év között 17,6 MJ (4200 kcal);
31óOévközött 16,7MJ(4000kcal),

Subcalóriás táplálkozásnál a fent me3határozott energiaigénynél jóval keve-
sebb táplálékot kapnak, általában i000 kcaVnap {L4,2MJ) értékben.

AMH-ban az 1960-as évek közepéig rendszeresített egyéni zárolt élelem 450
g húskonzervből éS 1000 g kenyérbtít állt, 3700 kcal (15,5 MJ) értókben, amely
mennyiségegrnapínormálélelmezésreiselegendő.Nagyterjedelmeéssúlyamiatt
(1600 $ - valamínt azért, mert a kenyér nem tartós élelmiszer - zírolí élelmi-
szerként való alkalmaása kényszermegold,ást jelentett. Nem volt nnegoldott a biz-
tonságoscsomagolás sem (vászon zacskó). Ezeka tényektettékszükségesséazEZ
továbbfejlesztését.

Arra vonatkozóan, hogy mennyi életmiszert és milyen minősegben kell adni
tűélési adagként, bazaiés küföldi kisérletek eredményeivel isrendelkezttinkAz
MH-ban élelmezési és egészségügyi szakemberek évekig vizsgálatot folytattak
gyakorlatokon, felderítő csoportoknfl, melyek leginkább tükrözik a barcfeladat
köriilményeit. @)

Az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy 1500-2000 kcat (6,3-8,4 MJ) energia-
tartalrnú napi élelmiszer elforyasztásával a lotonák szellemi és fizikai 'kondició-
ja" fenntarthatÓ, a kapott harcfeladatokat minden setben sikerüt v§grebajtaai
5{naponkeresztü" (B)

15l



Eg ömapos gakorlat tópaayagbixosftdsa pl. a kövakaö volt: (napi ű-
W)

Fehérje
Zsítr
§zenhiddt
C-vítamin
Nátriumtloníd

Fehérje
?sií
szénhidrát
Kalória

l.csomag

27,3 g
37,9 g
93,3 g

847 kcal

2.csomag

44,3 g
68,3 g

?37,8 g
1780 kcal

37,3 g (Norn:rglts&8/nap)
58,1 g (Norm:Energiasziik§.30%-a)

237,4 g (Norm:Energiasz{iks.50-60%-a)
l00 mg (Norm:60n8)

4 g' (Norm:2g)

AfranciahadserggtúláésimunkacsoportjaLísérleteketfolytatottktilönböző
égbajlati és természeti adottsígú körülmények köóü (sivatagi, magas hegrségi,
trópusi, mérsékelt foöri) suböalóriís éle|mezéssel. A tapasztalatok azmutatüík
horymérsékeltéstrópusiéghajlatokonkizárólagnapi 1000(42MJ)katóriásélel-
miszercsomag, magaslati hideg éghajlaton pedig kettő ilyen csoma8 a harcászati
követelmenyeknek megfelető erőnlétet és pszichés állapotot biao§ított 5{ naprg,
annak ellenére, bqr az energiafelhasmáláshozképest jelentő§ kalóriahián je-
lentkezett. A kisérlet folyamán végzett szímos klinikai, biológiai és pszichologiai
eüenőrzés aa mutattE, ho8y a katóriahián y ellenére ezazadag néhány napos peri-
Ódusra lehetővé teszí a megfelelő fizikai és pszichologiai állapot fenntartá§át, kli_
nikai tünetekmegielenéseb tiotógiai zavarot nélkü. (CD) 

-

Az 1000 tulólíá§ csonagok tdpanyagösuaétete:

Fehérje 26 g
7.s;íí 36 g
§zénhídrát l37 g
C_vit"min 50 m8
Nátrium*lorid 5 g

vizsgáltunk anerikai egységcsomagokat is, amelyek vatószínűleg szintén
subcalóriás, illetve zÉrolt élelem éljíra készültek

E zek anu gi q i l l ave úpanyagt at,t aI tu a kiivakaőképpen aI ahi t :

A fenti adatok és tapasztalatok alapján sajátos viszonyainknakmegfeleltíen
}ívántut kialakítani az egréni zárolt komilettei.
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Az első kísérletekben a nagy energiatartalmú élelmiszerek előáűitá§ú'oz szí-
rított húst,szírított sajtot,olajosmagvakat ha§ználtunk.Báralaboratoriunikisér-
letek kedvezciek vdtak a nagyiizemi gyírtás feltételeinek hiánya nnegakadályozta a
kinlakíx6fi [1glmisurek bevezetéséL

A következő !épésben l96ó-ban kielakítottunkegy földimogrorö-és tejpora-
lapú, kiilönbtiző ízesítésű, dapvetően édes íztí tápszert. Ez az EZ tulajdonképpen
fötdimogroró, tejpor, tojásfehérje,vójadara,mé& cukor tartalmú, arom§xalize,
sített édes kockavolt, fém ésműanyag fóliába csomagolva.

Az E Z túpanyry ös na& el e 1 a0 g,ra:

Fehérje
7sk
szénhidrát
Energiatartalom

14g
10g
ó8g

418Kcat

Terveink szerint egy katona 400 g ityen EZ-t kapCItt volna, 100 g-os szeletek-

ből, kétszer 2 db-ot.

E z az E Z c sottug td el ég b a t e az al ábbi kilv a el rúty eka :

- nagy laktató-, tiáp- és energiaérték;

- viszonylagkissúlyéstérfogat;

- kellemesíz;

- megfelelőszilárdsíg;

- ahareászatikövetelrnényeketkielégítővédtícsomagolás.

Bár az 1 967-68-as évben lefolytatott csapatpróbák kedvező eredményeket
hoztak, ez a fajta EZ mégsem kerüt rendszeresítésre, mivel a hiánym grártási fel-
tételekmiatt akésőbbiekben tárolásígondok(molyosodás) jelentkeztek.Felmerüt

az a kifogás is, hogy az édes íz er&en kor|átozzz az alkalmaáatósígot, A termék
tartó§ítá§ít, konzisztenciáját a magas cukortartalom és az alacsony víztartalom
határozzlmeg, ezért fogyasztása fokozzz, a vízigényt. Konyhasószegénysége hí-
ányérzetet kelt. F. kortátozó tényezők miatt került sor közel semleges, illetve - az
általános köázlésnek megfelelő - normálisan' sos ízú készítmények kialakíásíra.

Időközben újabb követelmények is jelentkeztek nevezete§en az,bry azEZ
fuakciójátkibővítvealkalmaslegrennecsakatűélésiadaggalszembentáma§ztott
követelmények kielégftésére, banem arra is, hog;r kevésbe kritiku§ köríilmények
között egynapihideg ételemként is adhatólegyen, ha lehetőségvan, kenyérrel kí-
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egésátve.ve8yisatűélésiadag(l000kcal,4,2MJ)ésahagrományoseg;rnapiélel-
miszeradag (3000-4000 Kcal, l2,6-tr6,8 MJ) közötti helyet foglalja et.-

További él volt, hogya kialakítísra keriilő Ez készlet bekeidőben úgyleryen
cserélhető, hogy a gyakorlatok utolsó napján, vary leszereléskor eglrnipi niáeg
élelmiszerként keriilne felhasználásra.

Az elÖbiekben leírtakkal iisszehangolv aazazíltalános álláspont alakult ki,
hagr azEZkésdetnek l 600-2000 Kcat (6,3-8,4 MI) energiatartalommal kell ren-
delkeznie. B' 1ne"nyisfo elegendő a katonánakegynapi élelnezés&e, sziikség
esetén kétnapí subcatóriás elláüísát is biztosítja.

Az ezsnkÖvetelrnényeknek megfelelő EZ-késztetettöbbféle változatban is
Összeállítottuk Az ibszeállíLísoknál többféte búskonzervet, zöldséges ételkonzer-
vet, éde§§égkonzervet alkalmaztunk

AtÖbbféleváltozatbólvégüazalábbi iisszeíétetűEzké§zletkerültelfogadás-
ra ésrendszerítésre.

AzEZ tatalmaz 2 db húskon zervet, akenyér pótlására seml eges izű, ín. " ke -
nyéizíl" kekszet, táplátkozásélettani szempoutból is kívánatos - úönnyen felszí-
vódó szénhidrátot tartalmazó - edességkonzerveket, C-vitamin tartalmú teaport.
A teapor hideg vízben oldva üdítőitalként fogyasztható, forr ővizzel ekészí{ve az
ún. "melegétkezteté§t" hivatott pótolni.

Az 197 S-ben rendszeresítat és tn i s rendszerkn taú E Z lés2t et j ell emuöi:

Tartalrrut

Vagdatt sertéshús l/7-es
Sonkáspístétom 1/7-es
Csokoládés nugátkrém l/ 1 O-es
Dzsem 1/10-es
Kelaz-kenyér
Cukrozott teapor
polietilén tasak
Egészségügyi papír

Össaönege:800gramm

db
db
db
db

1csomag
2csomag
2db
8ív

l00g
100g
75s
90g
75g

I20g
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Táp atry ag - és etw g i at art al tn:

Fehérje 41g

^k 
659

§zénhidrót 286g
Energiatart. 8MJ(1893Kcal)

Csolmgolósa:

Papírlemezbóll késziitt, mélyfedelü fűótt, kartondoboz.

Védksomagoltísa:

0,30 mm vastag polietilén fólia, anely vímentességet biztosít és az esetleges
RBY szennyeződéstől vizes lemosással jő mentesíüető.

@űjttícsomagolds:

Papír ragasztószalaggalleragasztott és polietilén zsugorfóliával övezett ötré-
tegű hullámpapírlemez doboz, 1 doboz 10 db EZ készletet tartalmaz.

Az EZ lészt ateJ kapcsol uos twűbi f el adatok

Az utóbbi időben igeny meriilt fel azEZk&zlet megváltoztatására.

A v ál t azás t a kiiv a lra,ők i ttdokal j ók

- amegváltozottharcászatielvetq

- a gazdasagi lehetőségek beszíiküése;

- a katonáknem szeretík a csomag edességeke t t^ítelmnző íé§zét (ezréxz-
ben előítélettril is fakad, mivel nem megpzokott a konzervdobozba csomagolt cso-
koládékrémX

- a késdet élelmiszerei eltérő szavatossági idejűek;
'.

a késztet cseréje (frissítése) nebézkes (ha a katona leszereléskor kapja
meg 8 csomagot, rendszerint eldobja aá, ba készleteket folbontva foryó készletbe

" teszik át, a trrrtalom ery részét nem, vagy esak körülrményesen lebet felhasznílni,; pl. keksz-kenyér,g;rufa, eü.papír, polietilén tasak);

- az EZ csomag tömegének mintegy 40 %-át, eíű,ntkpedig 1/3-ad részét a
csomagoloanyag teszi ki.
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Cél tttk u,, lngy az al dbbi kijv ael m&ty&tek nlegfel el ö EZ tészt aa al akít st*lk
ki:

- et€tsekíasrbcalóriásellátástápan;ag-ésenergiatartalomlóvetelményeig

- Ö§sretételeéscsomagolásaelfuítsekiaminimálisan 15éveseltarthatóságo§

- beilleszthető legyeo a békélelmezésbe (fl. tízórai), í.ry cseréje folyamatc
leheq

az ára ne haladja meg az Isz. élelmezési norma értékét.

Az MH ÉEK Fejlesaési és Minőségellen őrzésí caálymegkezdte a kísérlete-
ket a fenti követelményeket k eléEitő, újBzkészletek kiatakítísára.

Az új követelményeknek megfel előFZkésztet csapatpróhíja megkezdődött.
F olyuústtttkfun ernek tQlldlktzásélatani és gya*arlui tapasztaluairól qónu
Iut*ba
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harcszenígy_akorlatok táplálkoáséskórélettani tapasztalatai (Honvédorvosmel-
léklet XD( Évf . 2. sz. 1967.)

c. c- pedoya: Ahadseregélelmezéseelszigetettés rendkívüihelyzetekben.
Az új túlélési" adagra vonatkozó kísérleti eredmények @ewe internationalé des
services de santé des armées de terre de mer et de l'air 1965.12.)

D. Delfosse: Harcoló csapatok élelmezése (Acta Belgica Militaíi 1 966.No.1.)
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