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E5ne többet ballani olyan véleményt, hogt nincs szülség a Hadtáp
Ellátó l(izpontoka és tevékenységüket ki kell helyezni a polgári vállalkozáci sdérába.
Az e§ik fó indok, hogr

a piacgazdaságra történó áttéréstkövetóen
jogilag
olyan új,
nem szabályozott és nem ellenőrizhetó kérdésekkelkerültünk szembe, amit ezek a szervezetek nem tudnak megoldani.

Uglanakkor más területeken jelentós centraliációra való törekvés
tapasztalható, melynek kézzel fogható eredménye az 192-ben létrehozott Gazdálkodási Hivatal, amelynek hadtáp beszerzési tevékenységiköre még nem teljesen ti§ztázott.
Ú5r érzem a fent említett nézetekkel, illetve törekvésekkel ütatkozni kell és nem csupán az egzisztencia vesztés lehetóségének féIelme mi_
att, hanem elsósorban szakmai szempontból.
Véleményemet az áruforgalom területén elt<i,ltött tíz évre, valamint
az e területen végzett felsófohú tanulmányaimra, illetve némi külföldi
tapa§ztalatra alapozom.

Mindjárt az első véleménnyelkapcsolatban, mely az ellátási tevékenységet kihelyezné polgári szférába.
Felmeú] a Hrdés, hogt ki az, aki vóIlalja
élelmezési norrnáMl töténő ellátást?
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jelenlegi 155.- Ft-os napi

rtfi Éelmezáj 8[átó xózpoot, Árúíútalínio§áályvez€tó
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Ió lenne tudni, ho5l csak az ellátás keriilnee ki a polgári szférába
vagl a harckészütségi készletek tárolását, fri§sítéséti§ kiadnánk? Nem
besllve a tábori technikai eszköók, felszerelések és technikák biztosításáól, a javításáól, karbantartásáról.
Tudonr, hogl a német hadseregnél az ellátási feladatot polgári szervek végzil de nem vállalkozásban, hanem a német hadsereg kölségvetésénbelüI.

Ettól ftiggetleniil meg kell említenem, ho5l iizleti tárgyalásaim sotán
vállalkoá részéról felmerüt a kérdés, ho5t valamilyen formában jó
lenne belefolyni az ellátási rendszerbe. Voltak olyanok is, akik - bár ismeretü hiánys volt - a teljes €llátásban résa kívántak volna venni.
t<ibb

Többen voltak azonban azo\ akik megtudván a napi normát, a jelenlegi tár5rieszköz, állomány állapotát, az ingatlanok helyzetét, az előírások és ktlt etelményrendszerek szigoníságát elbátortalanodtalc

E5r kérdésben azonban majdnem hogl közös volt a nézetük, ha vállalnák is, mindenféle képpen csak a megl&ó §zakmai gerincre támaszkodva tudnát elképzelni műk<jdésüket, de ajelenleginé| magasabb költségekkel. Gyakorlatilag a jelenlegi katonai részt levágva a vezetést, polgáriasí§a működne tovább a rendszer.
Ezt

rt is feltudttóttk

vóltatni,

n1l siketes a lanvédségen belül az

Mr

sajnos a vállalkozási forma nem volt

elmllt üőszakban.

U5nn ez a helyzet a Gazdálkodási Hivatalba történó beintegrálási
tórekvéseknél is. Bizton állíthatom, hogl a tervezési, szervezési és ellátási
funkció nem szétválasztható.
Ahhoz, hogl a Gazdálkodási Hivatal élelmiszer bes zerzáitésze műkddjön, ha§onúképpen az elózóekhez az áehezési Etlátó Központot
lefejezve a szakmai ré§zt át kellene venni és akkor nem beszéltünk még
a tárolási, ellátási, javítási és e5réb funkókról.

Azt

ho5l milyen formában műk<idjön tovább az
ellátás nem hatalmi, hanem szakmai szempontMl kell eldönteni. Nem
szabad véleményem szerint e5r jól működó rendszert szétdarabolni vary
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a kérdést azonban,

felsámolni anélktil, ho5r annak múlsödését va5r tórel§íeseit nem vizs-

gálnák mélyrebatóan.

Meggózódésem, hogl az élelmezésiszolgálat szalrnai állománya bár sok volt a pályaelha5ók közitt a jól felkészüt szakember - képes a
piacgazdaságra kirténó áttétésMleredó feladatok végrebajtására.
Melyek lennének főtlb törekt éseinh metyuk könonalazásóval
,nlwtonám Utjogolútsógtlrrlat?

aMű-

A többi Ellátó lkjzponttól eltérócn az élelmezls az ű$ gazdasági mechanizmust k<i,vetóen a naturális gazdálkodlísról áttért a forgóalap gazdáltodásra.
a fajta gaza piaci vialkalmazkodni
dálkodási forma mindenkor képes rugalmasan
szoqlokhoz Erre a rugalrnas alkalmazkodási képességreigaáMl a rendszerváltá§t követó években volt és van jelenleg is nagl szükség.

Az eltett több mint két á/tized bebizonyította, ho5r ez

Sajnos az elmúlt években ezt a forgóalapot jelentósen megny'rbáltálq melynek negatfu hatása fóleg a j<ivóben fog jetentkezni, de ezzel most
nem kívánok foglalkozni.

Az gondolom köztudot! ho5l az élelmezési szolgálat 3,5-3,ó nilliárd
forinto§ költ§égvetésének csupán 16-a kerül jelenleg a központban felhasználásra, a naglobb résszel az ónálló élelmezési gazdálkodást folytató
katonai szervezetek gazdálkodnak.

Ez r 3,5 mllliárd forlnto§ tókc rzonban Jelentós vlMrló eIút képvlselne r placon, ha |ronccntrúltgn Jelenne meg és nem szétfor3ócso|rqn,
nlnt Jelen plllanetbon.

hop jelenleg

a különböá
szintű beszprzÁr;k nehezen áttekinthetők, a beszerzési források so}szor ellenórizhetetlenek, sok az áttétel, nincsenek garanciá§ eltér a min6ség és lehetne sorolni a problémákat. Az elgondolás na5ron eg6zerú, bár elképzelhetó, hog sokakból ellenérzést fog kiváltani.

Egetertek azzzl

a felfogással,

Legíontosabb íelrdat lcnno rz elóbb cmütctt tóLe }oncenfficlóJr

és neglelcnítéscr

plrcnn
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A tóke koncentrációja termé§zete§en

a

beszerzések centraliációját

is magával hoaná.

Első feladat a szeródéskötések feltételrendszerének korrekt kidolgozása, jogi szabályoása.

A versenyfeltételeket, a verrnykjírrás szabályait és jogi kérdáseit a
Gazdálkodási Hivatalnak kellene lidotgozni és e5óen ez a hivatal töltené be a kontroll szerepét is. Ea a íeladatot a jelenlegi állományával el
tudná látni.
Az Ellátó lkizpont továbbra is végeznéa központi ellátású termékek
beszeréénektervezé§ét, szeródéskötéseket, tárolást és a
katonai szewezetek ellátá§át. Ezek mellett azonban kőzponti szeródéskötés alá vonná a hű-hentesánú, tej-tejtermék és dldség-grümölcs biztosítást.
és anyagok

gazd8sógt helyzetben JcteDtó§ vóltod§ok DeDt€L yégb€ 8z
élelmlszerlperon és r nezógrzdasógol betül. Egne több élelmiszeripari
vállalat kerü felsámolásra, me5r csődbe, iüewe szúnik meg. Ez fóleg
jellemzó a hrósiparra és a konzerviparra. Uglanakkor egne több a különtxizó szintű kiwállalkozás, melynek tevékenységiköre sokzor ellenórizhetetlen forrásokMl jön létre, talponmaradrásuk bizonflalan, termelési
Lörülményü\ technológiájuk és szakmai felkészültségii& kívánni valókat
hagr maga után.

Az

E

A minőségi és árkülönbségek is sáles skílán mozognak. E5tes esetekben, fóleg az ú5mevezett távoli helyórségekben elófordultak ellátá§i
problémák, amit információ, va5r kapcsolat hiányában a központból nem
lehetett oro§olni.

Hogan lchetne
zetet ezeken a

mégis keilvező vóllozó§okat

elémi és javftani a hely,

teriiktelan is?

A konzervipar területén és az egéb kózponti ellátású termékek el-

látá§ánál nincs gond.

A több évtizede műkddó kapcsolatrendszerek, termeltetési, s/árta-

tá§i tapa§ztalatok mindkét oldal íé§zeról bizlo§ílották a piacgazdaságra

történó áttérészókkenómentessegér
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A kózponti készletek csökkentése törvényszerüen maga után vonta
a rendelésáIlományunk csókkent&ét is. A csökkent rendelésállományt
i5rekeáiint a le§obb feltételelftet rrúk{úó 5ráratfioztelni, íg azel7á,
tísban sem minóségi, sem pedig mennyMgi oldalról nem volt fennakadá§.

Megfeteló információk birtokában korán megtudtu\ hory mely 5lávag kerültek bizonytalan helyzetbe és
<ics n gazÁa§§bg
így enól az oldalról nem érhetett bennúnket meglepetés.
rak omlóttak

193-ra kidolgoztuk

a versenyeztetés feltételeit és az 1993,94 gaz,

dasági éves szülségleteinkre már ennek megfelelóen kötöttük

8

§zerzó-

dé§eket.

Fontos kritériumnak tekintettii§ hos/ a sállítók köre alapvetően a
hazai gártók köréMl kerüljenek ki, valamint aa, ho g a 15,2O éle sÁltótó ég€k amennfben sállítói kötelezettségeiknek eleget tesznek, élvezzenek prioritást.
Visszaténve az ú5mevezett romlandó élelmi§zer kategóriára, s ccnt,
nllzÍcló r lrövctkezót Jebnten&

A központ kötné meg a sállítóklral az éves kerctszerz&é§t, fenntartva a c§apat ütemezési tehetóségét. A módszernek véleményem szerint a meghívásm versenytár§lalá§ lenne a legmegfelelóbb és az abban
foglaltak teljesülése esetén jöhetne létre a már enlített keret§zerzódés.
Melye} tennének rz ahpfeltételet

lldóul

e

hústporral szemben?

-

A vállalat likviditá§i mutatója,

-

ellenórzés és átvétel folyamatm biztooítása a MH-nél.
jelettleg
brc
b ruúelkczéue óIl a megfcbW aakembrgórfu, de
alrÁr a MITI-vel lrafiltve is, a |eladltúat elavtva elvégezhaő a

-

termelteté§i háttéí,
megfelelés a közispiac állategészségüsii é§ hygiéniai elóírásoknak,
a minőség

feladat.
Megfeleló'és folyamato§ minő§ég és válasaék biztcítása,

m5

-

a termékek helyszínre

sállítása,

az árkérdéstÉnkiilön elbírálás, melynek lényege, hog az át az
érvényben táó normához igazodó és változtatlisra csak az MH-

val üirténó elózetes e§Ézteté§t követóen nyilna mód.

Mll5an elónyölce szÁnítbrt rz eladól

-

a

legfontsabb

a biztoc megrendelés,

folyamatos sállítási

lehet&ég

elóre terveáe!ó bevétel,

referencia lebet&ég
megfeleló társadalmi - gazdasági presái:zs.

Mllyen eredményre szómíthet ez MH:

-

az

MH folyamato§

és a kívánt minó§égben történó ellátása,

az ellátási felaóat rnagas szintű végrehajtása,

mégebló statisztlkai elemzó tevékenységeMgzése,
a hatékony gazdáIkodás biztosítása.

F tár§&ötben e5ébként már folytak megbesélések hrtsipari vezetókkel, akik hajlandók egy e5leaetett feltételrendszerben e5rütt dolgozni.

lehetóségek tárháza ú5rélemkimedthetctlen, hiszen jelenleg
több a piacon az eladó és egne kevesebb a jól fizetó vevó.

A

Az e5téb területeken i§ több lehető§ég nyílik a kedvezó feltételekre.
Minden elkötelezettég nélkül elótár5talárckat folytattunk több zrrldség-gümölcs nag&ereskedóvel, valamint a MIRELIT vállalattal a jövóbeni eg!üttmúk<idési formák lehetóségeiól.
Vannak kczdeményez&eink köz<b maíketing politika kidolgozásámelynek
€redményeként javíthatnánk a katonai szergezetek eszkö
ía;

zellátóár

206

Ezek közül sorolné} íel néhányet e te[esség lgénye nélkül.
Köztudott, hos/központi tárolásra kijelölt raktáraink épületállomáéS sok esetben nem felel meg a korszerű tárolási
követelményeknek E5r raktár kivételévelnem, mego|dott a nyráron hútést igenylő termékek tárolá§a, u5tanakkor télen fa5lásveszély áll fenn.
A jelentegi költségvetési helyzetben azonban elképzelhetetlen, hogy erre pénzjusson pedig az eryéb, mint berázrás, Padozat, födém problémákat
nem is ernlítem. Mégis mit lehetne tenni a jelén körülmények között.
nya jelentősen leromlott

I§meretes, ho§/ tárolt ké§zleteink jelentősen csökkentek 45 napról
15 napra és ígl szabadult fel némi raktár kapacitás, va5l a régi, de nem

funkcionáló hűtő tárolókat lehetne felújítani.

A megoldás naglon kézenfekvónek túnik

A aildség- ryümölcs felhasználás igen jelentős a MH-en belül és a
napi ellátással nincs igaán nary gond. Az ársóródás üszont igen narymérvú.A legna5obb költséget azonban a téli tárolású termékek beszerzése okozza. Nem minden katonai szervezet tudja a §zükégletének megfelelő mennyiséget betárolni megfeleló tárolótér kapacitás hiányában,

va§I nem áll rendelkezésre elegendő pénzüryi forrás. A bértárolással
eg/bekötött szerzódések viszont sok esetben megdrágítják a terméket.
A m€oldá§

kettós l€het!

A központ, szerzódéssel biztosítaná a téli tárolású szülségletet é§ a
rendelkezésre álló forgóalapból finaaszirozná.
termékeket táro|tatnánlq - a tárolá§i költség a kialkudott
árban már természetesen szerepelne - éx azigény szerinti elosztást megszerveznénk. Elózetesen már tár$laltunk nagr aildség- ryümölcs forgalmaó égekkel, akik ezt a fajta megoldá§t yállalnák

A lekötött

Hajlandók lennének a várható üzlet fejében köais beruházásoka a
raktáraknál, mellyel megoldható lenne ezen termékek fogadása, táro|ása, elosztása.
Ebben a felállásban biztosítható e5r viszonylag Fx ár, garantált minóség, megfeleló tárolás és nem utolsó sorban az ellátás biztonsága. Tu-
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élelmezái szolgálato\ akinél ez tökéletesen megolütatkozni fognak a felvetéssel, de íxsz honvédségi érdekMl ezt

dom vannak olyan

dott á
jlííh8tóbb útnak t8rtom.

Harcnló igény merűt fel

8

MIRELITT tészéól is.

A honvédségnem rendelkezik megfeleló hútólánccal és a mélyhűtó
kapacitás is tendkívül Licsi és konzerútlen. lg több esetben le kell mondani a sokzor táplálkozásélettani szempontMl kor§zerűbb és jobb ninóaégrl mireütt termékelcól. Bzelrnek a termékeknek központi ellátá§a

jelen köriilmények köaitt lebetetlen.

bog

A megoldás itt

is kézenfekvó

lehe!

a

MIRELlTT-nek az azétdeke,

mirrél nagrobb résa hasítson ki a piacból, lehetóleg olyan terüeten,

ahol megfeleló fizetóképesség is jelen van. Az üzlet reményében ók is
hajlandók olyan beruházásra, ami a jövóben növelné forgalmukat.
C§8} íldrto§rn, hogy melyeL ezek:
tén,

-

fa5nsztók kihelyezáe alakulatokhoz megfeleló forgalom ese-

-

közd§ hútóház beruházások a területi élelmezési raktáraknál,
mellyel megoldható lenne a központi ellátás, biáosíwa ehhez a megfeleló hútólánmt.

Az eredmény itt is az ellátás biaonsága, min&égellenórzési lehetóegutt a minőség garantálsága, kedvezóbb ár elérése.

ség & ezzel

I1gr gondolom, ho5r

a

lehetőségek tárháza jelenleg kimeíthetetlen.

E§éb területen i§ vannak twábblépési lehet&égeink és ezek nem
els&orban csak pénzkérdések
több na5l vállalat, sőt multinaiconális ég próbál piacot szerezni a horrvédségen belül és ennek érdekében minden lehetóséget mozgósír

E§r€
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Az USA-ban, ahol a had§eíeg mint a kormányzati piac része van

jelen a piacon, a vállalatok a kormánnyal köthetó iizlet reményében bármit megtesznek

Az üzletek zikkenómentes lebonyolítása érdekében e5ne több vállalat hoz létre kormányzati marketingosztá|yt. Ezek a vállalatok tudo_
mányos módszerrel dolgozzák ki értékesítésipolitikájukat és elébe mennek a kormány igényeinek.
Ha§onló törekvé§ek tapasztalhatók a hazai piacon megjelenó égeknél is. A CPC llungária Knorr termékeivel, a Nestlé, a Maggi termékekkel, vary a Dán OSCAR vintén leveskészítrnényekkel - némi tólűnk kapott ötlét alapján - a piac reményében ránknézve kedvezó ajánlatot dolgozott ki.
más, mint ery tisztességes verseny biztosítása, melynek révéna legiobb ég, vary akár több is szállítónk lehetne.

Az ajánlat nem

Mindhárom említett ég hajlandó megfeleló forgalom esetén hozzájárulni a katonai szervezetek felszerelési ellátásának javítá§ához. Csak
néhány példa: Asztaltedtók, asztali szervízrk" éttermi felszerelések, nagyobb mennfségek után kis konyhai gépek, mikohullámú sűtőh fa_
5lasztók, §tb. Elképzelhetónek tartanám, hory egy idó után a ve§eny
következtébén a sállítók kéÉreformált konyhák, étkezdék kerüljenek
kialakításra.

Árth"to.,

ho5r az ÉtelmezésiEllátó Központ a meglévó kapcsolatrendszerével, felkészült szakembereivel képes megfelelni a piac kihívásának.
Meggyóz6désem, ho5l gazdálkodásunk jelenleg a legáttekinthetóbb. Rendelkezünk megfeleló és bóvíthetó számítógépes háttérrel,
adatbankkal.
Ósszessógében vélem€nyen szertnt nem sétforgácsolni, vary megszüntetni kell ery jóI működó rendszert, haném eíő§íteni annak érdekében, hory az ellátrás az eddigieknél még magasabb szintű le§len, tennénk
ezt elsósorban a gazdálkodó szervek érdekében, abMl a megfontolá§Ml,
hory a szeméiyi állomány a rendelkezésre álló kölségvetési keretMl minél színvonalasabb ellátásban r&zesüljön.
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