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A CSAPATGAZDALKODAS ELMtLETE, 
ELLATAs, GAZDALKODAS, 

KATONAI KÖZLEKEDtS 

Katonai ruházati cikkek árusítása a laktanyai 
vegyes boltokban 

Uivári Mihály őrnagy 

Napjainkban - főleg a csapathadtápban - élénk érdeklődést és gyakori vitá
kat vált ki a laktanyai vegyesboltok helye, szerepe a személyi állomány ellátásá
ban, életkörülményeinek alakulásában, javításában. Felmerül a kérdés, hogy a 
vegyesboltok nagy élelmiszerforgalma az élelmezési szolgálat munkájának kriti
káját jelenti-e vagy csupán kiegészít egy felmerült és a katonai ellátás rendsze
rében ki nem elégíthető igényt. Milyen szerepet töltsön be a holt az öltözködési 
szinvonal javításában, vagy a károk csökkentésében. Mi az érdekeltsége a keres
kedelmi és nagykereskedelmi vállalatoknak a ruházati cikkek forgalmazásában. 
Kell-e hadseregen belül kétcsatornás „ruházati ellátást" szervezni, szükséges-e a 
ruházati szolgálat részére a vegyesbolt segítsége? A vázoltakon kívül még szám
talan kérdés felvetődhet. Az aktuális problémafelvetés alapján megkiséreltem a 
kérdéskomplexumon belül a ruházati cikkek vegyesbolton belüli forgalmazásá
nak kérdését megvála"!izolni. A vizsgálódás keretében részt vettem az MN 5232 
hadtáp bemutatóján, konzultáltam a jelenlevő vezető h.:i.dtáp szakemberekkel és 
a Budapesti Katonai Ügyészséggel. Attekintettem az ezzel kapcsolatos szabályo
'm.sokat, az ellátás rendszerét és körülményeit. A tapasztalatokat - a teljesség 
igénye nélkül - közreadom remélve, hogy a vázolt terükten elősegíthető a jelen
legi helyzet rendezése. 

Szabályozás és követelmények 

A laktanyai vegyesboltok működését a CSHSZ 1. rés-z 195. pontja a követ
kezők szerint szabályozza: 

,,A személyi állomány egyes magánjellegíé s:;,ükségleteinek kielégítése érde
kében a laktanyában - szerződés alapián - vegyesboltot (büfét), fodrászmíibelyt 
(szolgáltató létesítményeket, - blokkot) kell működtetni. 

A vegyesboltok a szakmai rendelkezésekben megbatáro-;.ott árúféleségeket 
árusítsanak, raktárkészleteiket a forgalomnak megfelelő mennyiségben, a helyi 
igények szerinti választékban kötelesek kialakítani ... 

Az árusítható cikkek körét, illetve részletes felsoroládt a CSHSZ VI. rész 
17 ., illetve a VII. rész 18. számú melléklete tartalmazza. A kimutatás a felsőru
házati, fehérnemű, felszerelési cikkek és tartozékok szeles skáláját, mintegy 50 
cikket tartalmaz. 
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A ruházati cikkek teljes köre - a tapasztalatok alapján .... szinte egyetlen ve
gyesboltban sem található meg, többségében a cikkek egy részével rendelkeznek, 
egyes helyeken azonban egyáltalán nem tartanak ruházati cikkeket. 

A.z ellátás és forgalmazás jelenlegi rendje 
Korábbi HM - BkM megállapodás alapján a kantinok, majd vegyesboltok 

ruházati ellátását a Belkereskedelmi Minisztérium utasítása alapján a RÖLTEX 
Vállalat 86. számú boltja (VIII. Bérkocsis u. 41.) végzi. A vállalat részére ez a 
tevékenység veszteséges. Az ellát.ast 4 fő végzi csomagküldő szolgáltatás útján. 
Munkája során 100-120 vegyesbolttal tart kapcsolatot. Havi ellátást végez, mint
egy 120-140 csomagot küld ki a megrendelőknek. Raktári készlete minimális, 
az MN REK-től havi szükségletét nem a kiskereskedelmi boltok igényeinek 
összesítése alapján, hanem tapasztalati átlagfogyásnak megfelelően rendeli. A bol
tok ellátása mellett utcán át is árusít a katonák részére. A RÖLTEX Vállalat az 
MN REK-től megrendelt anyagokat döntő többségében folyamatosan megkapja, 
ezt igazolják a havi megrendelésekben és számlákon szereplő azonos mennyiségek. 
Az MN REK és a RÖLTEX közötti forgalom - amely egyben a kiskereskedel
mi forgalom nagyságrendjét is tükrözi - az elmúlt években a következőképpen 
alakult: 

1980. 
1981. 
1982. 

3 100 OOO,- Ft 
3 400 OOO,- Ft 
1 600 OOO,- Ft/!. félév. 

Az éves nagyságrendek megközelítőleg azonosak. Megállapítható, és ezt a 
csapattapasztalatok is alátámasztják ,hogy az ellátás akadozik, a RÖLTEX és a 
boltok nem érdekeltek ezen cikkek forgalmazásában. Kapcsolatuk és az ellátás
ért való felelősség nem ellenőrizhető, így a hibákat egymásban keresik. A vegyes
boltok profiljába a ruházati cikkek nem illenek be, ,,felesleges" pénzeszközöket 
kötnek le, a forgalom bizonytalan és a felsoroltak miatt nem kifizetődő. Az érin
tettek véleménye megegyezik abban, hogy a jelenlegi gondok fő forrása az érde
keltség hiányában keresendő. 

Abban mindenki egyetért, hogy a forgalmazást a jelenlegi rendben fenn
tartani nem célszerű, valamilyen irányban szükséges változásokat eszközölni. 

A jelenlegi rendszer hibái 

A bolti és legénységi ruházati ellátás egy forrásból (MN REK) táplálkozik 
és két különböző csatornán keresztül jut el a közös célhoz a katonai szervezetek
hez. Ez kettőzi az adminisztratív, szervezési feladatokat, a szükségesnél nagyobb 
eszkőzlekötéssel jár. 

Az MN ruházati anyagainak kiáramlását nem csökkenti, a károk anyagszük
séglete nem a csapattagozatban, hanem az elLátó központban jelentkezik. A ve
gyesboltokban árusított cikkek értéke az MN ruházati kárainak azonos áron szá
mított értékéhez viszonyítva nem jelentős, 10 °/o alatt marad. Ez is jelzi, hogy a 
károk csökkentését alapvetően más eszközökkel, módszerekkel kell elősegíteni. 

A CSHSZ-ból idézett követelmények szerint a boltoknak a személyi állo
mány magánjellegű szükségleteit kell kielégítenie, a ruházati cikkek nem tartoz
nak ebbe a kategóriába. 

Az árusítható cikkek listáján szereplő cikkek egy része fogyóanyag (jel
vények, gombok, stb.), pótlását a ruházati szolgálatnak kötelezően biztosítan kell. 
Ezért csak a hivatásos állomány részére indokolt ezen cikkekből készletet fenn-
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tartani. Több helyen látható már törekvés arra, hogy· a törzsekben a hivatásos 
állomány részére alegység gazdasági sarkot rendeznek be, ahol az eltört, elve
szett gombot, fegyvernemi jelvényt, stb. pótolhatj.ák. 

A vegyesboltok polgári mosó és lábbeli karbantartó szereket árusítanak. A 
honvédségi el1átásban hasonló anyagok a tisztítandó anyagokhoz kerültek rend
szeresítésre. A kétirányú ellátás miatt elsősorban a lábbelik karbantartásához 
nem rendszeresített anyagokat használnak a katonák, mely az adott cikk korábbi 
elhasználódását idézi elő. 

A jelenlegi ellátási rendszer az MN részéről kellően nem irányítható, ellen
őrizhető, így kellő befolyást sem tudunk gyakorolni rá. 

A nem teljeskörű felsorolás azok véleményét táml'lsztja alá, akik a bolti 
árusítás drasztikus csökkentését, illetve megszüntetését javasolják. 

A kérdés jogi vetületei 

A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjainak a 
testületekkel szemben fennálló anyagi felelősségét a 7/1970. Kormányrendelet, 
az ezt módosító 33/1930. MT rendelet, a 23/1970. HM utasitás és az ezt módo
sító 86/1980. (HK 31.) utasítás tartalmazza. 

A hivatkozott utasítás 127. pontja előírja: 

,,A sorkatonák, a tartalékos katonai szolgálatot teljesítők, valamint a kato
nai tanintézeti hallgatók illetményéből kártérítés címén tartozást levonni nem le
het. A sorkatonának, a tartalékos honvédnek és tisztesnek, valamint a katonai 
tanintézet hallgatójának nem engedhető meg a tartozás önkéntes befizetése sem." 

Ugyancsak ezen utasítás 71. pontja 2. bekezdésében foglaltak lehetővé te
szik: 

„A HM fegyvernemi és szolgálatiág főnökök saját szakanyagukra dolgok 
hiánya esetén is előírhatják a kiskereskedelemi fogyasztói ár alkalmazását, ha a 
néphadsereg vagyontárgyainak védelme ezt szükségessé teszi." 

Ezzel a lehetőséggel az MN Ruházati Szolgálat főnöke élt is, amikor több -
gyakran veszendőbe kerülő - ruházati cikk kártérítési árát fogyasztói áron ren
delte el alkalmazni a kártérítések során. (11/1982. számú MN RSzF intézkedés). 

Az utasítás tiltja a.z önkéntes befizetést is a sorkatonák esetében. Az önkén
tes vásárlás jogilag a befizetéssel azonos kategória. amelyet elrendelni tilos, ön
kéntesen vásárolni (vásároltatni) pedig ellentétes a szaháJyozás szellemével. 

Az önkéntességet megkérdőjelezi az egyén érdeke is. A teljes térítésű cik
kek kivételével az árkülönbözet a tényleges (50 °/o-os áron számítható) ár és a 
kiskereskedelmi (fogyasztói) ár között jelentős és ezt vállalni értelmetlen. A kü
lönbözet nagyságrendjének érzékeltetésére érdemes néhány cikk árát ilyen szem
pontból is összehasonlítani. 

kinemő sapka 
kimenő zokni 
kulacs 
nyári zokni 
törülköző 
nyakkendő 
stb. 

50 %-os 
kártérítési ár/Ft 

81,-
12,-

82,50 
11,20 
24,-
19,-

Kisker. 
fogyasztói ár/Ft 

167,-
24,20 

162,-
23,-
45,70 
38,80 
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A llÖLTEX és a vegyesboltok kapcsolata szakmailag és a társadalmi tulaj
don védelme szempontjából kellően nem ellenőrizhető. 

Szakmai szempontból: 
- nem kellően ellenőrizhető az anyagmozgatás, a szükségletek kielégített

ségi szintje, 
- készletek tárolása, forgalmazása, valamint a készlethiányokért való fele-

lősség. 

A cársadalmi tulajdon védelme szempontjából nem ellenőrizhető, hogy: 

- a RÖLTEX bolt utcán keresztül kik részére árusítja az anyagot, 
- a vcgyesboltokban milyen cikkekből mennyi a megrendelt, értékesített és 

meglévő készlet, 
- az értékesítés katonák vagy más személyek részé:re történik-e, végül 
- nem áramlik-e ki honvédségi anyag a polgári életbe ezen a csatornán? 

A felsoroltak egyértelműen igazolják, hogy úgy a szakmai irányítás és ellen
őrzés, mint a társadalmi tulajdon védelme kellően nem biztosított, a jelenlegi 
rendszer spontan módon érvényesül. Bizonytalan az ellátási folyamat, a „vevő
kör" és igényei, de a jogi alap is erőteljesen megkérdőjelezhető. 

A jövő lehetőségei 
1. A katonai ruházati cikkek vegyesboltban való árusításának teljes meg

szüntetése. 
2. A forgalmazás jelenlegi vagy kismértékben módosított rendjének fenn

tartása az MN REK és a katonai vegyesboltok között közvetlenül, megfelelő 
létszámfeltételek biztosítása mellett. 

Az kétségtelen, hogy a hiányok boltból történő megvásárlása esetén kárügy 
nem keletkezik, a kárügyek és kárstatisztikák kedvezőbb képet mutatnak. Némi
leg csökken az adminisztráció és az ezirányú belső szakmai munka. Ugyanakkor 
az anyagszükséglet változatlanul fennmarad, csak a csapat készletét nem érinti. 

A ruházati cikkek árusítása a vegyesboltokban szakmailag indokolatlan, mi
vel a szolgálat a katonák részére utánpódás, csere útján vagy káreljárás kereté
ben a kérdéses cikkeket pótolja. A káreljárások lefolytatásánál ezzel közelebb 
kerülne a gyakorlat a szabályozáshoz. A hivatásos állomány ruházati tartozék 
cikkei (gombok, fegyvernemi jelzések, stb.) továbbra is árusíthatók lennének a 
vegyesboltokban, de megoldható ezekből a cikkekből az ellátás a csapat ruházati 
szolgálaton keresztül is. 

Amennyiben a felsőszíntű vezetés a forgalmazás fenntartása mellett döntene, 
úgy célszerűnek látszik a RÖLTEX Vállalat kiiktatása az értékesítési folyamat
ból és a megrendelések teljesítése az MN REK-től biztmítható. 

A jelenleg 4 fővel dolgozó RÖLTEX apparátusa helyett ennek megoldását 
az MN REK 2 fővel (1 fő adminisztratív és 1 fő fizikai dolgozóval) biztosítani 
tudná. A kiegészítő munkaerő bérét a nagykereskedelmi árrés - engedélyezése 
esetén - bőségesen fedezné. 

Az MN REK szakmai felkészültsége, tapasztalata a megrendelések teljesí
tésében éppúgy, mint a csomagküldő szolgáltatásban mcgyan, a feltételek bizto
sítása esetén kész ezt a feladatot eredményesen megoldani. 
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