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A Magyar Néphadseregben a személyi állomány katonai kereskedelmi cikkekkel 
történő ellátása az élelmezési szolgálat feladata, melyet mind az állandó harckészültség 
időszakában - beleértve a gyakorlatokat is - mind háborúban egyaránt végeznie kell. 
Maga a szolgáltatás - azaz árucikkek árusítása készpénzfizetés ellenében - jellegében 
azonosnak tekinthető mindkét időszakban, azonban az ellátás megszervezését és végre
hajtását illetően igen eltérő sajátosságokkal kell számolni. 

A laktanyai elhelyezésben, illetve a gyakorlatokon szervezett katonakereskedelmi 
ellátás többé-kevésbé megfelelőnek ítélhető és kedvező alapot nyújt ahhoz, hogy egyes 
területek átszervezése után az elkövetkező időszak magasabb követelményeinek is meg
feleljen, minőségében fejlődjön és hosszabb távon is kielégítse a katonák szükségleteit. 

A háborús időszak katonai kereskedelmi ellátása egészen a köwlmúltig háttérbe 
szorult, így ezen a területen jelentősebb szervező és tervezőmunkára van szükség, hogy 
felzárkózzon az élelmezési ellátás jelenlegi jó színvonalának kiegészítésére. 

I. 

Állandó harckészültség időszakában 

A laktanyai elhelyezésben a katonai kereskedelmi tevékenységet a laktanyai vegyes
boltok (kantinok) és az alegység KISZ-büfék végzik. Velük szemben az a követelmény, 
hogy a személyi állomány - ezen belül is alapvetően a sorállomány - részére szabad ide
jében tegyék lehetővé mindazon árucikkek árusítását, amelyek a napi tisztálkodáshoz, 
testápoláshoz, a levelezéshez, a felszerelés kisebb javításához, kiegészítéséhez szüksége
sek, illetve nyújtsanak módot az élelmezési ellátás során nem, vagy csak részben biztosí
tott élelmiszerek, üdítő italok, egyéb cikkek és egyes élvezeti cikkek (kávé, cigaretta) 
beszerzéséhez, kulturált körülmények közötti elfogyasztásához. 

A laktanyai vegyesboltok általában polgári vállalatok kezelésében működnek, ter
mékeiket IV. osztályú, illetve kiskereskedelmi áron értékesítik. A kiszolgálás hagyomá
nyosan történik, azaz pultnál, eladók útján. A laktanyai vegyesboltok áruválasztékát az 
1. sz. melléklet tartalmazza. 
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A sorállomány növekvő igényeinek kielégítése, a szabadidő kényelmesebbé, kötet
lenebbé tétele, és nem utolsósorban a gazdasági lehetőségek kihasználása érdekében az 
utóbbi években egyre szélesebb körben kezdték meg működésüket a KISZ-büfék. Ennek 
az a lényege, hogy a reggelit, az ebédet követő és az esti szabadidőben a személyi állo
mány körletén ( épületén) belül lehetővé váljon olyan cikkek árusítása, amelyekre a 
katonáknak igényük van, és amelyek elősegítik a jó közérzet kialakulását. Ennek megfe
lelően a KISZ-büfék áruválasztéka jelenleg az előrecsomagolt édességre, az üdítő ita
lokra, a dohányárura és a presszókávére korlátozódik. A KISZ-büfék az alegység KISZ
klubokban, vagy a kulturális helyiség közelében kerültek kialakításra, s így lehetőség van 
a termékek, presszókávé fogyasztására, tv-nézés, egyéb kulturális tevékenység közben is. 

A KISZ-büfék áruellátását az élelmezési szolgálat végzi, felszerelését és működését 
a KISZ-szervezet biztosítja. A keletkezett haszon 35%-ával a KISZ-szervezet rendelke
zik, 35%-át az élelmezési szolgálat az étkezés feljavítására fordítja, a fennmaradó 30%-a 
elvonásra kerül. 

Megállapítható, hogy a KISZ-büfék jelenlegi formában történő bevezetésével 
jelentősen javult a személyi ( elsősorban sor-) állomány kereskedelmi cikkekkel való ellá
tása, azonban ez olyan mértékben csökkentette a laktanyai vegyesboltok forgalmát, 
hogy egyes helyeken az üzemelő vállalat a boltok felszámolását kezdeményezte. (Egyéb
ként megfontolandó, hogy nem kellene-e visszaállítani a hagyományos 

"
kantin" megne

vezését, mert a jelenlegi "Laktanyai vegyesbolt" nem adja vissza azt, ami valójában. A 
polgári életben, elsősorban kisebb településeken működnek vegyesboltok, ott azonban 
csak árusítás folyik, a laktanyai vegyesboltokban viszont a helyszíni fogyasztásra is van 
lehetőség, azaz ötvöződik a bolt és vendéglátó hely funkciója. Az elnevezés - azaz a 
kantin szó - a hadseregben már régen eltetjedt, közérthető, rövid, semmilyen félreértést 
nem okoz. Végezetül, pedig jelenleg is mindenki annak nevezi.) Ha pedig a korszerűbb 
megnevezéshez igazodunk, mindenképpen büfének kellene nevezni. 

Az üzemeltető polgári vállalatok a forgalom fellendítésére több helyen alkalmaznak 
hatékony módszereket. Növelik a sütemények választékát, fagylaltot árusítanak, igye
keznek hiánycikknek számító termékeket forgalmazni stb., azonban fel kell készülni 
arra, hogy előbb-utóbb olyan mértékben csökken a forgalmuk, hogy további boltok 
bezárása várható. Az MN Élelmezési Szolgálatfőnökség tervezi egy olyan csapatpróba 
lefolytatását, ahol a laktanyai vegyesbolt - szoros összhangban a KISZ-büfékkel - az 
élelmezési szolgálat kezelésében működne, az alkalmazottak munkabérét a haszonból 
fizetné és a laktanyai elhelyezés mellett a gyakorlatokon is funkcionálna. Qelenleg ennek 
olyan munkáltatói jog következményei nincsenek tisztázva, hogy a dolgozók néphadse
reg létszámkeretét terhelje-e vagy sem, az itt dolgozók azonos munkavállalók-e a hon
védségi polgári alkalmazottakkal, ha igen, a bérek közterheit és egyéb kedvezményes 
anyagi juttatásait milyen forrásból fedezzük.) 

A gyakorlatok katonai kereskedelmi cikkekkel történő ellátása sok tekintetben hasonló a 
„háborús" ellátáshoz. Az érvényben levő szabályzatok alapján az élelmezési szolgálatnak 
az árusításra tervezett árukat bizományban át kell venni a laktanyai vegyesbolttól (kan
tintól), ki kell jelölni a mozgóbolt vezetőjét, fel kell készíteni és részére a szükséges fel· 
tételeket biztosítani kell. Ilyenek a lehetőleg zárható gépkocsi, sátor, tároló berendezé
sek, felszerelések, pénzkazetta stb. A gyakorlat befejezése után a bizományban átvett 
árukkal pénzértékben vagy anyagban el kell számolni. 
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Ez a rendszer egy sor problémát hordoz magában: 
- az élelmezési szolgálat egységenként egy, legfeljebb két mozgóboltot működtet

het, ugyanakkor a település zászlóaljanként (osztályonként) történik, ezek száma elér
heti a 7-8 alegységet is; 

- hosszabb gyakorlatokra bizományban egy tételben nehéz felvételezni a fogyasz
tás-értékesítés által indokolt mennyiségű árukat (főképpen az üdítő italokat), mert a 
szállító kapacitás korlátozott. A békehelyőrségbe visszajárni az utánpótlás átvételéért 
csak egyes, közeli gyakorlatok esetén lehetséges, a gyakorlat színhelyén levő vállalatok 
pedig nem szívesen, vagy egyáltalában nem adnak bizományba ki árukat. A napi bevé
telből történő készpénzvásárlás könnyen visszaélésekhez vezethet, de gyakran nem is 
oldható meg, ezért tilos! 

Ebben a módozatban a gyakorlatok során keletkezett haszon teljes egészében a lak
tanyai vegyesbolté (kantiné) anélkül, hogy az az árucikk átadásán kívül munkát végzett 
volna a kapott árbevételért. 

A fentiek alapján az is megállapítható, hogy a gyakorlatok katonai kereskedelmi 
ellátása mindenképpen átdolgozásra, korszerűsítésre szorul. A legjobb megoldásnak az 
tűnik, hogy az alegységeknél is működő KISZ-büféket - melyek általában zászlóaljan
ként, osztályonként rendelkezésre állnak - igénybe kell venni a gyakorlatok ellátására is, 
ebben az esetben áruválasztékukat ki kell bővíteni azokkal a cikkekkel ( testápolási cik
kek, levélpapír, boríték, papírzsebkendő, szárazelemek stb.), amelyek a �akorlatokon 
feltétlenül szükségesek. Az áruellátást az élelmezési szolgálat végezné, az élelem ellátás 
rendjébe beépítve. A haszon felosztása e változat esetén is a jelenleg érvényes szabály
zók alapján történne. A megmaradt és a KISZ-büfékben laktanyai elhelyezésben egyéb
ként nem forgalmazott cikkeket a gyakorlat után egy vagy két kijelölt KISZ-büfé - a 
készlet elfogyásáig - tovább árusíthatná. A végleges megoldást természetesen az jelen
tené, ha mind a szervezetet, mind a kereskedelmi tevékenységet teljes vertikumában át 
lehetne szervezni, s annak ágazati irányítása teljes egészében az élelmezési szolgálathoz 
tartozna, mert ez esetben a szervezet magától értetődően a gyakorlatokra is kivonulna, 
része lenne az élelmezési biztosításnak, kiegészítené az élelem ellátását a szükséges 
katona kereskedelmi cikkek beszerzésével. 

Speciális feladatokat jelent a to"bbnemzetiségú gyakorlatok katonakereskedelmi ellátása. 
Kisebb gond, ha a néphadsereg csapatai vesznek részt külföldi gyakorlaton, mert ekkor 
az ellátás nem tér el lényegesen a hazai gyakorlatok ellátási rendjétől, csak nagyobb 
figyelmet kell fordítani a megnövekedett készletek kiszállítására, az utánpótlás biztosítá
sára, a befolyt nagy összegű készpénz kezelésére és a valuta-deviza szabályok betartására. 
Mindezek azonban az elmúlt évek alatt rendre megoldódtak, a megfelelő tapasztalatok
kal csapataink rendelkeznek. Itt a tapasztalatok összegezett szabályozása (keret szabá
lyozásra gondolunk) hiányzik, egy segédlet kiadása nagyban elősegítené a csapat élelme
zési szolgálat munkáját. Nehezebb feladat a hazánkba érkező külföldi csapatok katona
kereskedelmi és egyéb kereskedelmi cikkekkel történő ellátása. Mint az közismert, a 
külföldi gyakorlaton részt vevő törzsek, csapatok személyi állománya meghatározott 
napidíjra is jogosult a fogadó ország pénznemében, így az ide érkező katonák - ha 
egyenként nem is - összességében jelentős mennyiségű forinttal rendelkeznek, melyért 
magyar árucikkeket kell részükre biztosítani. Az a gyakorlílt alakult ki - ugyancsak a 
többéves tapasztalatok alapján -, hogy a hazánkba érkező baráti hadseregek kereske-
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delmi ellátására egy olyan egység hadtápszolgálata kerül kijelölésre, amely egyébként a 
gyakorlaton nem érintett. Az ellátást közvetlenül az egység PK HTPH irányítja, az egy
ség megerősítésre kerül a szükséges eszközökkel { elsősorban "katonakereskedelmi gép
kocsival" és hűtőgépkocsival). Az ellátás rendje az, hogy az ellátó egység PK HTPH fel
veszi a kapcsolatot az ide érkező baráti hadseregek képviselőjével {általában a legmaga
sabb beosztású PK HTPH-vel) és pontosítják a következőket: 

- mely napokon, hol, milyen időpontban történjen az árusítás; 
- melyek azok az árucikkek, melyek iránt a nagyobb kereslet várható; 
- mekkora a vásárlóképes pénzállomány a személyi állománynál. 

Mindezek alapján kerül sor a kereskedelmi ellátás megszervezésére, elsősorban 
mozgóbo/tok útján. A forgalmazásra kerülő cikkek összetétele sokrétű lehet, esetenként 
különleges cikkekből is állhat {például az elmúlt években minden nemzetközi gyakorla
ton nagy számban adtak el Rubik-kockát), de azt szem előtt kell tartani, hogy olyan áru
cikkek forgalmazása tilos, amelyet a vámszabályok alapján országunkból kivinni nem 
lehet, illetve az érintett baráti országba az nem vihető be. Ugyancsak nem lehet szeszes 
italokat forgalmazni. 

A baráti hadsereg hivatásos állománya részére - ha a törzsvezetési és csapatgyakor
lat pihenőnapjain ez megengedhető - célszerű valamelyik közeli város áruházában 
közös vásárlást szervezni, mert a hivatalos állomány a sorkatonánál magasabb napidíj
ban részesül és így nagyobb értékű árucikkek megvásárlására is van igényük. Az áruhá
zak általában biztosítják, hogy egy kijelölt napon, záróra után a külföldi állomány 
részére 1,5-2,0 óra időtartamban külön is árusítsanak. 

Természetesen a néphadsereg hivatásos és sorállománya külföldön a fentiekhez 
hasonló ellátásban ugyancsak részesül. 

A gyakorlatok kapcsán feltétlenül szólni kell az áruk ellenértékének, a készpénz 
bevételek kezeléséről, megőrzéséről és befizetéséről is. Abban az esetben, ha az egység 
pénzügyi szolgálata is részt vesz a gyakorlaton, akkor a napi bevételt esetenként oda kell 
befizetni, mert a mozgó tábori pénztárban a pénz megőrzése, a megbízható zárás bizto
sított. 

Ha a gyakorlaton nem vesz részt a pénzügyi szolgálat, akkor a bevételeket naponta 
postautalványon kell befizetni az értékesítést szervező egység egyszámlájára. Ezt a fela
datot általában az élelmezési szolgálat vételezője végzi el. Nem engedhető meg az a -
sajnos sokszor tapasztalható - gyakorlat, hogy a mozgóbolt kezelője a bevételt ( eseten
ként több tízezer forintot) a gyakorlat végéig magával hordozza, éjjel őrizet nélkül 
tárolja, vagy legjobb .esetben egy faládába, egyszerű lakattal lezárja. 

Végezetül néhány szót a gyakorlatokon működő mozgóboltok igénybevételének 
rendjéről. Általános jelenség, hogy amint megjelenik a mozgóbolt, illetvé állandó tele
pülés esetén ha kinyit, azonnal meglepi a személyi állomány, és vég nélküli vásárlások 
kezdődnek. Ezt mindenképpen el kell kerülni, ezért szükséges szabályozni: egyrészt a 
mozgóbolt működését, másrészt a személyi állomány részére az igénybevétel rendjét, az 
alegységek részére meghatározni azt az időt, amikor a vásárlásokra elvonulhatnak. Nem 
célszerű - még állandó település esetén sem -, hogy a mozgóbolt egész nap árusítson, 
mert ez arra csábítja a katonákat, hogy egyéb feladataik rovására ott töltsék el idejüket, 
márpedig a gyakorlaton - nem kisebbítve a jelentőségét - nem a kantinlátogatás az alap
vető feladat. 
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II. 

Háborúban 

A katonakereskedelmi ellátás megszervezése felelősségteljes és bonyolult feladat. 
(A „háborús" katonakereskedelmi ellátás alatt a harcoló szárazföldi csapatok ellátását 
értjük, a továbbiakban csak ezzel foglalkozunk, mert a hátországban maradó csapatok, 
intézetek ellátása külön feladat, a polgári lakosság ellátására vonatkozó rendszabályokkal 
van szoros összhangban.) 

A .háborús" katonakereskedelmi ellátás kérdéseinek vizsgálata során feltétlenül figye· 
lembe kell vennünk a szovjet hadsereg nagy honvédő háborúban szerzett tapasztalatait, 
mert az 1943-1944-re kidolgozott ellátási rendszerük jelenleg is korszerű és a katonake· 
reskedelmi ellátást egy esetleges újabb háborúban nem lehetne másképpen sem meg· 
szervezni, sem végrehajtani. 

Különösen tapasztalatokat dolgoz fel „A szovjet fegyveres erők hadtápja a nagy 
honvédő háborúban" (Zrinyi Katonai Kiadó, 1980.) című könyv 10. fejezete: ,,Katona· 
kereskedelmi szolgálat az arcvonalban", melyben a szerzők fejlődésében mutatják be a 
katonakereskedelmi ellátás kialakulását a háború folyamán. Emellett több visszaemléke 
zés (Zsukov, Antyipenko stb.) tesz említést a katonakereskedelemről, mint a személyi 
állomány ellátásának egyik igen fontos területéről. 

A katonakereskedelmi ellátás jelentősége .háborúban", elvitathatatlan. Igaz, hogy a har
coló katona (beleértve a tiszti, tiszthelyettesi állományt is) gyakorlatilag minden szüksé· 
ges felszerelést, élelmet és egyéb járandóságot a vonatkozó normák alapján természet· 
ben megkap, azonban a normák a célszerűséget szem előtt tartva egy átlagos katonára 
vannak meghatározva, ugyanakkor az emberek saját személyükben önálló szubjektu· 
mok, így igényük is változó. Az egyik több cigarettát szív el, a másik kevesebbet vagy 
nem dohányzik; az egyik szereti az édességet, a másik nem; van aki naponta háromszor 
mos fogat, van aki egyszer sem, és így tovább. Ezen kívül lehetőséget kell adni olyan 
apróbb cikkek beszerzésére, melyek normákban nem szerepelnek, de a napi életvitelé
hez elengedhetetlenek (pl. zsebkés, körömvágó olló, zsebnaptár, notesz stb.). Lélekta· 
nilag sem elhanyagolható a kereskedelmi ellátás szerepe, amit legjobban egy szovjet 
haditudósító írásával lehet példázni (a már említett könyvből idézve): ,,Az utcákon még 
vonulnak a gyalogosok menetoszlopai, a pincékből még gránátokkal verik ki az utolsó 
németeket, Vityebszk peremén még géppisztoly sorozatok jelzik a harcot, a hídnál 
azonban már megtelepedett és dolgozik a nyugalom és béke első hírnöke, a katonake
reskedelem mozgóboltja." 

A „háborús" katonakereskedelmi ellátást - széles körűen figyelembe véve a nagy 
honvédő háború és az azóta lefolytatott hazai és külföldi törzskönyvezési és csapatgya· 
korlatok tapasztalatait - az alábbiak szerint célszerű megszervezni: 

A katonakereskedelmi ellátást irányító felső szintű szervezet a Magyar Néphadsereg Élelme· 
zési Szolgálatfőnökség. Itt kell kidolgozni a katonakereskedelmi ellátás elveit, meghatá
rozni az első ellátmányként átvételre kerülő cikkeket, azok mennyiségét és az átvétel 
időpontját, helyét, módját. A feladatok tényleges végrehajtását az MN Élelmezési Ellátó 
Központ végzi, melynek M szervezetébe egy .Katonai Kereskedelmi Osztály" is tartozik. Itt 
kell elkészíteni azokat a terveket, melyek alapján egyértelművé válik: 
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- milyen cikkek, milyen mennyiségben kerülnek átvételre a készletek feltöltésé-
hez; 

- az átvétel a mozgósítás melyik időszakában és hol történik; 
- kik az átadók és az átvevők, hová kerülnek a kereskedelmi cikkek beszállításra; 
- hogyan történik a továbbiakban a készletek pótlása; 
- a kiadás ( csapatokhoz történő eljuttatása) rendje; 
- az árusítás során alkalmazható fogyasztói árak kidolgozása, kiadása; 
- a készletek nyilvántartásának rendszere; 
- az elszámolások, igénylések elkészítése, időszakonké�ti felterjesztése. 
A „háborús" katonakereskedelmi ellátásra - és ezzel több, gyakorlaton felmerülő 

félreértést kell eloszlatni - csak akkor lehet áttérni, amikor a háborús élelmezési ellátás 
rendszere érvénybe lép. Ez azt jelenti, hogy a magasabb harckészültségbe helyezés, moz
gósítás után - legyen az egység körletben vagy az eredeti laktanyai elhelyezésben - az 
állandó harckészültségbe helyezés időszaka alatti, a gyakorlatok ellátásra vonatkozó sza
bályok szerint kell a katonakereskedelmi cikkeket biztosítani (vállalatoktól vételezni, 
mozgóboltokat vagy a laktanyai vegyesboltot működtetni stb.). Éppen ezért erre az idő
szakra az állandó harckészültség időszakában kell a terveket elkészíteni és azokat a harc
készültségi tervekkel együtt naprakészen tartani. Ekkor lehet továbbá kialakítani az egy
ségeken belül azt a célszerű ellátási rendsze� - erről a későbbiekben még lesz szó -, 
amely a háborús ellátásra történő áttérés után biztosítja a zökkenőmentes szolgáltatást. 

Nem kizárt annak a lehetősége sem, hogy a polgári vállalatoknál, raktáraknál olyan 
nagy számban jelennek meg egységek vételezés céljából, hogy a kiadókapacitás egysze
rűen nem teszi lehetővé valamennyiük kiszolgálását. Ilyenkor célszerű irányokban 
összevonásokat végrehajtani, azaz több, egymáshoz közel eső ( települő) csapat részére 
egy beszerzőt, vételezőt kijelölni, aki majd szétosztja a gyűjtőcsomagolású cikkeket. Ez 
esetben a felvételező egység az áruk teljes mennyiségét kifizeti a vállalatnak (raktárnak) 
és ugyanakkor térítés ellenében adja át a hozzá utalt katonai szervezetnek. Amennyiben 
lehetőség van rá, célszerű úgy szervezni ezt a központosított áru-felvételezést és kiosz
tást, hogy az az élelem ellátás rendjébe épülve, egyben az összekovácsolást is szolgálja 
(pl. a hadtest katonai kereskedelmi bolt már ebben az időszakban is magára vállalhatja a 
hadtestközvetlen egységek katonakereskedelmi cikkek élelemmel együtt történő kiszál
lítását vagy kiadását az utaltsági rendnek megfelelően). 

A „háborús" élelmezési ellátásra történő áttérés sem jelenti kategórikusan a katona
kereskedelmi ellátás teljes áttérését. Amíg a csapataink honi területen folytatnak harcte
vékenységet és a lehetőség meg van a további vételezésekre, a felülről történő ellátást 
nem, vagy csak csökkentett mértékben célszerű alkalmazni. Ezzel elkerülhetjük, hogy a 
központi készletek még az előtt lecsökkenjenek, mielőtt csapataink az ország területét 
elhagynák. 

A katonakereskedelmi ellátás háborús rendszerre történő teljes átállása után a 
kereskedelmi cikkekkel való ellátásalapvetően centralizálva - az ellátási felelősség érvé
nyesítésével - felülről lefelé, az élelem ellátással egyidejűleg történhet. 

A beszerzéseket a központhadtáp élelmezési (vegyes) raktárak, a KHEL ellátódan
dár Katonai Kereskedelmi Osztálya végezheti, egyes esetekben - a szolgálati elöljáró 
engedélyével és kiutalására - a hadsereg, illetve hadtest katonai kereskedelmi szervei is 
folytathatnak beszerzéseket. A kereskedelmi cikkekkel történő ellátás rendje és az ellá-
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tási felelősség megegyezik az élelmiszerellátás általános rendjével, amelynek alapváltoza
tát a vázlat szemlélteti. 

A katonakereskedelmi hálózat szervezeti felépítése 
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Eltérően az élelmiszerektől, a katonai kereskedelmi cikkeket nem fontos naponta 
utánszállítani ( vételezni) és elosztani, de azt biztosítani kell, hogy az árusítóhelyeken a 
szükséges áruválaszték rendelkezésre álljon. A megfelelő készletnagyság kialakítása 
külö1,1ösen a kezdeti időkben gondot okozhat, ezért célszerű úgy összeállítani az induló 
készleteket, hogy abban elsősorban az alapvető cikkek ( tisztálkodáshoz, borotválkozás
hoz) legyenek túlsúlyban. 

A "háborús" katonakereskedelmi ellátás egyik alapvető kérdése az áruválaszték 
iisszeállítása. A nagy honvédő háború idején ( egészen pontosan 1944. március 23-án, 
tehát amikor a szovjet csapatok már rendelkeztek a megfelelő tapasztalatokkal) az 

"Állami Honvédelmi Bizottság" a következő kötelező cikkeket állapította meg, melyek
kel a katonakereskedelmi szerveknek rendelkezni kell: levelezőlap, levélpapír, boríték, 
ceruza, borotva felszerelés, borotvapenge, fogkefe, fogkrém, fésű, tű, cérna, pipa, 
szipka, váll-lap, gomb, zsebtükör, csillag, jelvény. A tisztek részére ezeken kívül mosdó
szappan, kölni, öngyújtó, cigarettatárca, zsebkés, jegyzetfüzet, kesztyű és bőrönd. 

Érdekessége ennek a listának, hogy nem tartalmaz sem dohányt, sem cigarettát -
bizonyára azt mutatták a tapasztalatok, hogy a normából ezeket tudták biztosítani -, 
ugyanakkor szerepel a levélpapír és boríték, aminek alkalmazása jelenleg vitatott, mert a 
tábori postai levelezőlap a posta által szabványosított. 

A katonakereskedelmi ellátásban forgalmazásra kerülő ( általunk javasolt) cikkeket 
a 2. sz. melléklet tartalmazza. A kötelező és javasolt cikkek mellett szerepló "kis egység
csomagok" szükségességét és belső tartalmát csak a kialakult háborús helyzet során 
lehet valójában felmérni, illetve összeállítani. A csomagok árusítása elsősorban a perem
vonalban harcolók számára szükséges, akik a vásárlás miatt nem hagyhatják el helyüket, 
de részükre egy-egy megbízott beszerezheti a legszükségesebb cikkeket. 

A csomagok készítésére el.sósorban a KHEL, esetleg a hadsereg katonakereske
delmi szerveinél célszerű elórecsomagoló részlegeket létrehozni - helyi lakosok igény
bevételével-, de elképzelhető, hogy a tapasztalati fogyás alapján az egységcsomagokat a 
központhadtáp élelmezési (vegyes) raktárak csomagolják és szállítják ki az ellátó tagoza
tok útján. 

Az elórecsomagoló részlegeknél a csomagokban fel kell tüntetni a tartalmat, egy
ségárat cikkenként és összesen, valamint a csomagoló nevét. Célszerű a csomagban 
elhelyezni jókívánságokat, a polgári lakosság üdvözletét stb. 

A "háborús" katonakereskedelmi ellátásról eddig leírtak különösebb problémát 
nem jelentenek, mind a szervezési kérdések, mind a választék összeállítása és tagozatok 
közötti forgalmazása megoldható és nem is tér el különösebben az élelmezési ellátás 
rendszerétől. 

Más a helyzet a katonakereskedelem végrehajtás szintjén, azaz a tényleges árusítást 
illetően. Ennek hogyanja eléggé nehezen megválaszolható kérdés. Jelenleg - a jóváha
gyott állománytáblák alapján - mozgó bolttal ( speciálisan erre a célra szolgáló katonake
reskedelmi, zárt felépítményű gépkocsival) a prognózis alapján csak a hadsereg és had
test ellátó egységei fognak rendelkezni ( napjainkban a népgazdaságból helyettesítéssel 
biztosított bolt gépkocsik) ezzel párhuzamosan szakállomány, azaz k�pzett eladók is 
csak itt kerültek rendszeresítésre ( természetesen csak M állománnyal). Osszevetve ezek 
számát, az ellátandók létszámával megállapítható, hogy egy,-egy mozgóboltnak átlagosan 
5-6000 fő kiszolgálását kellene biztosítani. Nem hiszem, hogy túlzott lenne az a követel
mény, melyet a mozgóboltok elé.állítunk, hogy legalább háromnaponta tegyék lehetővé 
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minden egységnél a kereskedelmi cikkek árusítását. Ez azt jelenti, hogy egy mozgóbol t 
nak naponta legalább 2000 főt kell kiszolgálni, illetve ennyi fő részére kell árut biztosí
tani. Matematikailag ez úgy oldható meg, hogy a nagyobb létszámú egységeknél több 
mint egy napot árusít, a kisebb létszámú egységek közül pedig egy nap alatt több alegy
séget is felkeres. Háborúban ez azonban nem lesz ilyen egyszerű, közbeléphetnek azok a 
tényezők, melyek a számításokat felboríthatják, amelyek a következők lehetnek: a harc
helyzet nem engedi meg a mozgóbolt mozgását; az áttelepülések következtében a csa
patokat nehézkes megtalálni; a beütemezett időben az egység nem veheti igénybe a 
mozgóbolt szolgáltatását, a mozgóboltot veszteség éri, esetleg megsemmisül; az áru 
utánpótlás megakad stb. Így tehát ezzel a módszerrel a 3 naponkénti árusítás csak a 
legoptimálisabb esetben biztosítható, de előfordulhat 4, 5 vagy 6 naponkénti árusítás is. 

Ezért a szervezeti korszerűsítés máris indokoltnak látszik. Ugyanis a harcászati 
magasabbegységek ellátásához az ellátóezred szervezetében működő négy katonakeres
kedelmi bolt nem képes az alárendelteket ellátni. A négy katonakereskedelmi boltot 
legalább 6-7 boltra indokolt növelni. Ebből 5 bolt - terítő járatként - az öt gl. és hk. 
dd.-t, 1-1 bolt pedig a közvetlenek irányában szükséges hogy működjön. 

Az árusításnak a jelenlegi szervezettel és állománnyal a személyi állomány ellátását két 
módon lehet megszervezni: 

a) Hagyományos módon, amikor a személyi állomány egyenként keresi fel a moz
góboltot és hajtja végre a vásárlást. Ez elsősorban akkor valósítható meg, ha az egység 
nincs közvetlen harcérintkezésben az ellenséggel. 

b) Az alegységektől kijelölt megbízottak részére történő árusítással. Ebben az eset
ben az alegységek állományából (pl. századonként) egy-két fő kijelölt személy össze
gyűjti az igényeket és a pénzt, megvásárolják a mozgóboltban az árucikkeket és a meg
rendelőknek elszámolnak. Ez a forma alkalmazható közvetlenül az arcvonalban is. A 
vásárlások gyorsaságát és az ellátás teljeskörűségét jelentősen elősegíthetik a már emlí
tett "kis egységcsomag"-ok, pl. a higiéniai egységcsomag tartalmazná a fronton harcoló 
katona 10-15 napi tisztálkodáshoz szükséges cikkeket, ezek a csomagok egyszerűen 
átvehetők és kifizethetők az időt rabló készletezéssel, számolgatással szemben. 

Megszervezhető az árusítás más, kombinált módon is. Ez azt jelenti, hogy a hadtest a 
dandárok, a hadsereg a nagyobb közvetlen ezredek részére a katqnai kereskedelmi cik
keket "bizományban" átadja, annak értékesítését rábízza a dandár, ezred élelmezési szol
gálatára, a mozgóboltokkal pedig a közvetlen egységek (önálló alegységek) ellátását 
végzi, illetve a mozgóboltok egy részét (pl. hadtestnél 1, hadseregnél 2-3 katonai keres
kedelmi gépkocsit) áruval feltöltve tartalékol az esetleges veszteségek gyors pótlására, a 
készletek manővereztetésére. 

Ez a változat - legalábbis az érintett egységek számára - célszerűbbnek tűnik, 
hiszen így önálló katonakereskedelmi ellátással rendelkeznek, kevésbé függenek az elöl
járó mozgóboltjának működésétől. Hátránya, hogy jelenleg-sem a dandároknál, sem a 
hadsereg közvetlen ezredeknél nincs erre rendszeresítve sem személy, sem eszköz, így 
ez a változat csak belső átszervezéssel oldható meg. 

(A bizományban történő árusításnál a hadsereg, hadtest élelmezési raktárakból az 
érintett dandár, ezred, raktár részére az árucikkeket utalvány alapján adnak ki úgy, hogy 
azok ellenértékét a következő vételezés alkalmával kiegyenlítik. Az el nem adott árukkal 
a következő vételezésnél felvett cikkeket meg kell növelni, a maradványt úgy kell tekin-
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teni, mintha visszaszállították, maid újra átvették volna. Ezzel elérhető, hogy a bizomá
nyosnál, azaz a dandárnál, egységnél mindenkor csak egy bizományosi utalvány lesz 
érvényben.) 

A felsorolt változatokon túl elképzelhető az is, hogy a mozgóbolt is ad ki bizományba 
bizonyos mennyiségű árucikkeket, melynek kezelése és elszámolása hasonló az ezred és a 
dandár részére bizományba adott áruk okmányolásával, elszámolásával. 

Azokon a helyeken, ahol nem erre a célra kialakított katonakereskedelrni gépkocsi
ról történik az árusítás, sátrakat, ponyvázott gépkocsikat lehet kijelölni és berendezni 
mozgóboltnak. Amennyiben az egy helyben történő tartózkodás hosszabb ideig tart, 
célszerű állandó építményeket is igénybe venni (pl. védelemben vagy tartalékban levő 

egységek). 
A katonakereskedelmi ellátás nyilvántartási rendszeréről itt hosszadalmasan nem cél

szerű szólni, a vonatkozó szakutasítás részletesen fogja tárgyalni. Alapelvként kell azon
ban tekinteni, hogy az árusítóhelyeken csak utalvány legyen, melyen a kiadott árucikkek 
és azok eladási (fogyasztói) árai vannak feltüntetve. Ez alapján a mozgóbolt (vagy bizo
mányos) bármikor elszámoltatható, adott esetben a bekövetkezett veszteség könnyen 
felmérhető. 

A katonakereskedelmi forgalomban az eladási (fag;asztói) árak meg kell hogy 
egyezzenek az adott időpontban az árusítás helyén érvényes polgári fogyasztói árakkal, 
ellenkező esetben fekete-kereskedelem jöhet létre a polgári lakosság és a katonák 
között, mindkét irányban, függően attól, hogy a polgári áraknál olcsóbb vagy drágább a 
mozgóbolti ár. 

Ugyancsak gondot okozhatnak - hasonló okok miatt - a polgári lakosság körében 
hiánycikkeknek számítható, de a mozgóboltokban megvásárolható áruk is. Ezek vásár
lásánál célszerű korlátozásokat bevezetni (pl. egy fő által vásárolható mennyiség megha
tározása, előrendelések bevezetése stb.). 

A háborús katonakereskedelmi ellátás eddig kidolgozatlan területe a beszerzési és 
eladási ár közötti különbözet - azaz a haszon - felhasználása, az árakkal és valutában tör
ténő elszámolással kapcsolatos kérdések az államhatár átlépése és idegen állam területén 
történő árusítás során, valamint a polgári személyek árusításba történő bevonása. Ezek 
mellett egy sor olyan részterület van, amely a katonakereskedelem körülhatároltabb sza
bályzását igényli; ezek kidolgozása folyamatban van, de végleges formába öntésükhöz 
számítunk mindazok segítségére, tanácsaira és javaslataira, akik átérzik ennek fontossá
gát és tenni akarnak jobbítása érdekében. 

x 

Végezetül gondolatainkat - a teljesség igénye nélkül - vitaindító cikknek szántuk, 
átérezve a katonakereskedelem néphadseregi működtetésének fontosságát, s azt, hogy 
napjainkban különösen az állandó harckészültség idején mind laktanyai elhelyezésben, 
mind gyakorlatokon - az élelem ellátás mellett, azt kiegészítve - a katonáállomány 
részére magasabb igényeket kell kielégítenie. A háborús katonakereskedelmi ellátás 
megszervezése pedig ugyancsak nélkülözhetetlen része a személyi állomány ellátásának 
kiegészítésében, azonban ennek szervezeti és egyéb, adott esetben a működésüket szol
gáló szervezési és anyagi biztosítási feladatai nincsenek egyértelműen rendezve. 
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A kidolgozói munkához várjuk a legtöbb észrevételt és segítséget, ugyanis a kato· 
nakereskedelmi ellátáson kívül a személyi állománynak a háborúban egyéb szolgáltatá· 
sokat is kell nyújtani, mint például a ruházati javítóműhely, a fodrászat, a mosoda, a 
fényképész, a csomagoló részleg stb. Emiatt azon is el lehetne gondolkodni, hogy a 
katonakereskedelmi ellátást tágabb értelemben ki lehetne egészíteni a szolgáltatási tevé
kenységgel is. Ebben az esetben azonban már egy önálló - a pk. htp. helyetes irányítása 
alatt működő - ,,Katonakereskedelmi ellátó és szolgáltató" alegységre lenne szükség, 
ahol egy szervezeti egységben lehetne kielégíteni a személyi állomány alapellátásán 
kívüli szükségleteit mind az állandó harckészültség időszakában, mind a háborús körül
mények között. 

Ez az ellátási, szolgáltatási tevékenység a nagy honvédő háború idején a szovjet 
hadseregnél igen jól bevált, ott még a tiszti étkezdék, teázók és órajavító műhelyek is 
ide tartoztak, tapasztalataikat célszerű lenne hasznosítani. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók!) 
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