
Mellékletek: "A katonakereskedelmi ellátásról és 

hosszabbtávon annak továbbfejlesztéséről" 

című cikkhez 
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l. SZo!!lCJJ.Jklot 

A kntoni:>.i veq,yeRbo). tok (kentinolc) árucsonorton-

1:énti :f'or,.,.c!.lui jer;yzJke 

1/ Keeyór, péksiitemény. 
2/ Ctikr.:íszinitemény, sUtóipc.ri termékek •• .\. ny:fri időszakban kré

mes ner.1 :f'o:;.•,:cl11c.zh:lt6! 
J/ Édesipa::-i :íruk, jégkrém. 
4/ Tej- éz tejtert:16kek 

- tej, tejito.lok, tejföl, jo�lmrt, kefir; 
- ::;ajto!c; 

5/ HúsJ,Jszit1,én;r.3k 

- !el v:�ott�;:, e v,:i�sztS::n::.l;: le3:il:ibb 50 -�-o. olcsóbb tí:rn le
�:.,on •. � ny/lri idÓ3zakb�n t .. >ltelék tlrnk, ö.iszn6sejt nem fvr
.c;�lm�l.7,!1ntó ! 

G.' !Conzervo!.: 

7 / :"liclc.::;konyhl;\J. termJkek 

ű/ Zöldséc;:;-r;ylú.1ölcs, dl}li2:,rihnölc:1 

- C!::nl= fri::;:::3011 fo�ya.s�t!1:!.t6 ter1Jékek. 

91 Gloih;1ölcsl,,, füli tóitel, .:r.vinyv::'.z éo szikvíz. 

10/ Precczók1vé. 

11/ Tr:i:f'i!: \rttl.:. 

12/ !losr5-, tisztitó- és te::t;lpolószerek 

�Za['lpa.ao�c, ,$:,y1r,011ok, l:rémc!.c, 21c 1)ol:, c.rcv'l ze!:, 
- bnrotvafel3�erclJ�al=, 
- fo_::);efe, ro�kré1�, 
- dczo<lorol:, nrcvizck, 

mo:::ór,zeret (kiH kiszerel4sben) 
- cipóJpoló és tisztitószarek, 

lJ/ Po.pirJrnk, irószerek, levelezési cikkel,. 

14/ Rövid-, rnh,'tzeti ús norinber�i áruk 
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- l:e!ék, tóstik, 

- t\tlót,•.trikó, nl�Ó1U\drÚ!;, zokni, zsebkendő, i�Óny :ize-

rint. 

15/ Jgyéb ,tl'U!: 

- kutonai felszerelési cikkek, 

- :;z6.1•azelernek, szi!onpatronok stb. 

, 
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2, ::z .r,rnllél:let 

..:t !1 �bt>rlt� l:pto11�1:e� ... nr:1':�tlol1:ii ell:tt �sb0.n 

fox.,,.�,.i'llPZ � ,::i.�:.1. 1:.-.1ritló cil:kel:ról 

1. Kiitole:-,;Ó r:.t!:kak: 

- bo1"otv:,.!el:.:zo:-..."clé� (l:Úr;os ho111otv;..t, Z::iilett leJu.í.�ó, z:,ilett 

p.:m,:;,�!:, cJ.'lohó borot,, ,::) 
bo;�otvc.·:�c.;.1:,!.:n ( borotv �'.�1�b) 
1,orotv�ec·:ct, 

- p::i.:,orcr""zar>!)t-1.Yl, 

- ío.3:i:afe, !o.:):r,S?:1, 

- rú�.1, 

- z:=lah'l.a1::h .. , 
!.::«Jr;j1•1v :�ó olJ.ó, 
zseb!::en„l,) ( t�:ctil, !)t'.pi:r·) 

- dohJ;1.:,r.:.�rlÍ. ( ci�crettc., :iipc.clo11:�n:l, aziplc:C'.) 
�yufc., 
llbbeli tinztító felszereló�, 
ZS() bLÍJ.1!)!".. 

- s�:ii"c�zelcui.::!:, 
- íróo::::;i:0.:ü:: (�ol:,ró:.;toll, t:i.ntncern�f." .. ) 
- zscl>kús 

2. ,Te.vc.r:oI t �i::�:�1: (o. ben7.1�rczhet,jr..óg é8 AZ,�llí t:.!c-;i lehetó2é,.·e!: 
i'il;; ·;v:fa7(.;,:n) : 

elóre.::so!.l�olt é<l.c;;:érul: ( cul::orldk, m�:ttok, n·ípolyi, kel:sz, 

ráeó�u1:-ii), 
- hús- ún balnÓ3Ó�l:on.�orvek-
- villnnyborotv ... �, 
- Öl1,!:yújtú, 
- ti!:::::ó. 
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- ole1,10'.c (kvcrcór..:ki.>,i), 
- J:1vórSz5, 

- klvt (őrölt i.>�bl,:.vá, pótk,,v..í, nescafó), 

- filteres ten, 

- m o!ü:E\cnkor, 

nzcl1c.ri11, 

i7C p·1ph', 

ruh.'.!lcete, 

iiditó i t.'.!lok es eyi.!r,1rilcslevek, 

p1•es::izók.ívó (hc L1 j\11 té�elel: aclott:,.k) 

J. T�is er;ysón;cr.:on-.
1
0:0:t: (.\ szliksé3leteL·nel: me.3Zelelóe11 l:oriilnek 

lec:,,h•t.tsrc1, illetve ::cfo:,;letezés1•e). 

hi�iénbi cso1.1C!; ( fói•finlc és nők l'ér.zére), 

- levelozósi csom�, 
- delicete:;sc cso::1� (!�·�vé, ten, c1ikor, édessó�), 

- ej '.ndélc csor.i:l[: kUl,iui'Sl-:l (pl. sz�.bads�l'.'.! m�nó!:: ré::�ére). 




