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A MH Ruházati mntO rOzpont EEK) 1973. níjus 1 -i hatítlyat jött létre -
mínt lcözÉpir őnyitő szew -el§őkent úz al&ori hadüápfőnökség al,írendeltjei közíil.

Az elmúlt húsz év alatt azbtézstsznrvezetí felépítése, összetétele többször
módosult. A legszembetiínőbb vóttozísok voltat, hogy pl. az elmúlt években meg-
szíintek az alárendelt rat<tírak és a ruh,ízatí volgáltató tizem mint önílló szervek
és beépütek az MH REKszerve zeíéb, ez évta Ú anetye#sí szolgáIat íllománya
is az intézet óllonánytíbl,íjíba keriilt.

A több ütemben vforehajtott saervezeti víltozísokat belső fetadatítcsopor-
tosítás, hatékony mrrnkaszervezés követte. ÍgJ.vált lehetővé, hogy csökkenő állo_
mánnyal is a szervezet.negfeleljen alaprendeltetésének és teljesítsük a felső
katooai és szakmai vezetés követelményeit.

Az MH REK hetyzete, alapvető fetadatai

Az int€zpt ídadatkörébe tartozik a honvedség nrházati, felszerelési, ágyne-
mű,sátor,nyontatvónyszíikségleténekbeszerzése,amegrendeltanyagokminősé-
gi ellenőrzése és ítvétele, raktírozísa, a katonai szervezetek központi ellátása, a
hivatásm és továbbszolgíló állom,ínv, tovíbtí a tartalékos hadköteles katoník ru-
hízatínak biztosítísa, valamínt az egymruházat és felszerelés műszaki fejleszté-
§e-

E sokrétű, szerteígazó feladat végrehajtása a következó fóbb szcrvc rctek-
re hírul:

- azóraforgatmi osgály arueszrrzíst és ellátást tervezi, irányítja,

- xkcreskedelni és aolgóItatősi ostdbtetyeúahivatísos,atovábbszol-
gíIó, a tanintézeti hallgatói, az egyéb szervek valamint az igenyjogosrrlt nyugdíjas
áüomány szükségleteinek kielégíté§ét,

l UjváíiMháyalezredes,aMHRuMz8üEtlátÓKözporrtparancsnoka
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- ahadiruházlri elldró osadí)atartalélrmhadkötelesekhadiruházatifel-
szereléssel való ellításít, illctve bevonísít szervezi. iúnftja,

a minőségellenönő o@tyállonínya a vrÁllalatolrnál, sóvetkezeteLnél,
stb. vfozi az anyagok minrffi beüzsgílí§át, ninő§égi ítvételét,

- anűgpki fejlevési oú$ ídrúataahonvédségesíenruh,ázsticikke-
inek, püentetési anyagainat< folyamato* tervszerü fejlesztése, a rendszerbe Lerii-
lő új haditechnikei e§zköák ruh,ízEü igé.Dyeíne.k íelmér&e és a korszerűsítési
javaslatok elkészítése.

^Lz iatézstÁterjedt twéLeoységé t !ő énítrcti anagtszána grzaa.sagi, ?éÁz'-
ügrikapcsolata, az or§uágot ítfogóboltbílózata, eüátósaervezete, amelyet a kö-
vetkező adatok i§ §zemlátetn€L

Áüag mintegy 141-170 szíllító víüalattat, szövetkezettel stb. vagrunk szer-
ződéses lcapcsolatban.A szerződ$ekben foglEltak te{6íté§€, a mín@ ellenőr-
zéxe, x szíllílísi hatíridők fígyelemmel kí§érése, a ruházlt és lóbbeli mqadott
méret szerínti §zítlítá§áBak ellenőrzése, mind-mind folyamatos és
nalú szakmai mllnkít, állaBdó figyelmet kíván

A forgalom volumenére jellemző, hory az etműt évben l 17 2O3 €Ft ÁFA be-
fizetés történt és a vi§szaigénlé§ 165 l99 eFt.

Avégrehajtó tagozatban ellátás biztosítására a,REK űlotttótvüa rütozik

- 4nlhőzatírEktír(RR)/Budapest,Debrecen,TáborfalvaésKarcag/,

- 14katonair,ubázatibolt(KRB),

20 meryei /fővírosí/ hadiruhízati ellátó részleg (IIRER).

A négrnrhízati raktírban tírolt összes anyag értéke negb&ladja a 9,138 Md
Ft{t. A raktírEk éves forgalma a következő:

- b€szíItítís2.178MdFt,

- ki§zíllítá§2"89rMdFr

A KRB-ok éves forgalmt: rubázati csetkre 324,4O7 eFt, készaénzben
109930 eFt, a ruhízati csel&§zelvények száma l l8 332 db.

A tíroltcíkldélségekszáma: 6 l00,kb 30 %-kslnövekszikeza mennyiség,ba
a méretes cikkeket is figllelembevessziilc
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Anyomtatványokból r.641 fa& tárolunk amelyet éppúgrkeüutalvínyozni,
nyilvántartani, számlí,,ni, elszímolni mint a ruhízati cikkeket.

A tertalékos hedkötles eltótás átlagc éves forgalma 65-80 ezer fó amelybó?
15-20 ezer fő a felszerelés é§ 50{O ezer tő aleszereles. E nagrvolumonű anyag
mo4atásamellett jelent&feladatttartalékosokkalszembenlefoiytatottkíreljá-
rás is amely az utób,bi években meghaladta a l5 00O f&. m. §gUtxln t6 2g6iő,
19 lsi eFt lrárt okozottJ

Jellemző az intézet kiilső kapcsolataira és a gazdasági munka sokrétűégére
azügriratforgalon. l992-ben Titkos' jelzésúbó:l700, "IYyilt' jelzésűbtítpedig24
500 a peld,ínyszím.

Avezetésmunkíját & az adaúeldolgozíst az utóübi idő§zakban egrre jotibaa
segítiaszámítógépek§zil€§könfialkalmazása.Azintézetbenavámítogépekszíma
§ db, aI kal naztís i lulyük a ktw a kaők

12db,

4db,
3 db,
9db,
ll db,
4db,
l db,
2db,
l db,
7 db,
7 db,

4db,
3 db.

Ma már minden fontmabb teriileten alkalmazzuk a szímítogépeket, de a ba-
tékonyabb felha§znrálá§ érdekében szjilséges, az érintett áüomány további felké-
szítése és új programolc, rendszerek kidolgozísa.

Azintératakét évtizedes míiktktése soÉn mindig - az igenyek és lehetőségek
szerinl egne szélesebb körben - fogtalkozott váIlalkozási tevékenységgel. Jelenleg
is külön megálla@ások szerint gondoskodunk a BM Hatírőrség, a Vám- ós Pénz-
Írgrőrség,valamint aPl/OP ruhízatí és felszerelési cikkeinekbeszerzésérol, minő-
§é$ ítvételérö ós forgrlmazísáról.

-áruforgalmiosztályon
- ker. és szolgóltatási osztáyon

és 20 db penztírgép a KRB-ban,
- min@ellenőrzósi osztályon
- a frnziigri ós számviteli mztílyon
-az 1.rattírnál
-a2.raktírnál
- a 3. raktírnál
-a4.raktárnál
-azügruiteüalmztílyon
-az adatfeldolgoá alosztályon
-a műszaki fejlesaési osztályon
-a p,rancsnoloágon /pk, pkhelyettesek,
szü.ésmüJőeaJ

-tervezési osaítyon
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Az így víllalt lcülön tevé}eny§égbö szírniá bevétel€t tettet lehetővé rz el-
núlt években a fejlesztési feledatainkfinenszírozísít Pt ezelból a bevétetekbÖ
oldottunkmeg otyan berrrháásoLat mint ez új KRBd<kialrkít{sa, a sziúitőgé4-.
park bővítóse, krszerűsítése, az épületet lortrntartrísr stb. Eaelret a feladatolat
r bizto§ított költs{vetési Leretből ncn trrdtrrk volna megoldani , ezÉrtvdt gazÁl-
ságilügelőnyö§ahuzrmcidejeteróvóllelkozlsrrnkamelyetr jövőbeni§folytttni
kívánunk

Gondjaink, problémóink

Az intézrt vezetése í drozíÁ6 güdűú8i nehéneger<kel kíizdve, cs&kentett
létszímmal oldja meg so*rétíí felrdlttt

A központi gazdílkodásunklt legérzétenyebbcn r köttségvetési (K\} el-
őiÉnyzetok abszolút csökkentése és e folyrmatm inílóció érinti. Enne& negatív
hatása csak részben sziinteüető meg a központilag úírolt használt /tr. értéLcsopor-
tú/ ruhízatnak a csapüto&hoz való visszaíramoltatísával. Tekintettel arra, hory új
lI. értékcsoportű felsőnrházatból a korábbi utínpotlási mennyiségnet csat egr kis
hányaűt tudjukkiadni, ezért szímolni kell6zznl, hogyítmenetilegromlenifog a
soróllomány öltözeti képe néhíny katonai szervezetnél, ezzel pórhuzamcan tar-
talékainkat is ery nem kívínt ütemben és mennyiségben felé§ük

A gazda§ágban tapasztalható bizonytalansíg, a víllalatotrnál jelentkező csŐ-

dök, ítalakul,ísok, egne nehezebtré teszik a megrendelések elhelyezését. E8yes
víllatatokfizetési garanciát kérnek meghatározott feltételekkel, amit nem mindig
tudunkbiztmítani.

R.egi, nagyműtú partnervíllalatok a privatiációval párhuzamosan profilt
váltanak és előfordul, hog;r - tiibb ruhízati anyagra nem találunk $/írtót. Küiin-
tiizőokokmiattsziilaégessévílik,hogyimportálnunkkellegyescikkeket.Eznéha
a minőseggel kapcsolatban felmerülő problémík megoldatlanságát vonja maga
után,mertaminőségellenőrzésérecsakasállítmónyokbeérkezéseutánvanlehe-
t@iink

Az inté.zntve.zetése s7ámíía - a fentieL mellett - a napi muntában §akran
gondot okoa hory a fontmabb bemztásokba az elműt évetben kinevezett fiatal
tisáek közíil egesek nég nem szereztek kellő ismeretet, t8pú§ztalEtot. Mfo nem
mindenütt megfelelő az egrüttmiiködés a partner mztályokkal, raktáraklal. Ne-
heáti a vezetés tevékenysógét, hogy gyakoriak a felsobo-szintról érkeó víratlan,
változó feladatok, szűk határidők, amelyek akadíiyozzíknapi munka menetét.

Ü neg we elmondható, hory az elmúlt két évtized alatt, intézetünk életében
a sikerek, éredmények mellett g}akren jelentkeztek proHémák, hiínyosságok
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gondok,deanegtorpanásokutín-irrdigújulterővel,eredményesenláttunkhozzí
az elóttünt áuó magasabb követelménye,k teljesítéséhez

Ez vonatltozit a jelenlegi időszalaa is, amikor egrre nehezebb gudasági,
pén fis/ifeltételekmellettkellmegfelelnirzalaprendeltetésbőtadodófeladaú-
inknakErrebiacíté&ot jetentdolgoóinthozáátl,ása,tennia}arása,fiatal veze-
tő áltomínyunk rdi<észiitt$,e és g§rarapodó szakmai tapasztalata.

Múszaki fe$esaés: új
e3yenruházat kialakítás

Múszaki fejlesztés: új
egyerinrházat kialakítás

Felújítoü épületeink rttuátvétel - raktároás
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