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A MAGYAR HONVÉDSÉG RUHÁZATI GAZDÁLKODÁ-
SÁNAK IELLBMZŐ VONÁSAI

pakocs zoltón|

A Magnr Honvédség ruházgti gazdálkodása a személl állomány
ruházati ellátásához, a szolgálat hatáskórébe tartozó szolgáltatási szük_
ségletek kielégítéséhez szükéges szakanyagokkal, jóváhagyott költség-
vetési előirányzatokkal és pénzkeretekkel való gazdálkodási tevékeny-
ségek összessége. Magába foglalja a szükégletek tervezését, a szakanya-
gok beszerzését, a készletek megalaKtását, tárolását, elosztását, az állo_
mány fo\amatos ellátását, a szolgáltatások biztosítását, selejtezések vég-
rehajtását és a gazdálkodás elemzését, értékelését,

Két fő területe á központi és a csapatgazdálkodás. Az MH Ruházati
Szolgalatfónölcség mint felsőszintű gazdálkodó szerv és az MH Ruházati
Ellátó Központ, mint központi ellátó szerv központi gazdálkodási tevé-
keí|ységet, a katonai szerJezetek ruházati szolgilatai pedig csapatgazdál-
kodást folytatnak.

A ruházati gazdálkodás alapvetően pé nz-, illetv e pénake retgazdálka -

dás formájában valósul meg. Alapját az anyagtartalomban és értékben
meghatározott normák, normatívák, illetve felszámítható ruházati illet-
mények, valamint a jóváhagyott költségvetesi előirányzatok és pénzke-
retek képezik. A harckészültségi és mozgósítási rendeltetésű állandó
szinten tartandó készletek, valamint a sátor és hálóxák biztosítása azon-
ban természetben történik.

Szükségtetek tervezése

A szükségletek tervezésének célja, hogy a katonai szervezetek ren-
de]tetésszerű feladatának ellátásához a szüIrséges ruházati szakanyagok

1 Pakocs zoltán alezredes, MH Ruházaü szol8álatfőnök§é8,8azdálkodá§i fóüszt
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a megfelelő helyen, időben a szükséges mennyiségben és minőségben
biztosítonak legyenek.

Az MH szintű költségvetési tervet a ruházati normák, a létszám és

egyéb alapadatok, valamint a kiemelt feladatok költsé gei alapjánkbzpon-
tíés csapátelőirányzar szerinti bontásban a felsőszintű gazdálkodó szerv

tervezi- A katonai szervezetek az értékben meghatározott n ormák és a

fetuómítdsi jogcímek számadatai alapján felszámítják ruházati illetmé-
nyeiket, megtervezik azokfelhaszndlósát és - ezze| összefüggésben - költ-
ségvetési előirányzat szükségleteiket, amelyek biztosítása a jóváhagott
k<iltségvetés függvényében az elóljáró szervek útján történik.

A ruházati illetmények felhaszrrálását, a beszerzendó cikkek mennyi-

ségét, az e|végz,endő szolgáltatásokat beszenési tervekben és számvetések,

ben tervezík. A tervek kido|gozásakor alapvető szempontként az elóírt
követelményeket, a megoldandó feladatokat, a gazdálkodás tapasztalatait,

az elóző időszak főbb statisztikai adatait, a gazdálkodás elemzéséból le-
vont következtetéseket, az ellátandó létszámokat, a meglévő készletek
mennyiségét és minőségé! és a rendelkezesre álló ruhrázati illetmény össze-

geit veszik firyelembe,

A tervezés során kerülnek összehangolásra a lehetóségek (rendel-

kezésre álló illetmény) az anyag és szolgáltatási szükégletekkel, költség-

vetési előirányzat igényekkel.

Beszerzés

A katonai szerve zetek a beszenési tervekben, ilJreMe számvetésekben

tervezett adatok alapján készítik el megrendeléseiket, szerzikbe az e||á-

táshoz szükséges cikkeket, illetve kötik meg a szolgáltatási szerződése-

ket. A ruházati anyagokat, felszerelési cikkeket a pénzkeretgaz,dálkodás

keretében a közpóni eltótó szervtőI, az hodaszer és védőruházati cikke-
ket pedig a költségvetési előirányzat terhére a kereskedelemből szerzík
be.

A ktlzponti besiezések az előírt gazdálkodási irányelvek, az ellátan-
dók szükégletei, megrendelései, a meglévő készletek, a fogyásadatok, a

tewezen káltségvetési elóirányzatok és egyéb a beszerzésekre bató infor-

mációk figyelembevétel&el, valamnt a pályáztaűs során beérkezett aján-

latok értékelése alapján történnek.
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A pályázatok elbírálásánáI a döntésre kijelölt bizottság alapvetően
a termékek műszaki-minőségi paramétereit, a gyártási kapacitást, a mú-
szaki-technológiai hátteret, abeszerzési árat és a piaci megbízhatóságot
veszi figyelembe.

Készletképzés

A ruházati készletek harckészültségi (mozgósítási) rendeltetésű
nem csökkenthető, valamint a kiképzés és a működés folyamatos biztosí-
tását szo|gáló fenntartási kész\etekből tevődnek össze.

Anem csökkenthető készlet magába foglalja a béke és a tartalékos
állomány hadiruházati komplettjeit, a kiegészítő és egyéb normák cikke-
it, a csapat, tartalék és alkalmazási készleteket.

A fenntartási készletnek mennyiségben, cikkenkénti összetételében
és minóségben alkalmasnak kell lennie a feladatoktól, alkalomtól és idő-
járástól függő öltözeti, felszerelési, pihentetési szükégletek kielégítésé_
re, az elhasználandó cikkek pótlására, a tisztítással, karbantartással kap-
csolatos gserékre és az ellátás zavartalanságát biztosító tartalékolásra.

A katonai szervezetek ruházati összkészletén belül a ruházati anya-
gok és felszerelósi cikkek egy része (pl. sorállomány és sorkatonai beosz-
tású továbbszolgáló állomány hadiruházati komplettjei, pihentetési
anyagok) harckészültségi és íenntűrtási igényt is kielégít.

A csapatgazdálkodás során az elláíás és készletgazdálkodás alakulá-
sának folyamatos figyelemmel kísérését, a készletelemzések és a beszer-
zések tervezésének reálisabbá tételét minimális és maximális készletmu_
tatók alkalmazása segíti clő.

Elláttís

Az ellátási tevékenység magában foglalja a katonai szervezetek mű-
ködéséhez, valamint a személyi állomány kóvetelmények szerinti ellátá-
sához szükséges ruházati szakanyagok kellő időben, megfelelő mennyi-
ségben és minőségben a felhasználók rendelkezésére bocsátását.

A hivatásos és kózalkalmazotti állomány ruházati ell átása egéni gaz-
dálkodáson alapl:I.
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A hivatásos állomány e\őítt öItözetéhez szükéges cikkeket (közna-
pi, társasági, ünnepi, gyakorlóruházat, felszerelési anyagok) az évenként
meghat áí ozott ru h áz ati i l l etm é ny b ő l s aj át szúkégleteiknek me gfelelően,
egyénileg a katonai ruházati boltokból szerzik be.

A továbbszolgaló (szenődéses) állomány a beosztásának megfeleló
állománykategória szerintí ellátásban részesül.

A honvédsé§ közalkalmazottak évente ruházati költsé$éúésben ré-
szesüInelg a meghatározott munka-, illetve potgári ruházati cikkeket a
kereskedelemből veszik meg.

A sorállomány ellátása a kiképzéshez, a szolgálati feladatokhoz, a
szabadidő kulturált eltöltéséhez, az ídőjárási üszonyoknak megfelelő -
pénzkeretek terhére beszerzett - ruházati anyagokkal (kimenő-, gya-
korló- és sportruházat, á5inemű és felszerelési anyagok) természetben
történik Típusátót függóen a kimenőruházat általános és hadihajós, a

gyakorlóruházat általános, harckocsizó, ejtóernyős, repülőszerelő és ha-
dihajós lehet.

Az állományt - munkakörétól függően - a szolgálat ellátással, illetve
munkavégzéssel összefüggő veszélyek elleni védelme, egészsége és testi
épsége megóvása érdekében a munkavédelmi előírásoknak megfelelő, a
végzett munkához ténylegesen szükséges általános egéni védóeszközök-
kel is ellátjak.

Szolgáltatás

A ruházati szolgálat gazdálkodási hatáskörébe tartozó szolgáltatás
magába foglalja a ruházati anyagok rendszerben tartása érdekében vég-
Zett tevékenységeket, amely során az ellátottnak biztosított, hogy ruha-
neműjét szüksóglete szerint válthassa és mindig megfelelő öltözetbenje-
lenhessen meg,

A szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát az általános higé-
niai és e sztétikai l<)vetelmény e k határozzák meg. Biztosítani kell, hogy az
óltözetek tiszták, jól karbantartottak legyenek, az elszennyezódött ruhá-
zati cikkek cseréje végrehajtható legyen.
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Aruházati anyagok meghatározott cikkeit a használók egéni]eg tar7-
ják karban, amelyhez a szü}§éges eszközöket és tisztítószereket a sorál-
lomány részére a katonai szervezetek ruházati szolgálatai folyamatosan
biztosítj ák.

A sorállomány mosási, karbantartási kötelezettségét meghaladó mo-
satási, valamint vegytisztítási igényeket komplex szolgáltatás (mosás,
vegytisztítás, vasalrás, javítás, szállítás) keretében a Centrál Mosodák RT
üzemegységei elégítik ki.

Selejtezés

A rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, gazdaságosan
már nem javítható ruházati anyagokat és felszerelési cikkeket központi-
lag az MH REK raktáraiban vagy a katonai szervezeteknél selejtezik

Az MH valamennyi katonai szervezetére kiterjedő selejtezési hatás-
körre| az MH RSZF, illewe átruházott hatáskörben az Ml{REl( kijelölt
személyi állománya rendelkezilc

Külön intézkedésben meghatározott cikkeket az önállóan gazdálko-
dó katonai szervezetek hadtápfőnökei bizottságilag selejtezik.

A selejtezést a cikkek alapanyagától és jellegétól függően olyan -
mindennemű visszaélést kizáró - módon (pl. egyes részek lev.ágással,
szétdarabolással, összetöréssel, bélyegzéssel, lyukasztással, megsemmisí-
téssel, stb.) jelölik, hory a kiselejtezés ténye szembetűnően maradandó
legyen.

Elemzés és értékelés

A gazdálkodás elemzése és értékelése lehetóvé teszi a rendeltetés
szerinti feladatok és azok gazdasági-pénzügyi vonatkozásainak tudatos
és tervszerű egybevetesét, amely során megállapításra kerilnek a pozitív
és negatív tendeaciák, ezek okai, összefüggései és következményei.

A gazdálkodási év zárását követően a gazdálkodási időszak eredmé-
nyeiról, a feladatok teljesítéséról, az anyagi és pénzeszköók felhaszná-
lásáról, a gazdálkodás tapasztalatairól az önóllóan gazdáll<odó katonai
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szeruezeteb az alárendeltekre vonatkoáan az elöljáró szervek ruházati
sza|gálataí gazdólkodási be szá molót készítenek.

Abeszámoló a követkző íő terüIetelce teied ki: célkitűzések, fó fel-
adatok teljesítésének értékelése, költségvetési előirányzat gazdálkodás,
készletgazdálkodrás, személyi állomány ellátásának helyzete, szolgáltatá-
sok teljesítése, anyagi fegyelem alakulása, szakállomány felkészültsége.

A beszámolókban rögzített értékelés ek megfeklő információkat ad,
nak a gaz álkodási helyzet megítéléséhez és a soron következó felada-
tok, célkitűzések megfogalmazásához.
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