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A ruházati §zolgálatban az |972-ben beyezetett pénzgazdálkodási
rendszer összhangban volt az 1968-ban meghírdetett - a katonai gazdál-
kodás terén is alkalmazalt - gazdaságirányítási reform alapelveivel.

A nemzetgazdaságban a direkt utasításos, merev rendszerrel szem-
ben előtérbe kerültek a közgazdaság közvetetten ható gazdaságbefolyá-
soló eszközei.

A rugalmasabb gazdálkodási rend, a megváltozott környezeti felté-
telekhez való alkalmazkodás és a gazdaságosság érdekében, a katonai
gazdálkodás területein is új gazdálkodási formák és módszerek kerültek
kidolgozásra.

A ruházati szolgálatban beve zeíett pélgazdálkodási rendszernek
fő jellemzője volt, hogy a gazdálkodási jogkörök decentíalizáltabbak let-
tek, a katonai szervezetek gazdasági önállósága növekedett. A tényleges
szükségleteket és a beszerzendő cikkek fajtáját, mennyiségét a számukra
norma alapján biztosított költségvetési előirányzatokkal cissáangban, fel-
használói szinten állapították meg. A beszerzéseket tényleges pénzfor-
galom mellett hajtották végre.

Ez azíj gazilá|kodási forma sokkal korszerűbb és takarékosabb volt
az előző, termész,etbeni ellátáson alapuló gazdálkodási tipusrendszernél.
Az 1990-es évek elejéig jól szolgálta a követelményeknek megfelelő el-
látrás és szolgáltatás biztosítását, a gazdálkodási irányelvek érvényesülé-
sét.

1,) A pénzkeretgazdráIkodás bevezetésónek sziik§ége§§ége

a.) Az 1990-es évek elején a nemzetgazdaságban az eróforrások köz-
ponti döntések szerinti felhasználásának megfelelő biztosítása céljából,
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a költségvetési glzdólkodó szervek gazdasági önállóságúnak korlátozása
és a jóváhagyott költségvetési előirányzatok meghatározott célra történó
felhasználásának áttekinthetőbbé tétele került elótérbe.

A nemzetgazdaságban végbemenő változások és a törvénl (állam_
háztartási, számüteli, közbeszerzési, stb.) elóírások katonai gazdálkodás-
ra való hatásai a ruházati gazdáIkodási rendszer átgondolását vonták
maguk után.

b.) Aköltségvetési szűkítések gyakoribbá válásával egrre több prob-
léma jelentkez€tt a ruházati gazdálkodás területén is. A szolgálat nem
kiemelt költségvetési tételeire jóváhagyott támogatások a csapatgazdál-
kodás keretében sok eseíbennem a szolgálati águnknól kerültek felhasz-
nálósra. E téren különösen kiemelkedett a mosatási költségvetési tótel,
amelyről aZ elmúlt öt évben a reálértéktől jelentósen elmaradó mérték-
ben jóváhagyott költségvetési támog atás ffi |0-15 %o-amás területen lett
felhasználva. Ennek hatására természetesen csökkentek a mosatási
mennfségek és a ruházati cserék gyakorisága.

I994-ben a tinanszírozási zavarok a kiemelt költségvetési tételeket
sem kímélték. Év végén a katonai s zeívezetek az"Ellátottak ruházdti ki-
adása" költségvetái tételén jóváhagyott támogatás terhére beszerzett
anyagok értékének mintegy 20 Vo-át nem tudták kiegyenlíteni a MH
REK részére.

A finanszírozási zavarok kiküsábölése és a sz§|gá|at íészére ]óyá-
hagyott kclltségvetési előirányzatok célirányos, feladatorientált felhasz-
nálása érdekében előtérbe került cp érugazdálkodási rendszer megváltoz-
tatásának kérdése, a pérukeret gazdálkodás bevezetése.

Az előzőekben említett belső és külső tényezők hatására az" Ellátot-
tak ruházati kiadása" és az"Egéb anyag készlet beszezés" költségvetési
tételek, illeWe a sor, hallgató és növendék állomány, valamint a kiegészí-
tő normák szerinti ellátási körbe taríozó ruházati anyagok és felszerelési
cikkek vonatkozás ában 1995-ben bevezetésre került a pénzkeret gazdál-
kodási rendszer. Pozitív tapasztalatai alapján 1997. évi gazdálkodási év-
től tervezzük a gazdálkodási rendszer kiterjesztését a nyomtatvány és iro-
dai papír beszerzéselae, valafijnt a tactiltisztítái uolgáltatásokbiáosítására,
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2.) A pénzkeret gazdrálkodás jellemző vonásai

a.) Ruházati illetmény felsánííás és elszámolás

, _ A ru}rázatijlletmény felszámítás és elszámolás rendje az eddigi elő-
írásoknak megfelelően fennmarad. A katonai szervezetek a tényleges
felszámításijogcímek számadatai és az érvényben lévő illetmény normZk,
valamint a nem normativált szü}ségletekre központilag jóváhágyott ke-
retek alapján ruházati illetményeik et a" Felszómítási kimutatás''-balrög-
zíl]k

A felszámított ruházati illetmények megmutatják a várhaíó gazdál-
kodási"lehetőségeí" és alapját képezik a beszerzések tervezésének.

A felszámítási jogcím alapadatokban bekövetkezett változásokról és
azok illetmény összegeiről a gazAálkodási évet köveíőea az''Elszdmolási
kimutatás" -ban a tervezett és tényleges számadatokat összevewe - kell
elszámolni.

Az" Elszámolási kimutatás" egyen|egeit - amely megmutatj a, hogy az
adott katonai szervezet jogos ruházati illetménye mennfben tér el a ter-
vezettól, illetve a résáre biztosított költségvetési előirányzatólvag pénz-
kerettól - a költségvetési előirányzatoka vonatkozóan általában a pót-
költségvetésnél rendezik. A pénzkeret eltéréseket pedig a következő éü
keretek jóváhagyásakor, az elöljáró szakmai szervek a tárgyévi jogosult-
ság c,sökkentésével vagy növelésével oldják meg.

A jelentős tételeknek a pénzkeretek jóváhagyiásakor történó rende-
zése maga után vonta az"Elszámolási kimutatós" felterjesztési határide-
jének márciw 01-ról február 05-re való módosítását, valamint az illet-
mény nf lvántartások megszüntetését.

b.) A pénzkeretgazdáIkodás fő jetlemzói

Apénzkeret gaz,dálkodási rendszer alapja, hog5l a katonai szerveze-
tek a központi ellátású, gazdálkodási hatáskörükbe tartozó szakanyago_
kat a rá§zükre jóváharyott pénzkeretek terhére, a tényleges pénzforga-
lom kiiktatásával szerzik be. A tervezésben, abeszerz.és mennlségének
és ósszetételének meghatározásában önálló§águk továbbra is megmarad.
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Avonatkozó költségvetési tételeke a támogatá§t a központi ellátó szerv
kapja és az ellátáshoz szükséges anyagokat ebből biztosítja.

A rendszer általános elvektől eltérő eleme a textiltisztítási szül{ségle-
tek kielégítése, mivel ezen a területen a szolgáltatást nem a központi ellátó
szew, hanem külső szerv hajtja végre. Ebben az esetben a szolgáltatások
tárgyában a katonai szervezetek helyett a MH REK köt szerződést a
Centrál Mosodák Rt-vel és a teljesítések értékének kieryenlítését a köz-
ponti költségvetésben biztosított összegből hajtja végre.

c.) A pénzkereíek jóváhagása

A szolgálat részére jóváhagyott költségvetéssel ös§zhangban a pénz-
kereteket a középirányító szeweknek a MH RSZF, a katonai szerveze-
teknek - az i||etmény "Felszámítási kimutatás" és az "Elszámolási kimu-
tatás" adatai,valamint a rendelkezésre álló információk figyelembevéte-
lével tett szakmaijavaslat alapján - a hadtestek és a MH KRSZP anyagi-
technikai fónökei, a MH Parancsnokság közvetlen katonai szervezetei
részére a MH REK parancsnoka h aglja jóvá.

A MH RSZF jóváhagrását követó 20 napon belül a középirányító
szewek a pénzkeretek elosztásáról értesítik az alrárendelt, a MH REK a
MH Parancsnokság közvetlen katonai szervezeteit. A hadtestek é§ a MH
KRSZP ruhrázati szolgálatfónökei a katonai szervezetenkénti elsoztrásról
kimutatást készítenek, amelyet - szolgálati úton - a MH REK részére
küldenek meg.

d.) A pénzkeretek nyilvántarüása

A MH REK költségvetési tételenként és katonai szervezetenként,
utóbbiak pedig költségvetési tételenként nflvántartá§i kartonokon tart-
ják nyilván a pénzkereteket és naprakészen vezetik az azokban bekövet-
kezett változásokat,

A problémák elkerülése érdekében a vételezést megelőző egy héten
belül, a vételező katonai szervezetnek a MH REK-nél egyeztetnie kell
a pénzkeret nyilvántartás adatait.

A.jóváharyott pénzkereteket a nflvántartás bevételi rovatába, az
anyagmozgási bizonylat és a textiltisztítási számlák okmánynapló (szám-
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la) számának feltüntetése mellett a vételezett anyagok, felszerelési cik-
kek és elvégzett szolgáltatások AFA nélkiili áron számított értékét, va-
lamint az elöljáró által eszközólt keretmegvonásokat a kiadási rovatba
rögzítik

A jelenlegi tervezet szerint a katonai szervezeteknél a textiltisztítá§i
számlák 1-3. számú példrányain az anyagok átvételét és a szolgáltatások
telje§ítését igazn|ő záradékolást a raktárvezető, a pénzkeretnflvántar-
táson való átvezetést igazoló záradékolást a ruházati szolgálatfőnök hajt_
ja végre.

A számla 1. számú példránya a katonai szervezetek okmánya. A 2. és
3. számú példányt a számla kezhenételét követő napon - a központi
pénzkeretnflvántartáson való átvezetés és a szárnla összegének kiegyen_
lítése céljából - meg kel| küldeni a MH REK részére.

A MH REK a számlákat ellenórzi, kifizetését engedélyező záradé-
kokkal látja el, pontosítja a nyilvántartást és a számla érkeztetését köve-
tően 5 banki napon belül teljesíti az átutalást.

e.) Egréb szabályok

A pénzkeret gazdálkodás keretében le kell szabályozni a ruházati
szolgálat gazdálkodásának speciális vonásait is, amelyek a pénzgazdálko-
dás terén megfelelóen működtek és a ryakorlatban a továbbiakban is
előfordulhatnak. Ilyen témák például a katonai szervezetek közötti térí-
téses anyagátadások, "M" és "B" készletek közötti átcsoportosítások, áru-
hitel, stb. Ki kell térni azon esetekre is amikor a pénzkeret gazdálkodásba
vont költ§égvetési tétel terhére olyan termékeknek a beszerzése törté-
nik, amelyeket központilag nem foTgalmaznak. Ezek szabályaira az aláb-
biak jellemző|c

(1.) A katonai szervezetek közdtt a Csapathadtáp Szabályzat VII.
rész 96, pontja alapján térítés ellenében véglegesen átadott-átvett anya-
gokról 3 példányban kell jeryzókönyvet készíteni, amelynek ery-eg5l pél-
dányát a készlet- és pénzkeret nflvántartáson való áwezetés érdekében
az átadő és átvevó kapja. A jeryzőkönyv harmadik példányát a pérlzke-
retek központi nf lvántartásának pontosítása (átadónak bevétel, átvevó-
nek kiadás) céljából a MH REK részére az átadó kúldi meg.
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(2.) A tárolt "M" készletben felteíjesztett "Hiány-felesleg jelentél'
szerinti hiány vagy felesleg e§etén, ha annak pénzértéke az ellátottak
ruházati utánpótlási illetménye éü összegének 2 Vo-át megbaladja és a
hiányt a katonai szervezeí "B" készletéból pótolják, vagy a felesleget a
"B" készletbe teszik át, akkor az átcsoportosításról készített okmány egy
példányát a MH REK részére kell megküldeni. Az okmánynak tartal-
maznia kell a cikkek megnevezesét, mértékegységét, ÁFA nélküli egy-
§égárát, tételenkénti és összesített értékét, valamint a hadtápfónökjóvá-
hagyő záradékolását. A pénzkeret nyilvántartásokon való áwezetést (hi-
ánypótláskor keretnövelést, felesleg "B" kázletbe való áttételekor ke-
retcsökkenést) a MH REK parancsnokjóváhagyása után lehet végrehaj_
tani.

(3.) Abban az e§etben, ha a rendelkezésre álló pénzkeret a katonai
szervezet alaparendeltetés szerinti vag részére meghatározott feladatá-
nak teljesítéséhez nem elegendő, a jóváhagyott pénzkereten felüli - kö-
vetkeó évek keretei terhére történó - beszerzéshez a textiltisztítás ki_
vételével a katonai szervezet a MH RsZF{ól engedélyt kérhet. A kérel-
met szolgálati úton (a MH Parancsnol§ág közvetlen katonai szervezetei
a MH REKútján) azelóljáró szervek véleményezésével kell megküldeni.
Ennek tartalnaznia kell az igényelt keret összegét, a törlesztés részlete-
ire és időpontjára vonatkozó javaslatot.

(4,) Kereskedelemból töíténő beszerzések (pl.: növendékek polgári
ruházata, őrkutya felszerelés, stb.), valamint készpénz kifizetések (pl. fő-
iskolai nói hallgatók részére fehérneműre, ruházati költségtérítés stb.)
fedezetét a rendelkezésre álló pénzkeretek terhére, a MH REK paran-
csokától kell igényelni. Az igények felülvizsgálata és jóváhagyása után a
szúlséges összeget a MH REK megelőlegezi vagy utólagosan biztosítja.
A pénzkeretnyilvántartásban lévő maradványt a jóváhagyási ügrirat alap-
ján kell módosítani. A felhasználást záradékolt okmánymásolatokkal
(számla, készpénz kifizetési bizonylat, stb.) kell a MH REK felé igazolni.

(5.) A nyomtatványokkal és irodai papírokkal való ellátás módjára
(megrendelés határideje, üsszaigazo|ua, véte|ezési időpontok rnegálla-
pítása, vételeás, mozgrásbizonylatok formája, kiadása stb.) a ruházati anya-
gok ellátására előírt általános szabályokat tervezzük alkalmazni.
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3.) A pénzgazdilkodás teriiüetei

A pénzkeret gazdá]kodás tervek szerinti kiterjesztése esetén a pónz-
gazdálkodás körÉb€n maradna továbbta is az irodaszerrel, irodafenntar-
tósi anyagokkal, munkaruházattal és védőeszközökkel való ellátás.

Az irodaszer anyagok és az igények sokfélesége, egy-egy cikk minó-
ségi különbözősége, valamint a központi ellátás feltételeinek a hiánya
indokolja az eddigi ellátási rendszer fenntartását.

A munkaruházati ellátás területén az 1993-ban bevezÉtett ruház^ti
költségtérítési rendszer jól banálí, vá|tozíatását nem tewezzük. Ennek
keretében csak a kollektív szerződésekben meghatározott munkakörök-
ben előírt ruházati cikkeket kell kötelezően munkaruhaként beszerezni.
Eryéb esetben polgáÁrultáratszereáetó be az évente jóváhagyott ósszeg-
határig.

A védőeszközökkel való ellátás, amely külön meghatározott munka-
köröket betöltó személyekre vonatkozik, szoros kapcsolatb anv an az egész-
ség- és balesetvédelemmel. Ezen cikkeket azelhasználódás mértékében,
szükség esetén azonnal pótolni kell. A központosított ellátá§ esetén az
ellátók a követelményeknek nem minden esetben tudnának megfelelni,
ezért a jelen]egi ellátásia rendszer megváltoztatása nem célszerű.

Összességében a pénzkerct gazi!álkodás kiterjesztése az elvárások
szerint - a központi és törvényi előírásoknak való megfelelés mellett - a
ruházati gazdálkodás jelentős teíületein meqszünteti a katonai szeryeze-
tek általi Érttések időbeni elhtizódását, azok elmaradását, a jóváhagott
költségvetési támogatósok neín céIiíányos, mós szolgálanál brténő felhasz-
náMsát. Ezzsl lehetóséget biztosít az ellátási és szolgáltatási színvonal
nagyobb ménri üsszaesésének elkerülésére. A várt ertdmény bekövet-
keztének azonban alapvető feltétele, hogi a központi költségvetésben
biztosítandó ámogatás fedezze a jóváhagtott normák ös§zegét,
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