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Pakocs Zoltónl

A katonai logisztikónak - amely magóbafoglalja a Magtm Honvéd-
ség alaprendeltetésébőÍl eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben

foglalt köíelezettségek teljesítésébtÍl adódó katonai múíveletek anyagi-,

technikai-, egészségüpi-, közlekedési- és elhelyezésí szühségleteinek ter-

vezését és kielégítését - szerves részét képezi az anyagi biztosítósi alrend-

szeren belül a ruházati biztosí'ttÍs.

A Magyar Honvédség ruházati biztosítása a katonai szervezetek

működéséhez, a szeméIyi állomany ellátásához, a szo|gáltatások biaosí-
táséltozsz[ikséges, aszolgá|atanyagnemfelelősi hatáskörébe tartozó szak-

anyagokkal, jóvráhagyott költségvetési előirányzatokkal és pénzkeretek-

kel való gazdálkodási tevékenységek összessége. Magába foglalja a szÍik-

ségletek tervezését, a fejlesáését, a szakanyagok beszerzését, a készletek

megalakítását, tároLásét' elosztását, az állomány folyamatos ettátásá$, a

szolgáltatrísok biztosítasát' a szakanyagok rendszerből történó kivonását
(selejtezést, értékesítést).

A szolgálat anyagnemfelelősi hatáskörébe tartoző készletek fel-

haszruálásuk szerint az alábbi főbb csoportokba tartoznak: felsőruhiízat,

fehérnemű, lábbeli' felszerelés, ágynemű, pihentetési mYaB' betegellátási

aÍLyag, éttermi textília, sátoranyag, munka- és formaruhiízat, munkavédel-

mi rendeltetésú általános eryéni védőeszköz,ntházatlkellék, javító és kar-

bantartó mYaB, irodaszer, nyomtatvány, irodai és nyomdai papír, cso-

magoló anyag és göngyöleg.

Néhany éve új és kiemelt feladatként jelentkezett és folyamatosan
je|en van a nemzetközi béketeremtő, békefenntartó, illetve humaniÍíriusi
feladatokban résztvevő magyar erők ruházati biztosítrísa. Ez a szakmai

feladat a megszokottaktól eltérő, a gazÁálkodÁs egyes teriiletein speciális

szew ezési tevékenységet és szervezettséget igényel.

1. Pakocs Zoltán alezredes, MH Ruházati Smlgrí'latfónok
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Ezen kontingensek ellótósa és annak megszervezése kiterjed a szol-
gdlat anyagnemfelelősi körébe tartozó összes anyagcsoportjóra, az elő-
készítő és végrehajtósi időszakra, hazai és kiilÍöldi, azon belül kiitönböző
g eo gr óft ai hely s zín ekr e.

A nemzetközi katonai békemissziókban részlvevő magyar erők ruhá.
zati biztosításának célja: sziikségleteiknek, igényeiknek kielégítése meg-
felelő anyagokkal és szolgáltatásokkal, megfelelő időben és helyen, meg-
felelő mennyiségben és minőségben. További cél, hogy a feladatokravalő
felkésztilés és annak végrehajt'rása során az anyagigények reális felrné-
résével, a készletek megfelelő ménékű felhahnozásával és lépcsőzésével,
a felhasznrílás szabályozÁsával, a tényleges sztikségletekhez igazodó e|lá-
tás megszervezésével és végrehajtásával, a felhaszrált anyagi készletek
utrínpótlásával azaz az anyagsz1ikségletek teljes körű és teljes mértéktí
kielégítésével elősegítse az eredményes működést a feladatok sikeres
végrehajtását.

A rvházati biztosítással is, mint a logisáikai támogatással szemben is
alapvető követelmény, hogy a szakirányú trámogatási feladatok hatékony
és gazdaságos végrehajtásávalkell elősegíteni a katonai műveletek sikerét.
Figyelembe kell venni, hogy válságkezelés, illetve a béketámogató műve-
letek időszakábana logisztikai támogató szervezeteknek a feladatot végre-
hajtó szervezetek sziikségleteihez igazodó szervezetlel és kapacitással, a
mtÍködési terület jellegének, az el|átási távolságoknak megfelelő önál-
lósággal kell rendelkezriiik.

A rutrázati biaosítás feladatrendszerét azok a szakirányú feladatok
alkotjrák, amelyek végrehajtásával az anyagi készletek eljutnak a nem-
zetgazdasági fonásokból az anyagi biztosítási - ellátási rendszer köue-
miiködésével a felhaszr álőlrho z'

A békefenntartó műveletek ruházati biaosításának tegiellemzőbb
tapasztalatait a gazdákodás egyes frrnkcióin, illetve az anyagi biztosítás
feladatrendszerének egyes elemein keresáül vizsgálva kívánom bemutatni.

A bizosítási feladat a szükségletek tervezésével kezdödik, amely
kiteded a szakanyagokra és a vonatkozó költségekre.
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A tervezés dokumentumai a különböző szempontok szerint elkészített
tervek, melyek a jövőben szándékolt tevékenységek, valamint az e|émi
kívánt hely zet me gbatátr ozásrára irányuló döntéseke t tartalmazzák.

A nemzetközi kontingensek költségvetése a kialakított ruházati nor-
mák' a létszám és egyéb alapadatok, szolgáltatási' irodaszer, irodai papír
és nyomtatvríny sziikségletek alapjrán kertil összeállításra.

A ruházati norma cikkenként, mennyisében és értékben, személynél
lévő és raktári készletkénti bontásban keriil meghatátozásta.

Az ellóttÍsi notmák kialakíttÍsónól lapvető szempont:

' a személyi állomány jó minőségű és korszení hadiruházattal
történő ellátása,

. a szlikséges személyi védőeszközök és felszerelési cikkek biz-
tosítása,

. a pihentetési anyagokkal való ellátás'

. a működés biztosításríhoz szi'ikséges egyéb ruházati szakanyagok
biáosítása,

. a raktari készletek kialakítása,

. a inűvelet tartalma, jellege és várható időtartama,

. az alkalmazás területének ftildrajzi, éghajlati viszonya,

. az utánpótlás biztosításának lehetosége.

A nemzetközi katonai békemissziókban résztvevő állomány
személyi ruházati normája két fő részből tevődik össze:

1.) Alapkészlet:

a.,) Tiírsasági és köznapi öltözet cikkei (sapka, öltöny, pantalló'
ingek, nyakkendő, pulóver, félcipő, deréköv) ;
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b.,) Gyakorló öltözet néhríny cikke (póló, téli ing és alsó, bakancs'
hevederöv' esővédő öltöny, sátorlap),

c.,) Fehémemű (atléta trikó, alsónadrág, zokni),

d.,) Sportfelszerelés (sporttrikó, sporEradrág, sportzokni, űsző-
nadrág, szabadidőruha, sportcipő, sporttráska),

e.,) Pihentetési cikkek (hálózsrák, gumimaftac),

f.,) Felszerelési cikkek (málhazsrák, kulacs, kulacshuzat' evőesz-
közJ<észlet, rohamsisak, evőcsésze' munkavédehni kesztlí),

g.') Egyéb cikkek (pizsama, fiirdőlepedő, törölköző, gumisarú,
tengerészzsrák, öltönytáska, napszemüveg, zsebliímpa)'

h.,) Rutrrázati kellékek, javítő- és karbantartó anyagok (rendfoko-
zati jelzések válllapok, csillagok, himzett és műanyag névtáb-
lrík, gombok, cémák, varrókészlet, cipőtisztító készlet, cipőápo-
ló, stb.),

i.,) KizÍrőlag nőknek kiadandó anyagok (kalap' szoknya, ruha'
fiirdőruha' fehérnemű)'

2.) Kiegészí,tő készlet (éghajlat szerin)

(Az alkalmazasi terület széIes slralán való fi)ldrajzi változasai szük-
ségessé teszik az adott kórülményelrhez igazodófelszerelések hasznáIatát.)

a.,) Mérsékelt égövi kontingens részerc (65 M gyakorló öltöny, 65 M
pc. kabátbéléssel, bakancs),

b.,) Trópusi égövi kontingens részére (90 M nyríri gyakorló öltöny,
trópusi öltöny, gumicsizma béléssel),

c.,) Sivatagi kontingens részéte (90 M nyríri gyakorló öltöny, trópusi
öltöny' 90 M téli gyakorló öltöny béléssel, sivatagi bakancs),
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d.') Hegyvidéki kontingens részére (téli sapka, gyapjú fejvédő' 90

M nyári gyakorló öltöny' trópusi öltöny, 90 M téli öltöny bélés-

sel, kötött téli kesztyti, gumicsizma béléssel, takaró).

(A bétrefenntartó műveletek sorón az állomóny alapvetően hadí-

/glaknrló/ ruházatot visel, ígl nag)on lényeges, hogl ez az öltözet milyen

tul aj d ons ógo klral b ír. )

A hadí (gakorló) ruhózafral szemben tómaszJott követelmények:

. megfelelő rejtés biztosítása a vizuális és infra felderítéssel szemben,

' védelem az időjárr:á.s behatrísaival szemben,

' könnyií mozgás biztosítása,

' kedvező higiéniás és frziológia trrlajdonságok,

' védelem fény és hősugrírás , radioaktív szenrryeződés, vegyi és

bakteológiai hatások ellen,

. könnyii mentesíthetőség (tisztíthatóság)'

'tartósság,

' könnyen fel, illetve levehető legyen,

' kényelrnesen elhelyeáető legyqn rajta a felszerelés.

A követelmények kielégítése az ahÍbbi ruídon történik:

. réteges öltöÍetés: lehetővé tesá - a rétegek mennyiségének vál-

toztatásbva| - a változő igénybevételkor és az ídőjárási viszo-
nyokhoz való gyors és egyéni alkalmazkodást'

' könnyen mentesíthető és ruházat fiziológiai szempontból kivá.ló

tulajdonságokkal rendekezó tiszta pamut alapanyagok alkal_

mazÁsával.,
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' az infratechnikának megfelelő szinező anyagok alka|mazása,

o mérettartó és kopásálló kikészítés,

. vízleperegető impregnálás'

. az alapartyagok, kellékek maximális egységesítése.

A fenti követelményeknek tegiobban a rendelkezésre álló öltözeti
változatokból a 90 M hadi - (gyakorló) ruházat felel meg, amely a
nemzetközi katonai békemissziókban résztvevő állomány alapruházata.

rellemzői:

. Természetes négyszínnyomású a|apanyaga lO0 % pamut, bőr-
barát, jő nedvszívó képességű, kedvező komfortérzetet biáosít.

' Megfelelő infratévesztő tulajdonságal rendelkezik, praktikus
szabásvonalú, kényelmes, a mozgást jól bizosída.

' Egymásra épiilő elemeivel az ewópai időjrírási változatoknak
megfelel.

'Réteges öltözködéssel, téli cikkekkel (téli zubbony és nadrág_
béléssel, pulóver, téli ing és alsó) biaosítja a hideg elleni védel-
met.

' A téli zubbony enyhén vízlepergeto kikészítésű, impregnált.

' Tartósságot biaosító kikészítéssel és konfekcionálással készül'
az erősen igénybevett helyeken térd-, könnyék- és ülepfolttal
megerősített.

' A zubbony rejtett gombolású. A különböző tevékenységek
esetén a gombok beakadásának vagy leesésének megakadályo-
zása étdekében a zubbony rejtett gombolással készült.
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' Nyríri változatban új megoldríként jelentkezett a pólóval való

önálló viselet'

. A nemzeti hovatartozást és felismerhetőséget segíti elő a név,

ÍúJlaricLző és nemzeti pajzs megjelenése a felsőruházaton.

Tróp'asi éghajlati viszonyok között haszrrálandó ugynevezett trópusi
hadi- (gyakorló) ruházat szövetsbrrkturája a 90 M hadi- (gyakorló)

rvháu-athoz képest IazÁbb, így légáteresztő képessége, sze|Lőzése jobb.

Zubbonya rövid ujjú vríltozatban késziil.

A ktilső meghaüírozott egyéni felszerelések elhelyezését a málhamel-

lény biztosí{a. A rendszeresített málhamellény előnye a jó sulyelosztás,

hánánya azonban az, bogy "ruhajellegíí". A megváltozott igények,

valamint praktikus szempontok miatt a nemzetközi missziók egy ftszénél.

a soron kívül külfrldről beszerzett málhahevederek keriiltek kiadásra.

Ezen a cikkeken a sztikséges felszerelési tárgyak megfelelő helyeken,

igény szerint fel - illetve levehetók' elhelyezésiik változtatható. Előnye a

"mellényes'' megoldással szemben, hogy nyrári melegben nem fokozza a
,,melegérzetet'' és kiilönösebb sűyterhelés nélkiil néhrány felszerelési

cikkel ellátva is haszrálható.

A tervézésné| és az ellátrís megszervezésénél Íigyelembe kell verrni,

hogy az alkalnaási teriileteken milyen módon történik az elhelyezés,
valamint az egyéb logisztikai teriiletek biztosítrása.

Például a KFoR esetében tervezni kellett a sátakkal, a sátrakban

haszrálatos pihentetési anyagokka| (gumimatac, hálózsák, fejpárna,

fejprárnahuzat, hiílótermi takaró, lepedő) szakácsrrrházattal, konyhai-, étter_

mi textíliákkal (törlőruha, asztalterítő), konyhai dolgozok védőruházatáva|

(lánckeszt5ni, lánckötény, csúszásgátló bakancs, stb.), egészségügyi
rvház.atta| (sapka, nadtátg, ing, köpeny, cipő, műtősrúrázat, műtőslepedő

stb.), és a személyi rállomríny részére szolgáltató blokk kialakítrísríhoz
sztikséges berendezesi cikkekkel (mosógép' centrifuga, vasaló, vasalóáll-
vrány' szárító).

A sátor mennyiség tervezésénél a következőket kellet ftgelembe
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VeilI.l. Plu('rrlr'lt's' l'lElIIlEZEs (Áony[a' mosogaao' Ioloesaru - es nuse-
lőkésátő' ké71Ía1<tár, büfé), étkezde, egészségügy (általános és fogorvosi
rendelő, vrírakozóhely, fektető, elkiilönító), munkahelyek (parancsnok,
törzsfőnök, hadművelet, logisztika, trírbori lelkész, jogász, pénzíjgy,
személyügy, ügyvitel, híradó szolgiíLlat, KBH, századparancsnokok, szol-
gáiatvezetők), szolgiílatok (ráboriügyeletes, kapuügyeletes' telephely -
ügyelete s, őrssé g) fiirdő, szolgá|tztő, tartalék.

AnúÍuan cikkeken kíviil tervezni kell a mosatásra és vegytisztitrísra
keriilő cikkek, azok gyakorisága és a tisztítrási árak alapjrán a sznlgáltatá-
sokat, tapasrtalati adatok és a vrírható sziikségletek alapjrán azirodaszer,
nyomtatvrány, irodai papír költségeket is.

A ruházati anyagok és felszerelési cikkek - mennyiségiik, értékük
figyelembevételével - kozbeszerzési eljárás (hadi- gyakorlő niltázat,lábbeli'
fehérnemű, felszerelés stb.), valamint a szabadkézi vétel (kiegészítő
cikkek) szakályai szerint keriilnek beszerzésre. A beszerzéseket a HM
Beszerzési Hivatal vagy az MH Ruházati Ellátó Központ bonyolítja le,
de előfordult mrír olyan eset is amikor a kontingens az alkalmazáshelyén,
kiilÍiildi beszerzési forrásokból elégítette ki a fehneriilt igényeket (p1.

speciális bakancs).

A beszerzések történhetrrek előre tervezetten, az éves beszerzések
keretében vagy soron kívül. Utóbbi oka, hogy a sziikséges információk a
megfelelő időben nem ríllnak rendelkezésre.

Az ellátils központi készletből történik, azonban a nők részére a fehér-
nemű és fiirdőruha egyéni beszerzésérekészpétu kerül kifizetésre, a tiír-
sasági és köarapi öltözet pedig a hivatásos állomrány nlhánati utránpótlási
illefuénye terhére kerii{ beszerzésre.

Az ellátás megszerTezése két fő tertiletre, az előkészítés és az alkal-
mazás időszakrára összpontosul.

A főertÍkifietés az előkészítés időszahdban a személyi állomrány fel-
szerelésére, felkészítésére, az elrendelt anyagi készletek megalakításiára, a
kiteleptilés megszervezésére, tábori elhelyezési feltételek megteremtésé-
ve|, az utrínpótlás megszervezÁ,séte, az alkabnazás időszakóban aruháza-
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ti szakanyagok és szolgríltatások biztosításríra a múködőképesség megór-
zé sér e é s a v á|tozások szerveze tt nÍ;Lázati bizto síüásrára koncentrrálódik.

Haazelláttáts folyamatrít vizsgáljuk akkor azt tapasztaljuk, hogy a tőbb
szervezeti csatornián bonyolódik. A feladatban részt vesznek a felkészí-
tésre és utrínpótlás biztosíüísára kijelölt egységszintrí katonai szervezetek,
azok elöljáró tagozatai (hadoszrály' haderőnemi vezérkar) és a központi
ellátó szervezet (MH REK).

Az érintett logisztikaÍ ógazatok vezetői intéúednek a személyi állo-
mány részére előirt felszerelések és a kontingens készletei megalakítá-
sára, a sziikséges soron kíviili átcsoportosításokra, az igénylések idő-
beni megadására.

Megalakításra keriilnek a felkészítés, kitelepiilés és a műveletek idő-
szakára elrendelt készletek, amelyek olyan szímvetéssel késziilnek, hogy
az áilomány ellátrísa a kisállított készletekből végrehajtható legyen. A
béketámogató műveletek soriín felhaszrált készleteket közvetlentil a

szervezetszerÍi logisáikai alegység készletéből kell pótolni.

Az el|átő szewezetek vagy annak hiányában a személyi készletek
pótlását azerÍe a feladatra kijelölt egységek (alegységek) útj{án kell tervezri,
szervezni és végrehajtani. A személyi állomrány felszerelését - különös te-

kintettel a méretes ruházati cikkekre - áitaláhan a felkészitést , el|átástbiz-
tosító katonai szeruezet, de volt mrír példa, mint például a KFOR esetében,
hogy a központi ellátó szerv hajtja végre.

Lényeges szempont, hogy az ellátó szervezetek mindenkor rendel-
kezzenek az érvényben lévő számviteli rend szerinti nyilvrántartrásokkal az
induló készletekről és az időközi arryagmozgátsokról.

A hazatéró rállomány nfrázatí elszámoltatrását a trrlajdonba adott
cikkek (fehérneműk, póló' sportru}rázat, zoknik, pizsama, törölköző, gumi-
sarú, karbantartó ésjavító készletek, kiegészítő, fogyó anyagok) kivételé-
ve| az ellátó katonai szervezet hajtja végre.

A békefenntartó miiveletek ruházati bíztosításával kapcsolatos
főbb problémák:
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A szabdly ozottsóg terén

A válság kezeló és békeüámogató műveletek biztosításrának szabá-
lyozottsága terén problémát okoz, hogy az előre nem látott feladatokra (pl.

AFOR, FKOR) a ktilönböző szintri intézkedések többnyire az ái|omány
beöltöztetése alatt vagy utrín kertilnek kiadrísra. A kiadandó anyagok men-
nyisége, fajtájamenetközben, elöljárói intézkedések és kontingens paÍanc-

snoki igények alapjrín többször változik. olyan cikkekkel való ellátás is
elrendelésre keriil, amely nem rendszeresített, illetve az oltiizködési
Szabáiyzatban nem szerepel (pl. KFOR barett sapka + sapka jelvény).

Az információ ráramlás nem a kívrínt szervezettséggel működik mert a
központi ellátó szerv a feladatokkal kapcsolatos információt egyes esetek-
ben korábban kapja a hadosáályparancsnokságtól vagy a haderőnemi
vezérkartól, mint szolgalati úton.

Az évek óta múködő missziók normái a tényleges igények kielégítése
érdekében felülvizsgálafua, pontosításra szorulnak, egyes területeken
indokolatlanul soknak trínik a személyi felszerelés.

A költségvetés terén

A feladatok nagy részére, amely előre nem tervezhető, többnyire
nincs, vagy csak év vége felé van költségvetési e|ótrányzat. Ezen össze-
gek a tényleges költségek töredékei, így a felszerelés a fenntartási, műkö-
dési feladatok rovásiára van biztosítva:

A folyamatosan működő missziók költségvetéssel rendelkeanek,
melyek alulbiaosítottak, a tényleges költségeket nem fedezik. Több eset-

ben a valós felhaszrrrflás többszöröse a tervezetbrek.

A tervszámokat eddig általában áprilisban kaptrrk meg' a ténylege-
sen jóváhagyott e|őtrényzatok júniustól rendszertelen időközönként kertil-
nek kiadásra, az eredetileg tervezethez képest sok módosíÍással. A késői
bizosítrís miatt a kötelezettségvállalást és a költségeket nem lehetett a
felmeriilés helyén els"ámolni, hanem csak más tételen, majd a jóvríhagyás
uüín kellett visszakönyvelni. Ez jelentős tulmunkát is jelent. .A. késői
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jóvríhagyás miatt a megrendelés időpontjában nem tudható, hogy a sztik-
séges fedezet meg lesz-e, csak az ellátási kötelezettség bixos.

Az elláÍtús terén

A beszerzések - a költségvetés késői biztosítiísa, valamint a közbe-

szerzések elhúzódása miatt - nem mindig valósulnak meg az esedékesség,

illetve az e||átÁs idejére. A beszerzések részekre bontása a köbeszerzéséi
törvény megsértését okozná.

Gondot okoz, hogy egyes alapanyagokhazai gyártása megsziint, és a

helyettesítő úIyag megtalálása, felkutatása, bevizsgálása időigényes, így
huzamosabb ideig ellátatlanság alakulki (pl. esővédő alapanyag).

A kontingensek ellátásara j elenlegi költségvetési bixosítrási rendszer-

ben nincs lehetőség tartalékkészlet kialakítására.Ezazt jelenti, hogy egyes

előre nem látott feladatoknál a meglévő készletből nem lehet megoldani az

ellátrást (pl. AFOR 35 fő ellátásához is vásrárolrni kellett anyagokat).

Az ellátas eglértelműen csak az MH hazai óllománya terhére biz-
tosítható és biztosított.

Problémát jelent, hogy a felszerelő állomrány |étszáma sokszor válto-
zik, a csoporton belül a beöltözés kezdetétől a kiutaásig a névsor cserélő-
dik. Ebből fakadnak a név, rendfokozat, ruhaméret ellátás problémái.

Anyagigénylés több helyről' több csatomán érkezik és ezek az igé-
nyek sokszor nincsenek összlrarrgban!

Következtetések

A logisztikai gazdiálkodás elveikről az el&elátás elve objektív tények
miatt nem tudott kellőképpen érvényesiilrri'

A jövőbeni tevékenységnek megfelelő készletek és erőforrások ter-

vezése és lénehozása a tervezéshez és beszerzéshez sztikséges infonrrá-
ciók hirírrya, valamint a költségvetés alulfinanszÍrozottsága, annak utóla-
gos biztosítrísa miatt nem a kívántaknak megfelelően teljestilt.
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Így a kijelölt erők elláüísa más fenntartási feladatok terhére tudott
megvalósulni. A fenntarüási feladatok végrehajtrísi feltételeinek gyengű_
lésével már ez az út sem jrárható.

A felvázolt problémák kiküszöbölése, valamint a kőzbeszerzési eljárá-
sok időbeni lebonyolítása érdekében atárgyévet megelőző évben tisztáni
kell az ellátási feladatokat, követelményeket, fedezeteket,létszámadatokat,
váltási időpontokat'

Célszení lenne kiilön pénzbinositással, célelőir ányzatta| kb. félévi
szÍikségletnek megfelelő tartalék készlet megalakítása, az esetleges méret_
problémrák csökkentése, valamint az előte nem látott feladatok rvbánatt
bizosítrása a folyamatos ellátrís lehetőségének kialakítrása érdekében.

A biztosítandó erőfonósoknah mindenkor ardnyban kell lenníe a
k ontin g ens e h fe ladataiv al, k öv etne i k ell azok v ólto4ds ait, e leg en dően e h
k e II lennie azok hépességeinek fenntartósóhoz

Felhasznált irodalom:

A Magyar Honvédség összhaderőnemi logisztikai doktrinája(tervezet).
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