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A Szegedi Ruhagyár története elválaszthatatlan a „fegyveres közületi" cikkek termelésétől. A közületi gyártás nyomon követhető 1949-50-től kezdődően attól az időtől tehát, amikor Szegeden e gyár alapítására sor került - napjainkig. Újszegeden a Kendergonó és Szövőgyár lebombázott, majd helyreállított vízes-fonodájában rendkívül szerény körülmények között indult a termelés, majd
Szegeden 1950-től néhány tucat lelkes szakember saját varrógépét az üzembe
hozva segítette elő a későbbi országos hírű nagyvállalat alapjainak lerakását.
Az 50-es évek elején természetesen még szerény munka- és minőségigényű termékek gyártására került sor: szalmazsákokat, terepszínű esőgallérokat, háti-,
egészségügyi zsákokat készítettünk, majd szurony- és szerszámtokok, különböz~
rendeltetésű sátrak, sátorponyvák egészítették ki a profilt. Szegeden a 60-as
években fejlődött ki a legénységi ruházat gyártása. 1965-től megkezdődött a
különleges ruházat és a 65 M kabát készítése is. A 70-es évektől gyártunk legénységi kimenőöltönyt, tiszti öltönyöket és ingblúzokat. A 70-es évek végére meghonosodott a finomkomfekció kivitelű tiszti öltönyök készítése is. Ma
- és ez az 1980-as évek derekának feladatát jelenti - a 82 M kabát szükséges mennyiségben való előállítása, illetve a legénységi kimenőöltöny váltás
programjának realizálása jelenti egyik fő feladatunkat.
A megnövekedett néphadseregi igények kielégítése mellett fő feladatunk,
hogy a többi fegyveres testülettel (BM, MOR-ség, PVOP) szembeni kötelezettségeinket is maradéktalanul teljesítsük.
Vállalatunknál a közületi termelés igen nagy munkafegyelmet, technológiai
pontosságot, magas minőségi színvonalat követelő szektor. Egyértelmű szakembereink véleménye, hogy e munka során tettünk szert azokra a nélkülözhetetlen
tapasztalatokra a munkaszervezést, termelékenységi követelményt, technológiai
fegyelmet illetően, amely nélkül nem lett volna elképzelhető a Szegedi Ruhagyár exportjának megszervezése, beindítása sem szocialista, sem tőkés piacokon.
Mindez kiegészül munka- és védőruházati termékek, ezen belül vattaruházat,
divat- és iskolaköpenyek, kétrészes férfi munkaruhák belkereskedelmi célú gyártásával, amelyek így együtt, összességében adják meg a Szegedi Ruhagyár sajátos arculatát a szakágazat hazai struktúrájában.
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A Szegedi Ruhagyár és fegyveres testületi partnereinek, - ezen belül kisúlyánál, részarányánál fogva elsősorban a néphadsereg - kapcsolatáról szólva óhatatlanul a címben megjelölt és csak első pillantásra ellentétes
fogalmak fonódnak össze a vállalati vezető gondolataiban. Igen, szolgálat. Hiszen jól tudjuk, fontos szolgálat az, amelyet vállalatunk a Magyar Néphadsereg és mellette más fegyveres testületek felsőruházati ellátása terén teljesít.
Természetesen mi is tudjuk, nem a ruha teszi az embert, s ez igaz a katonaságnál is. A történelem vázlatos ismerete is elegendő azonban ahhoz, hogy
belássuk, a mindenkori időjárásnak és éghajlati viszonyoknak megfelelő öltözködés hasznosan szolgálja a katonák morálját, harckészségét. A nem megfelelő színvonalú ellátás vereségek, tartós kudarcok előidézője is lehet. Ezért
tekintjük megtisztelő szolgálatnak a Magyar Néphadsereg ruházati ellátását,
ezért kiemelt politikai kérdés a fegyveres testületi igények kielégítése a vállalatunknál. Ezzel együtt - és egy pillanatig sem ezzel szemben - üzlet is. Üzlet. mert a S:;:egedi Ruhagyár a hazai textilkonfckciónáló vállalatok egyikeként
önálló gazdálkodó egység, amelynek gazdasági kapcsolatait a piaci viszonyo-k
határozzák meg, mozgástörvényeit és lehetőségeit a jelenleg általánosan érvényes
közgazdasági szabályozó rendszer motiválja.
emelkedő

'

Szolgálat és üzlet tehát egymást kiegészítő, egymást feltételező kategóriákká váltak a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a népgazdaságilag fontos és nélkülözhetetlen szolgálat és a gazdaságos,
jövedelmező értékesítés az idők folyamán változatlanul azonos fogalmakat jelentett volna. A közületi termékek árképzése kezdettől fogva némileg eltér a
belföldön forgalomba kerülő polgári rendeltetésű termékek követelményeitől.
A költségek továbbhárításának lehetőségeit, a termékek jövedelmezőségét első
sorban az adott vállalat általános körülményei határozzák meg. Különösen erős
ez a tendencia 1980-tól, amióta a textilkonfekcionáló vállalatok a kompetitív
árképzés körülményeinek megfelelően gazdálkodnak. Őszintén cl kell mondani,
hogy az utóbbi évek korábbinál erőteljesebb költségnövekedése ellenére nem
volt arra lehetőségünk, hogy a megnövekedett vállalati terheket teljes mértékben elismertessük közületi árainkban. Ezért vált elkerülhetetlenné, hogy a közületi cikkek termelői árait 1984. január l-től viszonylag jelentősebb mértékben
megemeljük. Ez azonban még mindig csak arra elegendő, hogy ne növekedjenek tovább a közületi szállító S:;:egedi Ruhagyár és a többi, elsősorban divatcikkeket termelő ruhagyárak, ruhaipari vállalatok jövedelmezőségében meglevő
különbségek.
Az MN Ruházati Ellátó Központ együtt él velünk, ismeri a vállalat napi
gondjait, amelyek közepette gazdálkodnunk kell, s amelyekkel vállalati kollektívánk érdekeit figyelembe véve napról napra szembe kell néznünk.
Nagyra értékeljük és gondosan ápoljuk ezt a kapcsolatot.
A fegyveres erők, testületek igénye 1984-ben termelési kapacitásunk 400/o
feletti részarányát jelenti. Semmiképpen nem lehet közömbös tehát, hogy ilyen
nagyságrendű termékelőállítás milyen szervezési, technológiai feltételek mellett,
milyen munkakörülmények között és nem utolsósorban milyen kereseti viszonyok kialakulása mellett zajlik. Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy ismerve
hazai társvállalatok hasonló mutatóit, vállalatunknál a közületi termékek gyártása magas munkafegyelem mellett jó termelékenységi viszonyok között való-
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sul meg. Ez a megállapí tás egyaránt vonatkozi k a hagyományos, hosszú évek
óta változatla n kivitelű ún. standard termékek re és az új választék okra.
A Szegedi Ruhagyár „A" kategóriá s országos nagyválla latként működő több
telephelyes gazdálkod ási egység. Gyáraink , gyáregységeink a szegedi központi
gyáron kívül S::.entesen, Bácsalmáson, Nagymág ocson és Kelebián míiködne k.
Már üzemel Tataházá n az elmúlt év óta a legfiatala bb Szegedi Ruhagyár i ü:;:.em
és eldöntött már az 1984. évi továbbfejlődés iránya is. Csanádpa lotán hozzuk
létre hetedik üzemegységünket, amelynek termelésbe való beléptetés e 1984. július l-től szerepel terveinkb en.
Szinte minden üzemegységünkben termelünk fegyveres testületi megrendelésre. Szegeden gyártjuk a finomkonfekció tiszti öltönyöke t, a legénységi kimenőruházatot, az ingblúzok at és a különleges ruházat túlnyomó
részét. Ebben
az évben bekapcsolódik a kiemelt feladatot jelentő 82 M kabát a gyártási programba. Szentes elsősorban a gyakorlór uházat !?azdája, míg Bácsalmás döntően
a vattaruhá zat, illetve a 82 M kabátbélé s készítéssel foglalkozik.
A fegyveres testületek megrende léseire 1982-ben 234 millió Ft termelési
értéket állítottun k elő szalagjainkon, ez a szám 1983-ra 310 millió Ft fölé emelkedett. Az 1984. évi terszámítá sok szerint közületi termelésü nk meg fogja haladni a 400 millió Ft-ot. E forintada tok mögött közel azonosan változó volumen értékek állnak. Miután sajátos módon vállalatun k közvetlen termelő létszáma s í,rv termelési kapacitás a is évről évre csökken. Következ ésképpen a
növekvő közületi i~ényeknek csak egyéb belkerc:skedelmi rendelése
ink terhére
tudunk megfelelni. Néhány év óta intenzíven foglalkozunk új telephelyeink létrehozásán kívül telepített kapacitások üzembeál lításával is. Ez utóbbiaka t a
mezőgazdasági területek szabad munkaere jére és a S::eKedi Ruhagyár
technikájára. üzemszervezési tapasztala taira alapozva hívtuk életre. 1984-ben ily módon mintegy 250 fő foglalkoz tatása valósul meg. T ápiószöllősön például kiemelkedő munkasik ert eredmény ezett mind termeléke nységi,
mind minőségi
szempont okból a gyakorlón adrág előállítása.
Néhány gondolatt al utalni szeretnék arra is, hogy a fegyveres testületi
gyártás a szerződés-köteles jelleg bizonyos kötöttségei ellenére jelentős előnyö
ket is biztosít a vállalatun k számára. Az értékesíté snek e szektora mentes a
kereslet-k ínálat évről évre változó piaci hatásaitól . A termelési szériák olyan
nagyságrendűek, amelyeke t a divatra gyártók nem ismernek.
Ez a tény megfelelő kifutást biztosít szalagjain kon, s így lehetőséget teremt termeléke
nységi
elképzelé seink realizálás ához.
Népgazda ságunkba n az utóbbi években rendkívül szigorú és takarékos devizagazdá lkodás érvényesül. Ez közvetlen ül érezteti hatását a közületti termékekhez szükséges alapanyag ok és kellékek biztosításában is. A gyártáshoz szükséges importfon alak, festékek, egyéb kellékek beszerzésében is időről időre gondok vannak, amely sok esetben gátolja a folyamatos termelést, a nagyipari
munkaszervezésből adódó lehetőségek maradélh alan kihasznál
álsát.
Vállalatu nk multja és jelene, fejlődésének története egyértelműen visszatükrözi a fegyveres testületek kel kialakult partneri, baráti kapcsolat aink alakulását, meghatározó jellegét. Minden bizonnyal Íg) lesz ez a jövőben is. A Szegedi Ruhagyár társadalm i és gazdasági vezetése, egész kollektívá ja azon munkálkodik, hogy továbbra is megfeleljen azoknak a feladatok nak, amelyek e kapcsolatból szükségszerűen következn ek, és egyaránt szolgálják közös érdekeink et.
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