
MH RIJ,IIÁZATI SZOLGÁIAT
l 992. tv rn,vÉKpNysÉcÉnö.

,lnda Árpód|

Az MH Ruházati Szolgálatfőnökég személyi állom árrya 19!2-ben 4
fő tisztre és 2 fő (polgári) kózalkalmazottra csökkent. Az állomány a nö-
vekvó feladatokat csak fokozottan intenzív tevéken},séggel és a feladatok
eg5l részenek (a szintén c§ökkentett létsámú) MH Ruházati Ellátó Köz-
ponthoz c§oportosíwa volt képes maradéktalanul és színvonalasan vég-
rehajtani.

Összegezve megállapítható, ho5l a szolgálat képes volt eleget tenni
az elöljárói elvrárrásoknak és tú|nyomórészben semlegesíteni tudta a ne-
gatív hatásokat.

A szolgóIatfőnöl<ség a fó fipelma

- a GAMMA II2. feladat aikkenómentes végrehajtására;

- az alaprendeltetéének maradéltalan teljesítésére: a változá-
sok realizálására, az MH ruházati ellátottságának biztosítiására, a rubrázat
és személyi felszerelés fejlesztésére, az anyagi-pénzüryi gazdálkodás
eredményességére foídította.

Múszaki fejlesaés

Az elrnúlt évben élkitűzéseink és a katonai vezetés részeról meg-
határozott feladatok mellett §ámos terven felüli feladatot is rnegoldot-
tunk a mríszaki fejlesztés terén.

t enoa Árpro aeata.s" MH Ruházaü szol8álatfdnök-hery€nc§
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Néhány fóbb, teljesült fejlesztés:

- a ht. állomány köznapi és ünnepi ruházatfua avégleges javaslat
szerinti model|ek és a próbaüselésre §zánt öltönyök elkészültek;

- a hadi-(ryakorló) ruházat komplex csapatpróbája az év első
felében megkezdódótt:

- a diszelgó ruházat a végrehajtott csapatpróba után bevezetésre
került;

- megtörtént a módosított kivitelú málhamellény és málhaxák
kimintázása;

_ az alapanyagok közül az esővédő ruházat újabb mintas/áítá§ai
megtörténtek elvégeaük a harckocsiá állomány fékezett égésű és
szennytaszító kikészítésű ruházatához többfajta alapanyag kimintázását;

- kifejlesztettük a fegveres biztonsági órség új eryenruházatát,
a gyártása és az ellátás megkezdődött,

A központi ruházati gazdálkodás, ellátás néhóny összefüggése:

Az 1992. énktnpnti gazdiálkodást az elörárói intézkedésekben elóír-
tak alapján végeztük A költségvetési előirányzatok felhasználrásánál
megszabott, köteleáen tervezétt feladatokat végrehajtottuk

Ámeneti problémát okozott, hory az év során eryes cikkekból az
ellátást készlet- és mérethiányok nehezítették Késtek és pontatlanok
voltak a megrendelése§ a gártóknál pénzüg5ri nehézségek mutatkoztak,
akadozott a termelá. Problémát okozott az év elején jelentkezó nary-
mértékű elóvételezesi igények kéry,szerú teljesítése is.

A tapasztalatok alapján fokozott figyelemmel és megelóző intézke-
désekkel ipekeztünk bizto§ítani a beszerzá zavartalanságát á az ellátrás
folyamatosságát.

A központi gazdálkodásunk és az ellátás zavartalan biztosí!ása érde-
kében, a íinanciális nehézségek áüidalására az MH REK 527 235 eFt
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értékben fizetési megállapodást kötött a katonai szervezetekkel, melyek-
nek teljesítése rendben, az ütemezéseknek megfelelóen megtörtént.

A takarékosabb gazdálkodási élkitűzéseinknek megfelelően, a köz-
ponti készletek frissítése és a csapatok hatékonyabb gazdálkodásának
elősegítése érdekében lehetőséget biztosítottunk a II. értékcsoportú, de
még jó állapotban lévő központi készleteink kedvezményes (megállapo-
dáso§) áron történó értékesítesére. Az ebMl sármazó bevétel 160 000 eFt
volt. Emellett a rendszerból kivont inkurrens ruházati anyagok és felsze_
relések polgári szervek részére történő értékesítéséból nettó 15 421 eFt
bevételt realizáltunk,

Az elmúlt évben tovább romlottak a beszerzési lehetőségek. Ezen
nehézségek áthidalására 1D2. július hónapban az MH REK zártkörű
pá|yázatot hirdetett meg a régebbi és újabban jelentkező vállalatok ré_
szére, akik az általunk tenderezett cikkeke mintadarabokkal és áraján-
lattal pályáztak. 1993_ra a megrendeléseket ezek figrelembevételével
állították össze.

Az MH Ruházoti Ellátó Központ
pénzúgri, sámüteli és adatfeldolgoási tevékenysége

Az 1991_evben kíalakított pénzü&li és számviteli osztály elsó megmé_
rettetését mérlegbeszámoló elkésátése jelentette. Ennek előfeltétele-
ként el kellett készíteni a varyonfelmérő leltárunkat.

Az elmúlt évben fontos feladatunkvolt, hog5l megismertessük a sza-
kállománnyal az új számviteli elveket, és ezek glakorlati alkalmazását.

A pénzüryi és számviteli szabályok gyakori változásait csak később
követték az elöljárói intézkedések Azert, hogy ne keniljünk lépéshát-
rányba, az állandóan változó jogszabályok figelemmel kí§érését, időbe-
ni, helyes alkalmazását kiemelt figyelemmel kezeltük,

Az adatfeldolgozás, számítástechnika elterjedésében és korszerűsí-
tésében az MH REK-nél rohamos fejlódés következett be. Növekedett
a számítógépek száma & a gépeket kezelő szeméIyek létszáma, a rend-
szerbe eryre korszerűbb gépek áramlanak, mindinkább érezhető aszá-
mítógépek alkalmazásának poátív hatása.
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Az 1992-re ahálózat, a programok és a munkaszervezes korszerűsí-
tése volt jellemző. A számítógépek számának növekedésével eryütt gya-
rapodott azon munkatársak sáma is, akik köaletlenü bekapcsolódhatnak
az információáramlásba, illetve azok felvételébe.

Az adatfeldolgoziás vona|kódos és mágneskártyás fejlesztése pénz-
üryi okok miatt elmaradtak.

A katonai ruházati boltokíól

A katonai ruházati boltokban az elmúlt évben is aíra törekedtünk,
hory minél jobban kielégítsük a vásárlók igényeit. A hivatásos állomány
érzékenyen tapasztalhatta, hory a katonai ruházati boltok kötelezően
előírt cikkféleségek ery részénél mérethiánnyal küzködtek Az előző
évekhez viszonyíwa szűkült a választéki cikkek köre. többen tapasáalták
a bolti ellátás színvonalának üsszaesését is.

Az okok elsósorban az alapanyag és késztermék gyártók gazdasági
nehézségeire, tervezési-beszerzési tapasáalatlanságra, szervezeti válto-
zásokra és más. kedvezótlenül ható tényezőke vézethetók üssza,

1992-ben fejlesztettük a ruházati boltok működésé t Az 7991len
rendszerbe állított péttztár gépek bevezetésével kapcsolatos szembenál-
lás mérséklódött, felújítottuk a katonai ruházati szalont és az 1. sz. katonai
ruhrázati boltoq négl boltban srereltetírik fel a helyi kijdzésrí riasztórendsiert,
beszereztük a pénztárgépek szűrőhálóinak négy szünetmentes táperysé-
gét, a bolti eladók egséges formaruhájának anyagát.

A ruházati anyagok seleJtezése

A ruházati anyagok selejtezési rendszere - a gazdálkodási. szolgálta-
tási és személyi feltételektóI fi.iggően - többször változott.

Az 50-es években aruházati cikkek §elejtezését az elöljáró magasabb
egy,ségek ruházati szolgálatvez€tői (fónöke) fol1tatták le. A sorozato§
visszaélések és a közepirányító szakági úezetók munkaidejének túlzott
igénybevétele, a vezetői tevékenység háttérbe szorulása miatt szükséges-
sé vált a selejtezés centralizálásal Ezért a HM Önálló Ruházati osáály
alárendeltségében 12-25 fős selejtező outáIy boztak létre. Az állómány
ruházati, illetve htp. szaktisaekből tevódött ó§sz€, akik a katonai szerve-
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zeteknél - az előűleg bejelentett igények szerint tervezve - a helysánen
végeaék a selejteést.

A 70_es években - a honvédségi textiltisztító é§ javító iizemerységek
szolgáltatásainak bővítésével lehetóvé vált egy korszerű, a katonai szer-
vezeteket segító, jobb kiszolgáló selejtezési rend kialakítása. Ez a selej-
tezési rendszer az MH REK 1973. éM megalakulásával íj szewezeti
kereteket kapott, és ettől az időponttől azintézeííészeként létrejött át-
vételi osztály üzemi átvételi (selejtezesi) alosztálya, a technológiai folya-
matba építve folytatta a selejtezést a 10 honvédségi textiltisztító
üzemegnégnél. A központi készletbe került, selejtezésre váró anyagokat
a táborfalvai kirendeltség üzemi átvevói selejtezték

A központosított selejtezési rendszer mentesítette az alakulatokat
az idóigényes munkától, ugyanakkorjó hatásfokkal érvényesült a vezetes
gazdálkodási elgondolása az anyagok eglséges gyakorlat szerinti kivoná-
sára. Az eltérő felfogásban a mosodai üzemegységeknél 10 fős, célirányo-
san, jól felkészített szakállomány végezte a mindenkori kiwetelmények
szerinti átértékelest és selej tezest.

A selejtezes újabb _ 1993. január l_én hatályba lépett szabályoziása,
az MH REK-nél elrendelt létsámcsökkentés az üzemi átvételi (selejte_
zesi) osztály megszünteté§e miatt vált szükségessé. Az anyagok kivonása
ettől az időponttól kezdódóen - a ruházati és felszerelési cikkek döntó
többségére kiterjedően - a csapatok hatáskörébe kerütt. Csupán a ruhá-
zati anyagok egy szűk körére maradt meg a központi selejteze§ rendje.

Az újonnan kialakított és bevezetett rendszer elónyei mellett sá-
molni kell bizonytalansági, negatív tényezókkel, amelyek hatása a selej-
tezési folyamatokban érintett, viszonylag nagylétszámú végrehajtó
állomány eltérő felkészúltségéból, s,akorlati munkájától, lelkiismeretes-
ségétól ffug.

I(özreműIrii<lés nemzetkiid §íkon

A Magyar Honvédség illetékes szeweinek résryétele a nemzetközi
békemissziókban mintegl 15 álvel ezelótt kezdódött meg.

Az igénybevételnek megfelelóen az éghajlati különbségek alapján
összeállítottunk e§r trópu§i, es/ sivatagi és e§I hegruidéki változatot.
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Ezek a változatok alapanyagban, a komplettekbe tartoó cikkek aránya-
iban és speciális felszerelésekben különböznek egnnástól. A korábbiak-
nál teljesebb ellátást biztosítottunk az Öbol-háború térségébe indult
orvoscsoport részére és felkészültünk ery humanitárius segély keretében
alkalmazandó, Szomáliába készriló egészségüpi kontingens beöltözte_
tésére. Az előkés zítő rész|egfelelős ta$ ai kedvezően fogadták a intézer
nél megtartott, minden részletre kiterjedő bemutatót.

A katonai felsővezetés tervei szerint 1993-ban ENSZ kiképző brázist
létesítenek, amelynek állandó á változo állományát azMH RSZF-ség
tervei szerint speciális ruházati ellátrásban részesítjük. Ezzel kapcsolatos
távolabbi elgondolások még nem ismeretesek számunka.

pi8ckutstá§ külílildön

Az MH Ruházati Ellátó Központ kötótt gazdálkodási rendszerben
működik. Ez évben is törekedtünk a jobb minóségű cikkek, alacsonyabb
beszerási árakon való beszerzésére.

1992-ben Pakisztánt és Szingapurt kerestük fel. Pakisztán ryapot-
termeló és textilslártó kapacitása közismert. Emellett ismertek háborús
konfliktusai, társadalmi-gazdasági elmaradottságának adatai.

Pakisztán a ülág ötödik legnaryobb gyapottermeló orczága. éves ter-
melésének (900 000 t) ffi Va-át métetárura feldolgozva értékesíti. Az itt
készült pamuttextiliák viszonylag alacsony köItségíáfordítással készül-
nek Ebbó| adódik, hogl a késztermékek árai - a járulékos költségekkel
(szállítás, vám, stb.) együtt is 20-30 %-kal alacsonyabbak az azonos hazai
termékeknél.

A feltéte|eket mérlegelve próbarendelést adtunk a konfekcionált
textiliákhoz közelálló anyagokMl mintatételekre.

Szingapur, mint a távol-keleti kereskedelem kontinenseket összekö_
tő központja szerepel a köztudatban. A valóság szembetúnóen küIönbö-
zik az odautazók számára mindazoktól, amelyeket valaha olvastak és
elképzeltek.

Szingapurban a korábban beszerzett és a katonai ruházati boltokban
keíe§ett sportcipőkból és szabadidó ruhákból rendeltünk újabb model-
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leket. A megrendelések az EWECO Kft. közvetítésével realizálódna§ a
piackutatás szervezője és az import bonyolítója volt.

A következő évek természetes folytatásban teszik feladatunkká,
hog piackutató és tanulmányutakkal keressük a kedvezőbb megoldáso_
kat.

Ami szebbé teszi a hétköznapoksí, ami elősegíti a kikapcsolódást a
pihené§t

Anőnapi megemléktzés mindel évben eseményt, lázas készülődést
jelent szolgálatunknál. Milyen is egl nőnap nálunk, pl. 1992-ben, A be-
vezető megnftó kósxintő után termé§zetesen volt ery jól felkészült
amatór elóadó gárda, akik mindvégig jól sórakoztatták a na§/létszámú,
nemcsak nói néóket. Volt a műsorban ver§, próza, hilönböó üdám
jelenetek, villámtréfálq paródiák. A műsort videon lögzítettük, hory ki_
ki igénye szerint ismét jól sóra kozzon az igen kedves műsoron.

Nem kisebb eseménye szolgálatunknak az évente megtartásra kerü-
|ő spartakiód. Az elmúlt évben Karcagon a 4. ideiglenes raktár adott ott-
hont a hétvégi kétnapos sportrendezvénynek.

A különbözó sportágakban - kispályás labdarugás, asaali tenisz, röp_
labda, stb. a vezető állományból, a raktárak állományából összeállított
csapatok igaá "sörre' menő ktiadelmet vívtak, mindenki jól érezte magát,
a játékosok is, a nézők is. Ezek a rcndenÉnyek egnészt felkeltették az
érdeklódést az aktivabb mozgás, a sport szépsége, szeretete iránt, más-
részt erósítik a kúlönkiző szervezetek dolgoói egrüvé tartozásának ér_
zését, erymrás jobb megbecsülését.

A kikapcsolódást, pihenést szolgálja állományunk rZü ltetése . A drá-
guló üdülési feltételek közepette elónyös volt dolgoóinkszámára az ál-
talunk nyújtott kedvezményes űdültetés. A szezon június 01_tól
sz€ptember 15-ig tart, amelyet a MH REK parancsnoki vezetése és a
szalszewezeti vezetőség közösen szervez a következó éves űdültetési
létszámkeret figrelembevételével. Pl.: Berekfürdón: 180-190 fő. Gár-
donyban: 40-45 fó, BalatonszabadiSóstón:35-40 fó, Tóserdón:25-30 fő.

(Az elhelyezés, a szolgálat által a korábbi években vásárolt és felépí-
tett faházakban történik.)
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Emellett a gyermeküdültetés segítésében, támogatásában is részt
vállalunk, amelynek ü§zonylag szűk pénzügyi kereteink szabnak határt.

Nyugdíjas találkozót minden páratlan évben szervezünk, azon a
nyugdíjasok minteg %)-95 Vo-a részt vesz. Firyelmet fordítunk a gondos
elókészítésre, szervezésre, hogy az aktívdolgoó állománymegkülönböz-
tetett íigyelemmel forduljon az érdeklódó, emlékező, idős, volt munka-
társak felé.

A meghívott és megjelent nyrrgdíjasokat tájékoztatjuk a napi prog-
ramról, majd felkeresik volt munkahelyiiket, ahol többek között ismer-
kednek a jelenlegi munkakörülményekkel. Ezt kóvetően ery kózponti
tájékoztatót tartunk intézetünk életéról, majd egl rövid műsorral szóra-
koztatjuk a résztvevóket.

A műsor végén közös ebédre hívjuk meg őket, délután pedig az erre
a célra kűlön szewezett kedvezményes vásárlási lehetóséget biztosítunk
az inkurrens anyagokból, viszonylag alacsony áron.

Ezeket a meghívásokat, rendezvényeket mindig nagy órömmel fo-
gadják ryugdi|asaink, jó hangulatban töltik el a napot és ilyenkor úg5l

érezzük mi is, hogy sikerült egy kis kikapcsolódást nyujtani, egy kis örö-
met szerezni számuka.

20 éves a Ruházati Ellátó Ktizponí
(1973_1993)

Az MH Ruházati Ellátó Központ húsz éwel ezelőtti megalakulásá-
tól napjainkig helyének és feladatának megfelelően teljesítette a Magyar
Honvédség ruházati gazdálkodása, a fejlesztés, a minóségvédelem, a be-
szerzés, tárolás és ellátás megszervezése, irányítása és végrehajtása terén
a katonai és szakmai vezetők által megszabott követelményeket.

Az elmúlt húsz év röüd áttekintése is jól érzékelteti a szervezeti,
gazdálkodási és működési feltételek változását.

Már a kezdeti időszakban, az új vezetési struktura létrehozása iga-
zolta a középirányító szerv létjogosultságát. Az e|látó központ törté-
netének első tíz éve, majd, az ezt követó hat ev is bizonyította, ho§l a
szervezet betöltötte szerepét, a létrehozott rendszer múködóképes volt,
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az RSZF-ségtől átvett feladat és hatáskör, mind a felső szakmai irányí-
tást, mind a REK tevékenységét rugalmasabbá, hatékonyabbá tette.
(Helyzetéről, tevékenpégéről, e folyóirat l993A. sámban részletes tá_
jékoztatót olvashatunk.)

A kezdeti időszak tapasztalatai alapján a későbbi szervezetiváltozá-
sok és a működés rendszerében bevezetett módosítások azintézet továb-
bi fejlőd6é! magasabb szíryvonalon fol}tatott tevékenpégét eredményezték.
Pl. Ebben az időszakban a ruházati ellátó központ anyag-áruforgalma
megduplázódott. Ez abból is adódott, hogy azintézethez kerűlt több szer-
vezet ílházati ellátása. (Vám- és Pénzüryórség, BM Határőrség, MA-
LEV, stb.)

A csapatellátás terén bevezettük a több ütemú, programozott ellá-
tást, vasuti és konténeres kiszállítást, (korszerűsítéseket a raktározásban
és anyagmozgatásban, stb.) Színvonalasabbá vált az együttműködés a ter-
melő, szállító vállalatokkal. Ebben az idószakban a készletkivonás - se-
lejtezés - új rendszere valósult meg,

1989-ig tartó össztevékenységnek részei voltak az előzőekhez képest
új, vagy újszerű feladatok, az országos rendezvényekkel kapcsolatos el-
látás, továbbá a számítógépes fejlesztés egyre bővülő bevezetése és a
szakemberek továbbképzése.

1989 óta bekövetkezett változások érintették az MH REK+ is. Ezek
többek között a létszámcsökkentés, a költségvetési előirányzatok csók-
kentése, a tartalékos hadköteles állomány jelentós mennyiségű ruházati
felszerelésének bevonása, ehhez kapcsolódóan a 4. sz. Ideiglenes (kar-
cagi) Raktár létrehozása, h§lönböző egyenruházati és felszerelési cik-
kek, valamint a viselési szabályok módosítása.

Az utóbbi években követelményként jelenkezett az új piacok, a kül-
földí források felkutatása. Ebben az időszakban a nemzetközi politikából
ránk háruló teendók - az Öböl válságbeli és távol-keleti maglar kontin-
gensek ruházati biztosítása _ jelentettek külón feladatot.

Az elmúlt 20 esztendónek mindenesetre abban fejeződik ki a legna-
gyobb jelentősége a szolgálat számára, hogy sikerül mindvégig fenntar-
tani a folyamatos műkodőképessége! eredményesen tudtunk alkalmazkodni
a v áltoző gazlas ági körülményekhez.
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