
A RUHÁZATI SZOIrÁLAT KÖLT§ÉGVETÉ§I HELYZBTE

pakocs zoltón|

A szolgálat 1995. évi fó célkitűzése az ellátási feladatok telje§íté§e,
a személyi állonány jámndóságainak bizúosítása és az elért elláási szín-
vonal naglobb mérvű visszaesésének elkerülése volt.

A szolgálat fő erókifejté§ét kiemelt feladataink - a tartalékos hadkö-
telesek hadiruházati ellátása, az új társasági ruházatta|va|ó ellátás foly-
tatása, a részleges pénzkeretgazdálkodás bevezetése, a Magyar Honvéd-
ség szervezeti korszerűsítéséből adódó szakági feladatok, a nemzetközi
gyakorlatokon résztvevő, valamint az ENSZ misszióban szolgálatot tel-
jesítő maryar kontingens és az IFOR erőkbe vezényelt állomány ruházati
ellátása - maradéktalan végrehajtására fordította.

Az elöljáróink által meghatározott, illetve a szolgálat alaprendelte-
téséből fakadó feladatai maradéktalan végrehajtrásának legnagyobb fe-
szültségforrása a költségvetési fedezetek biztosításának hiánya.

1995. évi költségvetési helyzet

A szolgálat résáre meghatározott kereto§szeg 3 269,4 MFt volt, amely
a teíyezeít reálértékű ruházati illetménynormák pénzüryi íedezetéhez
szülséges összegnek (5 254 MFt) a 62,2 %o-a,

A normák kialakít ásakot az alábbi költségvetési lehetőséget, illetve ke-
retösszeget vehettiik figlelembe: támogatás 2 373,4 MFg bevételi előirány-
zat 100 MFt központi készletek ellátásba történő beforgatása alapján
796 MF{ összesen 3 269,4 MFT.

A szűkített költségvetési lehetőség hatására, a meghatározott keret-
összeggel összhangban jóváhagyott alaPnormák közűl a hivatásos állo-
mány ruházati utánpótlási normáj a 33 0OO Ft (7O Vo-kal magasabb, mint
az 193. éx 1994. évi nominál érték) 30,8 7o-kal, a sorállomány ruházati
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utánpótlási norm ája 22 8O0 Bt (az 1992. évi nominál értéktőI 8,8 Vo,kal
kisebb, az 1994, évi nominál érIékné|9,6 7o-kal nagyobb) 39,5 7o-kal rna-
radt el a tervezett reálértéktől.

A honvédségi közalkalmazottak 1 főrejutó ruházati költségtérítésé-
re 9 120 Ft lett jóváhag5rva, amely azonos az 1993. éivel.

Az 1995-re biztosított kiadási előirányzat a mosatási és irodaszer
kiadási tételeke nominál értékben hasonló volumenű\lo],lt,mint az 7992.
évi, amelynek hatására a textiltisztítási normák 42 Vo,kal, az irodaszer
normák 57 ?o-l<al maradtak el a reálértéktől.

A textiltisztítási norma reálértékének csökkenése egyes szolgáltatási
igények kielégítetlenségét, a ruházali anyagok nem elóírt ryakoriságú
tisztítását, cseréjét vonta maga után.

A vonatkozó költségvetái tételen jóváharyott kiadási előirányzat nem
fedezte az éü tényleges textiltisztítási szüIségleteket, így annak kiegeszítése
vált szükégessé, E célra az MH ATFCSF-i tartalékból 7$ 4 MFt |ett biz-

tosítva.

Gazdálkodási lehetőségeinket csökkentette, az érintett állomány el-
látása terén meglévő feszültségeket pedig fokoztá, hory a hivatásos állo-
mány ruházata költségvetési tételen jóváhagyott kiadási és támogatási
előirányzatból 262,4 N{Ft került megvonásra. Az elvonás következmé-
nyeként az 195-re kiadott ruházati utalvánfiizetekben lévó keretösszegek
2915 %o-ánaknem volt pénzügyi fedezete.

A ruházati ellátás zavartalan biztosítása érdekében a jóváhaglott ke-
reten felül, a központi készletek terhére 11,4 MFt éítékú anyag kerúlt
kiadásra. Az 7995. évi költségvetés nem tartalmazta a rehabilitáIt állo-
mány, az ENSZ keretében szowatot teljesítőlq a nemzetközi glakorlatoN
a honvédség érdekében munkát végző nyugállományúak ruházati ellótásá-
nalg a zenekarok és a Honvéd Művészey)üttes társasá4i ruhával való ellá-
tásá ak kjltségeit, amelyek összege 51,9 MFt.

A fentiek alapján, a neín tervezett és nem finanszírozott feladatokra
a központi készletekből összesen 63,3 MFt értékű anyag került felhasz-
nálásra.
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Az elmúlt év során a szolgálat 28,5 MFt bevételt rcalizált, amely az
ellátottak ruházata költségveté§i tételen lett felhasználva.

Összességében megállapítható, hogy az alapvető ellátási feladatok
is csak rendkívüli erőfeszítésekkel, 30 000 hadiruházati komplett meg-
bontásával, mintegy 880 MFt-os központi készletcsökkenés mellett vol-
tak teljesíthetők, amelynek hatására a folyamatos ellátás feltételei tovább
gyengültek.

199ó. évi költségyetési helyzet

|996. é\,i költségvetési lehetóségünk sincs összhangban a szűkégle-
tekkel, mivel a rendelkezésre álló ke retösszsg} 972MF| amely 45,4 %o-kal

kisebb, mint a reálértékű normák fedezete. (A cikk írásanak idópontjában
rendelkezésre álló információk alapján a költségvetési támogatás és a be-
vételi előirányzat terhóre további 200 -200 MFt keretcsökkenés várható).

A meghatározott keretösszeggel összhangban jóváhagyott normák kö-
zül a hivatiásos állomány ruházati utánpótlrási normája 3ó 000 Ft (9 %o-kal

na5lobb, mintaz 1995. éü nominál érték) 42,3?o-kal,asorállomány ruházati
utánpótlási normája 25 900 Ft (13,6 %-kal naryobb, mint az 1995. évi no-
miná| érték) 43,7 %o-kal marad el a tervezett reálértéktől.

A textiltisztítási és irodaszer normák 1996. évi emelkedése az 1995.
évihez viszonyítva hasonló nagyságú, mint a várható infl,áciő, íg a reál-
éftéktől való elmaradás mérléke nem változik.

Az alapvetó ruházati cseréket figyelembe véve a mosatási költség-
v€tési tételen tervezhető összeg továbbra is kb. 9 hónapig biztosítja a
szükségIeteket, E zért a jóváhagyolt összeg kiegészítéseválik szükségessé
várhatóan kb. 70 MFt értékben.

Gazdálkodási helyzetünket nehezíti, hogy bevételként 387 MFt lett
meghatározva, amellyel szemben a szolgálat reálisan mintegy 30 MFt-ot
képes teljesíteni.

Költségvetési lehetőségeinket tovább gyengíti, hogy az előző évről
áthúzódó 154 MFt értékú ki nem fizetett számlák az ez évikóltségvetési
támogatásból kerülnek kiegyenlítésre.
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A fentiek alapján a központi gazdálkodásra tervezhető 1 819,5 MFt
keretösszeg mellett az í996. éi központi beszerzésekre és szolgáltatá-
sokra, annak minteg 72%o-át (7 308,5 MFrot) lehet felhasználni. Ebből
az összegbő| a kibocsátott ruházati utalványfüzetek fedezetét és e&)éb költ-
ségvetési tételeken lévő, volumenében nem jelentős összegeket figtelembe
véve az ellatottak és az egléb ruházati költség],etési tételen minteg 470 MFt
marad.

A rendelkezésre álló összegből a mintegy 1 000 MFt értékű csapat-
igényeket kielégíteni nem lehet. Az ellátás folyamatos biztosítása érde-
kében a tartalékos állomány ellátás árakész|eíezrtt ruházati anyagokból
további 30 000 hadiruházati komplett megbontása szükséges, amelyből
- elöljárói engedély esetén - a felsőruházati, fehérnemú és lábbeli cikkek
- csapatigényeknek megfelelően - a békeellátásba kerülnek beforgatásra.

Lehetőségeink nem bbtosítják a hivatásos állomány új tereptarka ga-
korlóruházattal, űj köznapi és gakorlópulóvenel való ellátását-

Összességében megáIlapítható, hory a rendeltetés szerinti és a szol-
gálat részÉre meghatározott feladatok teljesítáéhez a követelmények
szerinti ellátási és szolgáltatási színvonal megtartásához, az ellátás ío|ya,
matosságához, valamint a szolgálat zavartalan működéséhez a megálla-
pítolt keretössze7 az előző évekhez hasonlóan 1996-ra nem bbtosít kellő
fedezetet.
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