
1Véhán:,- szó a ruhaga~dálkodásról 

Elvileg r.endszeres ruhagazdálkodás csak akkor lehetsé
ges, ha azt a folytonos változások (fejlődés; átszervezések, kény
::.zermegoldások, stb.) nem zavarják. A rendszeres ruhagazdál
kodáiS biztmítja 1a '.egtöbb ,előnyt s, így a legolcsóbb iis . 

A ruhagazdálkodásnál ·aszerint,' hogy az illetményt pénz
ben,· vagy természetben adjuk, megkülönböztetünk pénz vagy 

· természetberü gazdálkodásí rendszert. Aszerint pedig, hogy az 
illetmény a felruházandó egyének személyes illetménye vagy 
pedig egész ·közületeket (szd-öt, zlj -t) érint, egyénenkénti, vagy 
közületi gazdálkodási rendszereket ismerünk. 

.Minden reódszeres anyaggazdáikodásnál két dolgot kell 
egymástól elválasztani: · 

A) Valamely .;ilakulat új ielállítása alkalmával az első 
ellátáshoz . az új gazdálkodási alap megteremtéséhez szükséges 
kész leteket, az alapilletményt. ' 

B) Az első ellátásként használatba vett készleteknek 
á!Jandóan te!jés számban és jókarban való ellátásához s.zük;sé_
ges eszközöket - J'enntartási illetményt. 

A fenntartási illetmény két részre oszlik: 
1. Oly illetmény, mely az egyes cikkek karbantartását 

szolgálj a, a használatbavételtől addig az. időpontig, amíg e 
cikk folytonos karbantartá ssa l még vi'selhető állapotban tartható. 

2. Oly illetmény, mely a karbúitartással már használható 
á llapofban nem hrtható cikkek utánpótlására szolgál (utánpót: 
lási illetmény). 

Alapilletmény: 

Az · álapilletmény megá llapításánál az alábbiakat kell 
iigyelémbe venni: 

a) A honvédek abból 1, 2 vagy több készlettel elláthatók 
legyenek (kimenő, gyakor ló készlet); ezt szabványkészletnei< 
nevezzük. . . · 
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b) A létszámhullámzások és a gazdálkodás megk,ezdése 
után esedékes, de még be nem érkezett utánpótláshiányoknak _ 
kitöltésére megfelelő tartalékkészlet. ·. 

Fenntartási illetmény.-

. A fenntartási illetménynél vegyük figyelembe, hogy gon
dos, takarékos gazdálkodás ·mellett a természete; elhasználódás 
következtében alapi1letményeknél beállott értékcsökkenések, javí
tások, utánpótlások áltál pótolhatók legyenek (talpaiás, fol-
tozás). . • . 

Karbantartási illetmény (ruhakarbantartási hitelkeret) a 
tapaszt~lati adatok alapján állapíthatók meg. utánpótlási illet
mény függ a viselési időtől. 

Viselési' idő alatt azt az időt értjük, amely alatt 1-1 
cikk állandó használat és rendes karbantartás mellett használ
ható állapotban marad. A viselési idő aszerint, hogy mit értünk 
használható állapot alatt, igen különböző lehet és függ attól is, 
hogy mily követelményeket támasztunk a l<atona külső megjele
nésével szemben. A túl hosszú időtartamban megállapított vise
lési idő a katona szegényes, elhanyagolt külsejét fogj a eredmé
nyezni. A viselési idő fentebbi meghatározásából következik, 
hogy minden cikket a viselési idejének eltelte után az utánpót~ 
lási illetmény keretében ujjal kell pótolnL Oly cikket, amelynek 
€gy év a viselési ideje, egy év mulva; amelynek ,két év a vise
lési ideje, két év mulva; amelynek öt év, öt év mulva kell pótolni 
és így tovább. A gazdálkodás eredményét azonban - hosszú 
tapasztalatok alapján - évenként állapítjuk meg és az után
pótlásokat is évenként adjuk ki. így tehát a kétéves viselési idejt.í 

. cikkekből ½, a hároméves vis~lésü cikkekből 1/s, az ötéves vise-
lési cikkekből pedig 1/5 cikket kell pótolni. 

/ Ha a használat során az egyes dkkek hosszabb ideig 
maradhatl'lak használatban, mint azok kihordási ideje, akkor 3 
gazdáfkodó alosztály készlete - feltételezve, hogy az utánpót
lást teljes mértékben megkapta _e.:_ emelkedni fog. Ez azt je
lenti, hogy már az első utánpótlás után érN!kben nagyobb kész
let felett fog rendelkezni. To\Tábbi helyes gazdálkodás során, 
évek mulva az alapilletmény úgy darabszámban, mint minőség
ben észrevehető lényeges gazdálkodási többletet fog felmutatni, 
mely képessé teszi az alosztályokat nemcsak nagyobb létszám·
hulilámzások felruházási szüks1ég!,et,einek kielégítésére, · hanem 
ezeknek más, fontosabb felhasználására is. 

A gazdálkodási eredmény az egyes hra,sionló viszonyok 
között lévő (ugyanazon fegyvernem, hasonló kiképz~s stb.) a!-
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,J sztályok között ig1azság,06 összehasonlítás{ tesz lehetővé, - a 
helyes és helytelei1 gazdál_kodás egyben könnyen ellenőrizhető, . 

A gazdálkodás folytán egy bizonyos idő elteltével az első 
ellátásnak kiadott cikkek teljesen elfogynak és a rendszeres évi 
utánpótlásoknár kel! azokat pótolni. 

A gazdálkodás eredményét, vagyis azt, hogy hány fő, 
meddig viselte, illetve mily i _dő alatt ko,ptatta el a ruhát és az 
a gyakorlatban mily mérvben ment tönkre, tehát a ,valóságban 
mit kell utánpótolni, - mindig a . gazdálkodási időszak végéi1 
tudjuk meg. Ha a gazdálkodási időszak egységes, - mint most 
nálunk - egy év, akkor a gazdálkodás megkezdésétől egy év 
elteltév,el foghaitunk neki az ,eredmény megállapítá6ának éls _ennek 
alapján az utánpótlás igénylésének. Az eredmény összeállítása1 

az utánpótlá.s igény'.·ése, kiutalása, kiszállítás'a időt -v,esz igénylbe, 
ami egy fél esztendőre tehető. A gazdálkodás megkezdésének idő-. 
pontjától kezdve tehát nem egy, hanem csak másfél év mulva 
érkezik be rendszerint az első utánpótlás. 

A készletekkel való takarékos gazdálkodásnak előfeltétele 
a tervszerűség, vagyis az, hogy a gazdálkodás célját leszö
gezve megáll;;1pítjuk, mil1y feltételek mellett érhető el a kitűzött 
cél és hogy a szükségesnek talált feltételeket a gazdálkodó 
részére megteremtsük azáltal, hogy a szükségesnek- .megállapí
tott alap és fenntartási illetményeket meg .is adjuk. Ezzel szem
ben tőle a kitűzött cél elérését, illetve betartását követeljük meg. 

A rendszeres gazdálkodás fizikai alapjainak megterem
tése _ ,azonban nem elég. Hogy a cél . elérhető legyen, a gazdá'.
kodótól számon is kell kérni a gazdálkodás eredményét, még
·pedig oly rendszerrel, hogy a helytelenül gazdálkodót, aki te
hát a kitűzött célt nem éri el, lehetőleg minél hamarabb - de 
legkésőbb, amikor a készletek kezelését másnak végleg átadja -
felfedezzük, hogy felelősségre vonhassuk és 1a térítési kötelezett
ségét törvényes szabályok szerint ki is mondhassuk. 

Ezz,el kapcsólatban , rá kell, mutatnom arra, hogy a csapa
toknál a ruhagazdálkodás még hizonyos anyagi felelőtlenséget 
mutat az anyag használata, kezelése és a mennyiség szaka-
datlan ellenőrzése terén. . 

Altalában az anyagi fegyelem, az anyagi nevelés sok 
helyen igen kezdetleges állapotban van. A parancsnokok első
wrban a szakasz-, század- és szárnadótestparancsnokok nevelő 
befolyása sok alakulatnál nem látszik meg. Nem szorul magya
rázatra az, hogy minden olyan ruhagazdálkodási kár, amely a 
szolgálat csorbítása nélkül elkerülhető lett volna, valakinek a 
hibája miatt állt elő, tehát megtorlást kíván. Ez viszont anyagi 
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és erkölcsi lehet. Az anyagi megtorlás a kár megtérítése, er
l<ölcsi pedig a mulasztás szerint a fegyelmi, vagy bűnvádi fele · 
lősségre vonás. · 

Helytelen ruhagazdálkodásra vezet például az, ha a mfl
sodik rend posztóruha 10/10 értékben a raktárban tárol, ugyan
akkor a gyakorlóruházat az állandó használat következtében 
idő előtt tönkremegy. Ugyanez áll a lábbeli és egyéb ruház'ati 
cikkekre is. 

Számadótesten belül indítsunk versenyt a ruhagazdálko
dással, anyagkarbantartással és . anyaggondozással kapcsolat
ban. Tuda11ooít,s1t1k, hogy 1a honvédség arnyaga a ,dolgozó nép va
gyona és a mm~tyar .népet 1károsítjuk · meg a llelyte'.,en gazdáL 
lwdással. · 

A hadtápszolgálatban akkor szolgáljuk jól népi demo
kráciánkat, akkor . segítjük elő a · szocializmus . építését, ha taka
rékosan, észszerűen gazdálkodunk minden anyaggal és ezt alá
rendeltjeinken keresztül a honvédség minden tagjában tuda
tosHjuk. 

Suba (]pza, hbs. őrnagy. 
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