
 278 

TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 
NÉMET RUHÁZATI SZOLGÁLAT PRIVATIZÁCIÓJÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE, TAPASZTALATAI 

Antal Mihály1 

Az MH Ruházati Szolgálatfőnökség vendégeként 2005. október 
11-12-én hazánkban tartózkodott Werner Klingenberg nyugállomá-
nyú ezredes, a német fegyveres erők tanácsadója. Kétnapos látogatá-
sának célja, hogy tájékoztassa az MH Ruházati Szolgálatfőnökséget a 
német fegyveres erők (Bundeswher) ruházati szolgálatánál a közel-
múltban végbement változásokról, valamint megismerje az MH Ruhá-
zati Szolgálatfőnökség működését. A kétoldalú találkozó első napján a 
német vendég tartott előadást a házigazda részére, míg a második na-
pon a magyar fél mutatta be az MH Személyi Felszerelési Raktárát. 

Az ezredforduló táján fogalmazódott meg először a német kor-
mányban a fegyveres erőkkel kapcsolatos privatizáció gondolata, mely 
a német fegyveres erők életében bekövetkezett legjelentősebb változás 
lett. A háttérben a nemzetközi biztonság-politikában bekövetkezett 
kedvező változások, valamint ebből fakadóan a német költségvetésből a 
védelmi kiadásokra fordított rész csökkenése állt. A német kormány te-
hát költségtakarékossági okokból megvizsgáltatta, hogy melyek azok a 
területek a német fegyveres erőkön belül, amelyek polgári életbe törté-
nő kivitelével a szervezet magasabb hatásfokon tudna működni, nem 
veszélyeztetné a fegyveres erők alapfeladatát és a privatizált szolgálta-
tás jövőbeni megvásárlása, biztosítaná a korábbi ellátási színvonalat, 
hosszú távon nem kerülne többe. Több terület közül 2000. októberében 
második kutatási témaként a ruházati szolgálat – mint lehetséges terület 
– is kiválasztásra került. 

A döntést követően a kormány a fegyveres erők bevonásával közö-
sen dolgozta ki a ruházati vezetési rendszer privatizációs elgondolását, 
amely magába foglalta a vezetésen túlmenően a ruházati anyagok és 
felszerelési cikkek beszerzését, raktározását, felhasználását célzó, va-
lamint különféle szolgáltatási területek (mosatás, ruházati bolthálózat) 

                                                      
1  Antal Mihály alezredes, MH Ruházati Szolgálatfőnökség főmérnök. 
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átalakítását. A privatizációnak az is célja volt, hogy a privatizálást kö-
vetően továbbra is megmaradjon az állami beavatkozás lehetősége. 

A célkitűzés tehát a teljes mértékű átalakítás volt, melyet úgy akar-
tak végrehajtani, hogy a polgári szférában elhelyezkedő civil könnyű-
ipar és a német fegyveres erők meglévő erőforrásai mindkét érdekkör 
részére a lehető legkedvezőbb módón kumulálódjon.  

A polgári szférából egy tőkeerős, ruházati anyagokat gyártó, for-
galmazó a könnyűiparban jól prosperáló, vezető, és ha lehet nagy múltú 
vállalatot kerestek, amely mint minden privatizációhoz szükséges, meg-
felelő mennyiségi mozgó tőkével rendelkezik a kezdeti változások 
megvalósításához. Ehhez kapcsolódna, hozzáadódna a fegyveres erők 
anyagi erőforrása (raktárak és meglévő készletek), valamint a logiszti-
kai szakembereinek szakmai ismerete, szellemi tőkéje. 

A kidolgozói folyamatban először egy olyan vállalatot „fogalmaz-
tak” meg amely egymaga képes önálló ajánlattételre. Az elemző fo-
lyamatok alatt megállapításra került, hogy a termékek sokrétegűsége 
igen széles skálán mozog, ezért az a döntés született, hogy együttes 
ajánlatok is szóba jöhetnek. Két hosszú év elemző és egyeztető folya-
mata után, végül a két legversenyképesebb ajánlattevővel, az amerikai 
Lion Apparel Deutschland GmbH2-val és a Hellmann Worldwide 
Logistics GmbH3-val kötötték meg a szerződést.  

A német fegyveres erők 100%-os ruházati vagyonát4 átvevő állami 
társulásból (Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb 
{g.e.b.b.}) valamint a két cégből 2002. augusztus 1-vel alakult egy új 
LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbh (LHBw) társaság. A 
g.e.b.b. (a német kormány érdekképviselete) az új vállalatból 25,1 %-

                                                      
2 A vállalat 1898-ban Daytonban, Ohióban, Amerikai Egyesült Államokban 
alapították, első számú vállalati csoport a világon tűzoltóság védő ruházattal 
történő ellátásában, leányvállalatai (Prime Vendor és Total Care Lion) révén 
több mint 2 millió öltözetet szállít különböző fegyveres és rendvédelmi szer-
vezeteknek többek közt az amerikai szárazföldi csapatoknak és haditengeré-
szetnek, a bajor rendőrségnek és tűzoltóságnak. 
3 A vállalat az egyik legnagyobb német logisztikai társaság és 134 országban 
van jelen. 
4 Az LHBw vagyonmegoszlása. 1. számú ábra. 
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al, míg a két tőkés társ 74,9 %-al részesedik. A két magántőkével ren-
delkező vállalat egyenlő mértékben 50-50 %-al részesedik a 74,9 %-os 
tulajdonrészen és csak ezen társulásnak érdekében hozták létre a LH 
Bekleidungsgesellschaft mbh-t. Az LHBw5 felügyeleti szerveiben 
minden résztvevő két-két hellyel rendelkezik. A felügyeleti szerv alá 
tartozik az LHBw vezető testülete, mely három fő elemre tagozódik: a 
vezető testület elnöke; a logisztikai és műveleti igazgató; és a pénzügyi 
és controlling igazgató. A vezető testület alá három bizottság tartozik, 
nevezetesen a Végfelhasználói Bizottság, a Vezetési és Szerződés-
ügyek Bizottsága és a Termékfejlesztési és Technológiai Bizottság. 

Az átalakítás folyamán 6 fő területet emeltek ki, mellyel költség-
megtakarítást érhetnek el: 

• Árképzés; 

• A raktárak és a raktári készletek csökkentése; 

• Alkalmazottak csökkentése; 

• A szolgáltatások növelése;  

• A rendszer optimalizálása; 

• Harmadik típusú ügyfél bekapcsolása. 

Hosszútávon gondolkodtak. 12 éves időszakra kötöttek szerződést, 
mely időszak alatt 718 millió eurót kívánnak a költségvetés számára 
megtakarítani.  

A „sikertörténet” két évvel a privatizációt követően a számok tük-
rében az alábbiak szerint alakult.  

Árképzés: két év elteltével a német fegyveres erők által használt 
ruházati anyagok és felszerelési cikkek körében átlagosan 21 %-os ár-
csökkenést értek el a beszerzési árak terén. A megkötött szerződések 
további csökkenéseket határoztak meg. Ez a nagytömegű és a hosszú 
idejű tendernek köszönhető. Az árképzés a jogi szabályzókkal garantál-
tan összhangban van.  

                                                      
5 Az LHBw vezetés és irányítási mechanizmusa 2. számú ábra. 
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Raktárak és készletek csökkenése: a két év folyamán értékben 
625 millió euróról 400 millió euróra csökkentették a ruházati anyagok 
és felszerelési cikkek értékét, melyet tovább kívánnak folytatni és célul 
200 millió euró alatti készletértéket tűztek ki. Ennek érdekében folya-
matosan vizsgálják, hogy melyek azok termékek amelyek csökkenthe-
tőek, feleslegesek és ezáltal értékesíthetőek. A készletértékkel párhu-
zamosan csökkent a szükséges tárolótér valamint az alkalmazottak 
száma is. A Bundeswher 140000 raklapnyi készletét az új vállalat 
90000 raklapnyira csökkentette és további 50000 raklapnyi tárolótér 
csökkenést tűztek ki célul.  

Alkalmazottak csökkentése: A raktárak és a készletek csökkené-
sének arányában 3155 főről 2400 főre csökkent az alkalmazottak száma 
és további csökkenést kívánnak elérni. A végső cél kb. 1100 alkalma-
zott foglalkoztatása. Az átszervezésekből fakadó, a Bundeswher ruhá-
zati szakállományát érintő létszám csökkenéseket, állami gondoskodás 
mellett, munkaközvetítő ügynökségek bevonásával más területekre irá-
nyították, azaz a létszámcsökkentéskor senki nem vált feleslegessé. 

Szolgáltatások növelése: Egyik legjelentősebb pozitív irányú vál-
tozás a szolgáltatásokon belül a hiányzó cikkek felhasználóhoz juttatása 
területén következett be. Mára elmondhatják, hogy a bevonulás ruházati 
biztosításakor6 a hiányzó felszerelést 99,9 %-os valószínűséggel 1 na-
pon, azaz 24 órán belül eljuttatják a felhasználóhoz, amennyiben a hi-
ányzó termék valamely raktárban (kiadó ponton), a kívánt méretben 
rendelkezésre áll. A nem elérhető termékek száma elenyészővé vált. 
Büszkén állítják magukról, hogy a megfelelő termék, megfelelő minő-
ségben, a megfelelő helyen időben ott van. A szolgáltatások területének 
másik jelentős változása a ruházati anyagok és felszerelési cikkek ská-
lájának növelése, melyet egy modern bolthálózaton keresztül juttatnak 
el a felhasználókhoz, lehetőséget nyújtva a levélben történő megrende-
lésre, valamint az Interneten történő online vásárlásra is. A meglévő 12 
üzletet tovább bővítik és várhatóan 2005. év végére már újabb 2 bolt 
várja a vásárlókat. A szolgáltatások területén jelentős változás volt a II. 
értékcsoportú anyagok új technológiai eljárást (felújítás, tisztítás) köve-
tő újrahasznosítása. A sorállománytól leszerelést követően nagy tömeg-

                                                      
6 A Bundeswher negyedévente 20000 sorkatonát vonultat be, minden egyes ka-
tona részére 82 ruházati anyagot és felszerelési cikket biztosítnak, melyek 127 
részből állnak. A termékek többsége méretfüggő. 
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ben7 átvett ruházati anyagok egy része már a privatizálást megelőzően 
is újrahasznosításra kerültek, de Bundeswher higiéniai és ortopédiai 
okokra hivatkozva nem engedélyezte több cikk újrahasznosítását. Ezen 
termékek felújítását segítő technológiai eljárás 300000 euró megtakarí-
tást eredményezett. További eredményként könyvelhető el a mosatási 
szolgáltatások területén a teljesítési időben bekövetkezett kedvező vál-
tozás is. 

A rendszer optimalizálása: Az egyik legjelentősebb változás 
ezen a területen következett be. A Bundeswher ruházati szolgálata 
megközelítőleg 15000 féle ruházati anyagot és felszerelési cikket tartott 
nyilván különböző méretekben. A cél az volt hogy egy teljes és átte-
kinthető képet kapjanak a tárolt készletekről. A ruházati anyagokra és 
felszerelési cikkekre 9 számjegyű termékkód került bevezetésre, mely 
alapján azonosíthatóvá vált maga a termék és hozzá tartozó méretet is, 
továbbá a rendszer meg tudja állapítani, hogy melyik raktárban találha-
tó az adott termék. Ehhez egy új 15 millió eurós felhasználót támogató, 
SAP kompatibilis számítógépes rendszer került telepítésre. A rendszer 
lényege az volt, hogy ne csak a „főparancsnokság”, hanem a raktárak 
és a katonai szervezetek is rendelkezzenek a részüknek megfelelő szin-
tű adatokkal és minden felhasználó egy rendszer részét képezze, illetve 
bevonulások során a sorkatonák részére kiadott anyagok, bármely ala-
kulatnál beazonosíthatók legyenek. Az LHBw Kölnben8 elhelyezkedő 
főközpontja 5 szervizközponton keresztűl 124 munkaállomással van 
ISDN kapcsolatban. A felhasználói szinteken9 Kiadó pont terminál-
okat, valamint un. infoboy®-kat telepítettek. A kiadó pont terminálok 
képesek az adatok feldolgozásán túlmenően azok továbbítására és a 
kártyán érkező adatok olvasására, a kártyán szereplő adatok aktualizá-
lására. Az infoboy® egy kézi eszköz, mely adatkártyán történő infor-
máció rögzítésére szolgál, továbbá képes hiányzó termékek megrende-
lésére és személyi listák elkészítésére (az adatok mennyiséget és 
méretet is tartalmaznak).  

                                                      
7 A Bundeswhertől 9 hónap elteltével leszerelő 20000 fő a bevonuláskor kapott 
127 cikkből 90-nel elszámol. 
8 Az LHBw Kölnben elhelyezkedő számítógép központját mindössze 6 fő 
üzemelteti. 
9 Az LHBw által a felhasználói szintekre telepített informatikai eszközök 3. 
számú ábra. 
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Harmadik típusú ügyfél bekapcsolása: Erre a területre azért volt 
szükség, hogy a LHBw más vállalat vagy költségvetési szervezet irá-
nyába is kifejthesse gazdasági tevékenységét, illetve a felszabadult ka-
pacitásokat értékesíthesse. 

A német ruházati szolgálat privatizálásával elérték, hogy a Bun-
deswehr csak a tényleges szolgáltatásért és a ténylegesen felhasznált 
anyagért fizet. Nem terheli a költségvetést az anyagok beszerzésével, 
rendszerbentartásával és rendszerből történő kivonásával kapcsolatos, 
valamint a raktárak fenntartásával kapcsolatos kiadások. 

Két év után a Bundeswehr privatizált ruházati szolgálata 175 mil-
lió eurót takarított meg a német kormány részére. Ez a megtakarítás 75 
millió euróval volt több az első két évre tervezettnél. A vezetés és a lo-
gisztika modern működési elveinek alkalmazásával az alábbi eredmé-
nyeket10 érték el: 

• Hatékony árképzést a beszerzésre kerülő cikkek esetében. 

• Felhasználók érdekét szolgáló optimalizált szolgáltatási rend-
szer. 

• A raktári készlet és a raktári tér csökkentése. 

• A logisztika folyamatok és működési elvek optimalizálása. 

• Harmadik típusú ügyfél bekapcsolása. 

A privatizáció gondolata nem áll távol a Magyar Honvédségtől 
sem. Már több logisztikai terület is privatizálásra került, mint például az 
egykori elhelyezési szolgálat hatáskörébe tartozó objektumüzemeltetés, 
vagy a korábban a ruházati szolgálatfőnökséghez tartozó mosatási és 
vegytisztítási szolgáltatás.  

Az MH Ruházati Szolgálatfőnökség részére tartott előadást köve-
tően, megállapítható, hogy a német átalakulás egyes elemei már nálunk 
is megtörténtek, míg más elemei a nemzeti sajátosságok figyelembevé-
telével privatizáció nélkül is folyamatban vannak, illetve alkalmazható-
ak lennének. Ezek az alábbiak: 

• Egy korszerű, a teljes vertikumot átfogó számítógépes rendszer 
kiépítése jelentős mértékben elősegítené az anyaggazdálkodás 

                                                      
10 Az LHBw eredményei a számok tükrében. 4. számú ábra. 
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hatékonyabbá tételét. A meglévő anyagnyilvántartó rendszer az 
MH egészére, minden szakág anyagára és tárgyi eszközére lett 
kialakítva és nem egyes szakanyagokra. A felhasználóknál tör-
ténő anyagmozgást egy felsőbb szint nem, vagy csak késve lát-
ja. A német félnél is az egyik legfontosabb része volt az átalakí-
tásnak, illetve a legköltségesebb. 

• A tárolandó anyagok és felszerelések mennyiségének csökken-
tése, ezáltal a tárolótér csökkentése. Nálunk ez a folyamat már 
elkezdődött és még nem fejeződött be. 

A Bundeswher által kitűzött cél világos és egyértelmű, de hogyan 
befolyásolja a célokat, ha Németországban is, ahogy sok más NATO 
tagországban megszüntetik a sorkötelezettséget. Éves szinten 80000 
ember felszerelése és elszámoltatása, a teljes hadsereg folyamatos ellá-
tása, az anyagok újrahasznosításra történő előkészítése, jelen feladat-
csökkenéssel járna a LHBw számára. 

1. számú ábra  Az LHBw vagyonmegoszlása 
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2. számú ábra  Az LHBw vezetési modellje 
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3. számú ábra  A felhasználói szintekre telepített informatikai 
eszközök 
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4. számú ábra  Változások a számok tükrében  

Raktári érték
Alkalmazotti létszám (fő)
Átlagár
Beszerzési érték
Raktér (raklap)
Tisztítás és 
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2002
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171

2004
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