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A Magyar Honvédség Múszaki Technikal Ellátó Központ /IvÍH

MUTEI( Budafok-Hároson a Háros-félszigeten helyezkedik el. Az in-
tézet a félsziget területének minte§/ 1l3-ad rqzét veszi igénybe, a többi
terület érintetlen, és ígl a "zavatmentesn környezet hatására jellegzetes
növény és állatvilág alakulhatott ki,

A félsziget jelenleg is használt területén a századfordulón indult el
az építkezés. Elóször kendergrárat építettek, majd abból hajóryárat fej-
lesztettek ki. Az akkor emelt épületek alkotják még ma is az intézet épü-
leteinek a!mét. A tulajdonosok csődbemenetele után a terület a Magyar
Királyi Honvédség raktárbázisa lett. Azintézet 1984_ig mint a MN Köz-
ponti Műszaki Anyag Raktár az MN Műszaki Főnölség alárendeltségé_
ben működött. A jelenlegi szervezet l9&l-ben a MN fegiverzeti és tech_
nikai integrációján belül alakult meg. Ekkor kerültek alárendeltségébe
a MN 1. számú és 3. számú Robbanó Anyag Raktár, majd 1991-ben a MH
12. Tábori M_úszaki Anyag Raktár. Y égül1992-ben aMH Központi Mú-
szaki Javító Uzem épült be a s7fívezeabe.

A MH-néI beköve tkezett szewezeti változások maguk után vonták
az lntézet alaprendeltetésének változását is. Ez egt&zt a beépült szer-
vezetek feladatainak átvételét, má§részt a felső vezetés létszámcsökken_
tése a feladatok és jogkörók átvételétjelentette. Jele nlegazintézet alap-
rendeltetése a MH műszaki állomán}táblás, normrás, kiképzési és fenn-
tartrási anyagainak, műszaki technikai eszközeinek, harc - és szakanyaga-
inak biztosítása, aznk b:.xlzetásértel, elosztásával, központi jaütrásával,
tárolásával és a MH szintű nllvántartásával kapcsolatos feladatok terve_
zése és végrehajtása.

l Jávof 
'óz§€f 

alezredE, MH Mú§zaki Technikai Elátó Központ páíaíc§rolr 8ázdálkodá§i á§ eIIá-
tá§i helyette§

l94



Alspr€ndelteté§ünk te[e§íté§e édekéb€n sz alábbl fó feladatoltst
vQezzílk:

- A felsószintű szakutasítiások alapján, az MH szeflezeti yáltozá-

sait követve, firyelembe véve az igényeket és a készletgazdálko-
dási elveket megtervezzük a szükégletel

- A tervezési adatok alapján gazdálkodunk a jóváhagyott hitelke-
rcttel. Ezen belül:

- Piackutatás végzün§ melynek eredményeként a b eszsrz&i
terv szerinti ütemben feladjuk a megrendeléseinket.

_ Megsznrvezzük, illetve végrehajtjuk a beszállításokat.

- Végrehajtjuk a bérkezó anyagok minóségi és mennlségi
áwételét.

- Végrehajtjukazelszámolást,apénzüryibonyolítást,(Aha-
ditechnikai eszközök és harcanyagok beszerzését, valamint
az import beszerzéseket az elöljáró MH Műszaki Techni-
kai Szolgálatfőnökség irányítrásával a MH Gazdálkodási
Hivatallal eryüttműködve végezzük.).

- Önáltóan végezzük a csapatok állománytáblás, normrás és műsza-
ki kiképzési eszköókkel és anyagokkal, valamint a műszaki
fenntartási anyagokkal való ellátást,

- MH szintú nyilvántartást vezetünk az állománláblás és normás
eszközökről, anyagokró|.

- Tároljuk a központi készletben lévő eszközöket és anyagokat.
Végezzük azok tárolásba helyezését, kiadáshoz való elókészíté-
sét, valamint a megmaradt kapacitással végezzük az eszközök
tárolás alatti technikai kiszolgálrását.

- Irányítjuk azMH 1. és 3. számúRobbanóanyag Raktár tevékeny-
ségét.

- Jóváhaglott éves terv alapján végezzük a műszaki eszköók
naryjavítását. Szervíz tevékenységet folytatunk a repülőterek
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műszaki karbantartó e§zközein. Mozgó javító műhellyel vegez_
zük a csapatoknál és a gyakorló tereken a meghibásodott eszkö-
ák javítását.

- Ellenórzósi tevékenpéget, fo$atunk a csapatoknál a műszaki
anyagokkal, kiemelten a harcanyagokkal való gazdálkodással
kapcsolatban.

MH MÜTEK szervezeti felépítése az állonánytábla alapJán:

I. Vezető szervek

II. Biztosítóalegnégek

III. Végrehajtó alegységek

IV. Kiszolgálóalerységek

V. I-aktanya elhelyezési szervek

VI. Mozgósítást elókészító szervek

. Az alaprendeltetésből adódó feladatokat a parancsnok gazdálkodási
és ellátási helyettes, valamint a parancsnokjavítási helyettes vezetésével
a végrehajtó alerységek állományáb a taítozó szervezetek hajtjók végre az
alóbbiak szeint:

A/ Paraucsnok gazdálkodásl és ellátási belyettes alárendettségé-
ben:

1. Tenlezé§ és gazddlkodási osztóly

Végzi a szükségletek felmérését, az eltátás tervezését, a beérke-
ző anyagok átvételét, és a sámvetési könyvek vezetését. Részt
vesz az inkurrencia feltárásban, a selejtezések végrehajtásában.

2. Adatfeáolgozó aloutóIy

Vezeti a központi készletek különbözó rende|tetésű nflvántar-
tásait, kezeli a töízsadattáíat, feldolgozza és nllvántártja a bi-
zonylatokat, kiadja a tárolóhelyi nllvántartó kartonokat. Szak-
feladatokat lát el az intézetlél a számítígépek üzemeltetésével
kapcsolatban.
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3. Felszerelési eszköz és anyagóroló osaály.

Tárolja az állomány,táblrás, normás eszközöket és anyagokat. A
kiadott mozgiásbizonylatok alapján végrehajtja azok kiadását, il-
letve átvételét. A rendelkezésre álló kapacitás függvényében, a
javító üzemmel eryüttműködve végzi az anyagok tárolá§ alatti
technikai kiszolgálását, a tárolóhelyek karbantartását. Yezeti a
tárolóhelyi nyilvántaítá§t. Az osztály feladatait két he\őrségben
(Háros, Szabadszáüás) végzi.

4. Fenntartósi anyagtóroló outóly

Tárolja a műszaki fenntartási és kiképzési anyagokat. A kiadott
mozgiásbizonylatok alapján végrehajtja azok kiadását, illetve át-
vételét. A rendelkezésre álló kapacitás íiggvényében, végzi az
anyagok tárolás a|atti technikai kiszolgálását, a tárolóhelyek kar-
bantartását. Yezeti a tárolóhelyi nflvántartást. Az osztály íel-
adatait két helyőrségben (Háros, Nőgtátd) végzi.

Önálló áltománytáblával rendelkező katonai szervezetkéní, de az intéz,et
alárendeltségében végzi a központi készletű robbanóanyagok tárolását,
a csapatok ellátását és a fe|használások e|len6rzését az MH 1. sz. Rob-
banóanyag Raktár Devecserben és a MH 3. sz. Robbanóanyag Raktár
Recsken.

B./ A parancsnok javítási he|yettes alárendeltségében:

Műszaki Eszköz Javító Üzem

1. Iavító műhely

Végzi a műszaki gépek TMK rendszerű és rendkívüli nagy- és kö-
zépjavításait, speciális műszerek beüzsgálását és jaűtásait, fődarabok
felújítását. Részwesz a központi eszközök kiadáshoz való előkészítésé-
ben. Végrehajtja az intézet technikai eszközein és anyagain az elóírt ki-
szolgálási feladatokat.
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2, Szeruk

Kis- és rendkívüli kózépjaűtások végrehajtásával a helpzínen (ese-
tenként beszállíWa az intézethez) javítja a csapatoknál illetve a grakor-
lótereken meghibásodott műszaki technikai eszköóket. Résztvesz a
központi készletben lévó eszközik kiadásboz való elókészíté§ében illet_
ve tárolá§ alatti technikai kiszolgálásában.

3. Repíilőtéri lrarbaníartógép szerelő észleg

szeMz tevéken}séget folytat a repülótereken meghibásodott mű_
szaki karbantartó gépeken a helyszínen illetve az intézetnél. Résztvesz
a központi készletben lévó repülótérkarbantartó gépek kiadráshoz való
elókészítésében.

AZ l993-banvégrehajtottfeladaíok

1. Gezdálkodli§

A lebizto§ított költségvetési előiránrzatok felhaszná lás ár a az intézet
költségvetési és besze, rzési tervet készíl, ezalap!ánpiackutatást végzün§
melynek eredményeként ne5ledéves bontásokban feladjuk a megrende-
léseinket. Az idei költségrctés értékét lényege§en rontotta az, hog az
elmúlt éü szállításra megíendelt speciális import teljesítése ez éwe át-
hűz6dott, íg az ajanuár l_től életbe lépett új ÁFA és vÁM törvény 13
nillió Ft plusz kiadást okozott. A speciális import és a hazai haditechnikai
termékek beszerzését az elmúlt évben kötött egüttműködési megálta-
podásnak megfelelően köásen végeztük az MH Gazdálkodá§i Hivatal-
lal.

A szűkös költ§égvetá§i keretek csak minimális fejlesztést tettek le-
hetóvé. Ez évben került sor az új típusú gumicsónakok beszerzésére, és
sikeriilt elóre lépni az elmútt években megkezdett búvárfelszerelések fej-
lesztésében. (1 db keszonkamra + tartozékok). Ez mintery 23 millió fo-
rint értékben történt meg.

szintén ebben az évben étkezett be az előző éníe tevezltt 2 db
P ZM-Z típtsú ezredföldmunkagép.
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Uryancsak szűkö§ költségvetési keretek miatt csak nélrány fonto1

séotí;ühóz tervezhettük meg-a beszerzé§eket. A többi géptípusnál csak

;-Í"fiJrtiió i;"rk |ront kTelégítését végeztük ún, diszpécser rend-

.r.."i. a, io"'n iáuitarot" Uiaoúott hitelkeíet a§ak 2 db AN-2 tíspusú

;'Ü;;;;-";'J;;*g,lma"ate,ldbAMtípusúaknamentesítőhajó
sólyázását tette lehetővé.

2. Ellátás

Az MH ellátását a MH MÜTEK megnövekedett hatáskörrel, az

uturt i'gii*a ,r"ri"i.végzi- A gazÁálkodási kOrtinkbe tartozó anyagokat

" 
i"iá"rr"g"t Úretelevá kOiet|entil biztosítjuk a katonai szervezetek

;á;;; fi;;;;ri"gokat a Dunától Nyu,gatra lévó ellátó alakulatok ré_

;;;;; Úiil-;.:" freletre levóknek a MII3, sz, RobUanóanyagRaktár

biztosítja.

Mivel a költségvetés helyzete más megoldást nem tesz]ehetóvé az

ellátiás alaDiát el§óórban a meglévő készletékkel való gazdálkodás jelen-

;iil;;, ÍdÜ.-;áámanytatiás eszttlziknél jelent ez problémát, mivel

;;;;É;i;.ét u" Úlr at 
".rvezése 

során leadott, használt gé,pek

LÜ'it. ir"t r.i"dáshozvaló felújítása külön terhet ró az amúryisszűkös
';áilÖaiil"*r", a. rot ,o,, Kilönösen az ATT típusú.alapgépe\;

.Zi.i-rür,io*ri t adihídnál és a PZM_2típusú ezred földrnunkagépetnél

.r-i",*"áOrr"i",i." ieladatot is jelent"E téren jelent némi előrelépést

;;;Úr; Németorságból b*rkezó megszünt NDK Néphadsereg

műszaki hadianyaga.

Normás anyagainknál különösen az álcázó eszköók területén je-

r"ott""ir. gána.'dak illusztrációként említem, hogy a jelenJeg mintery

;]ÖdÚ-irf. áÚ.háló pótlására azez& telje,§ Tú§?lki költségvetés is

tevés lenne. De eme étt u5ranú5r komoly gondként jelentkezik mintery

30 klt. különbözó rqpülótéi-karbantartó gépsor hiánya is,

Fenntartási anyagellátás helyzete sem bíztató, Azok_ a fontos alkat-

,,esr"t, iurto"emk, rrielyeket a csipatok rendszeresen igényeltek elfogy-

i"[. Pánarrr. 
"rró.orban 

a szük<is i<<lltségvetés miatt nem biztosított, Az
isénvek biztosítá§akor sokzor felhívjuk á csapatok íiglelmét a felesleges

i?tiá*err].t taetkezésének elkertiiésére, ai igények csökkentesére, de
-l5 

l, crut a" igeny"k töredékét tudjuk biztosítani, Iryekszünk azonban

"i"i.e.tiit 
rria'ov.i,r"a a beszerzési téry esetleg a költségvetési terv szük_
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séges módosításával rugalmasan reagálni, a hiányzó anyagokat beszerez-
ni é§ biztosítani.

A kiképzési anyagaink közül az oktató é§ s/akorló aknák, valamint
ffitószereik (UKÁo GYATA MLIV, POMZ, TAT_8, IGYZS) elfogy_
tak. Jelenleg már csak a beérkezett selejtezésre váró készletekből
üsszanyert anyagokat tudjuk kiutalni. Faanyagból és sxigesdrótból a bé-
ke kiképzési igényeket elfogadható szinten kielégítettük A profiltisztí-
tásból eredő ellátási feladatainkat az igények elfogadható §zintre való
lecsökkentésével biztosítani tudjuk.

3. Tárolás

A MH MÜTEK raktári készlete az elmúlt években a honvédség le-
szervezése következtében mintegy kétszeresére nőtt. Mivel raktáráink
már ezt megelőzóen is xúfoltak voltak, a beáramló nagymennfségű
anyagot kénpzertárolókban, illetve a szabad ég alatt helyeztükel. Sajnos
a tárolt eszközeink állagmegóvására lehetőségeink nem növekedtek. Pe-
dig a több mint ő éve "csillagarázsban" tartott, vag használt gépek ál-
lapotának a megőrzése mai lehetóségeink között szinte lehetetlén. Eh-
hez sem elegendő kapacitássa|, sem pénzeszközzel nem rendelkezünk.
A használt, több éven át mostoha körülmények közt tárolt eszközök ki-
adáshoz való eseti felkészítése a javító üzem kapacitásának felét leköti.
A robbanóanyag raktáraink is zsúfoltak, több anyag befogadására már
nem alkalmasak, A raktárhellségek elektronikus védetemmel vannak
ellátva. Allapotuk a személyi állomány folyamatos eróffeszítésének kö_
szönhetóen megfelel a követelményeknek.

4. Javítás

A műszaki technikai eszközök ipari javítlá§a területén komoly üsz-
szaesést jelextett, hogl a megrendetések hiányában megszakadtaL kap-
csolataink olyan üzemekkel, mint a Gödöllői Harcjárműiechnikai RT., a
ceglédi KOZGEP, a horti és a szarvasi meógazdasági gépjavító vállala_
tok, s még nébány kisebb vállalat, metyekkel t5-z0 éves esr,üttműködési
múltunk volt. A legérzékenyebben a MH XlttlÚ terzaÁ-olása érintett
minket, mivel,ezelőtt még az MH műszaki technikai eszközeinek javítá_
sát az előzó vállalatokon kívü még a minte5r 55 ezer munkaóra kapaci-
lásri szervíz osztály és a rnintery 90 ezer munkaóra javító kapacitású MH
KJMU végezte. Ma ezeket a feladatokat az elóbbi két szervezet össze_
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olvasztásából megalakított Műszaki Fszköz Javító üzem 33 javító szak-
emberrel végzi, mintegy 35 ezer munkaóra jaűtó kapacitással. Ez a ka-
pacitás az L9q3. éY elsó 10 hónapjában lehetővé tette 4 db "c' típusú
(bonyolult, összetett) eszköz ipari naryjavítrását és 3 db közepjavítását, 9
db eszköz rendkívüli nary- és kóápjavítását, valamint a szervíz és a re-
pülőtéri karbantartógép szereló részleg kirendelésével 43 db meghibá-
sodott eszköz megjavításáL

Összességébenl

Intézetünk bemutatásánál nem törekedtem a teljességre. Elsósor-
ban a katonai szewezetek általános feladataitól eltérő feladatokat és az
aznkatvégó sze*ezetek működését mutattam be, nem lebecsülve a töb-
bi szolgálati ágak munkavégzését. A kibi ellátó központokól megjelent
bemutatkozó cikkek is bizonyítják, hogy intézetünk nincs különleges
helyzetben. Hasonló gondokkal küzd mint a többi ellátó központ, Allo-
mányunk - a többi ellátó központhoz hasonlóan - következetesen törek-
szik arra, hogy ebben a nehéz gazda§ági helyzetben is az alaprendeltetés-
ból adódó biztosítá§i feladatait végrehajtsa.

Végezetüll

Ószintén órülök, hory bemutatkozhattunk, és a lehetóség biztosí-
tásáért köszönetemet fejezem ki a Katonai Logisztikai folyóirat szerkesz-
tóségének.
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