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HÚSZÉVES AZ MHP BLL^TÓIGAZGATÓSÁG

Kiss JózseJl

A Magyar Honvódség Parancsnok ának26l7993. szárnú intézkedésé-
ben az Igazgatóság rnegalakulása dátumaként 1974, október 01. lett el-
ismerve, azonban a katonai felsóvezetés ellátását, kiszolgálását végző
szervek elemei már 1945-ben megjelentek, melyet közel két éves [evél-
tári és irattári kutatásaink egyértelműen bizonyítanak.

1945. májusától a Honvédelmi Minisztérium élelmezési, ruházati, el-
helyezési és egyéb adminisztrációs szakanyagellátását Gazdasági Hivatal
szentezte, az Anyagi (hadbiztosi) Csoportfónökség alárendeltségében.

1949-ben előbb szolgáltatási, majd ellátó osztály végzi a meghatáro-
zott szakfeladatokat, a Honvéd Hadtáp Szolgálatfőnök felügyeletével.

1950-ben az ellátó osztály - létszám és tevékenységi kör kibővítéssel
- Adminisztrációs és Gazdasági Oszíá|lyászerteződik át a Vezérkar alá-
rendeltségében. Az osztá|y munkáját közvetlenül a Honvéd Vezérkar
Fónök általános he\ettese irányította.

1955-ben az Adminisztrációs és Gazdasági Osztály a Honvédelmi
Minisztérium alárendeltségébe került. Allománl,táblájában megjelent
főbb szakterületek: élelmezés, ruházat, feg5iverzet, elhelyezés, pénzűg és
napköziotthon, valamint orvosi rendelő és kertészet.

1963-ban a "VELENCE" szervezési feladattal azosztályÖnálló Gaz-
dasági Osztállyá alakul, elöljáró szerve a Magyar Néphadsereg Hadtáp
Főnöksége. Az osztály ebben az idószakban a Balaton és Vöröshadsereg
úti objektumok, az ott elhelyezett katonai szervek munkafeltételeinek
biztosítását végzi.

l Ki§s József alezrede§, az MHP Elátó lgazgatóMg igazgatója
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Az Önálló Gazdasági Osztály által végzett munkát hosszasan lehetne
felsorolni, gyakorlatilag fokozatos fejlődéssel leí akták az E|látő lgazga-
tóság szervezeti alapjait, Az Igazgatóság mai vezetői és dolgozói valljuk,
jogelődünk a HM Onálló Gazdasági Osztálya volt.

Az 1970-es években aMagyar Néphadsereg fejlesztésének újabb pe-
riódusai kezdődtek meg, a technikai korszerűsítést szervezeti tőkélete-
sítés is kísérte. Uj HM vezető szervek kerültek létrehozásra: 1970-ben
Hátországvédelmi Parancsnokság, 7970-7972. években a MN REVA
Szolgálatfónökség, stb.

A HM Katonai Tanácsa 1970. december O4-í és 1971. február 09-i
ülésén megtárgyalta a "RÁBA" feladat építési tevékenységének irány-
elveit.

Ajóváhagyott tervek alapján 1971-ben a XIII. kerület Dózsa György
út - Lehel út - Aba út által határolt területen, a volt DóZsa György Lak-
tanya egy részén új parancsnoki épületek kivitelezése kezdódött meg.

Az új parancsnoki irodaépületek befejezése és üzembehelyezése
előtt elkezdődött a HM-I irodaépület rekonstrukciója is. Munkaterület
biztosítása érdek ében 19'73 - tavaszán a HM több szerve ideiglenes jelleg-
gel a HM-I épületéből átköltözött más objektumokba.

A megnövekedett elhelyezési, ellátási-kiszolgálási feladatok biztosí-
tása érdekében, még az Onálló Gazdasági Osztály szervezetében 1973.
szeptember 01-vel megalakult a HM-II Ellátó osztály. Ezzel, az Önállíl
Gazdasági Osztály életében közel egy éves átmeneti idószak alakult ki,
megjelentek ajövendő Igazgatóságot célzó szeívezeti elemek, de a meg-
növekedett feladatok személyi feltételeit elsősorban belső átcsoportosí-
tással tudták megoldani. Az új szervezeti elemek feltöltése fokozatosan
valósult meg, a HM-II objektum átvételével párhuzamosan.

Mindezen körülmények között szükégessé vált az I-II-IIL objektu-
mok ellátási-kiszolgálási, biztosítási feladatait egységes követelmónyek
szerint összefogó, felépítésében és létszámában jobban megfelelő szer-
vezet kialakítása.

1974. július 01-vel az MNVK Szervezési Csoportfőnökség intézke-
dáével kiadásra keti|t a"HM EIIáIó lgazgatósága" állománytáblája, Az
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Igazgatóság közvetlenúl a Magyar Néphadsereg Hadtáp Főnökég had_
rendi alárendeltségébe került.

Az igazgatósági szervezetre történó áttérést 1974. november 15-ig
kellett befejezni, olyan feltételekkel, hogy a HM ellátása, szolgáltatása
az átmeneti időszakban is folyamatos legyen.

A HM-III. objektum feg5/verzeti, vegyivédelmi, pénzügyi, egész-
ségügyi biztosítását a HM-I., az éle|mezési el|átását a HM-II. Ellátó osz-
tá|yokvégezték- Az elhelyezési feladatokat a HM I-II-III. laktanya elhe-
lyezési szolgálatai végezték

1974. utolsó negyedévében gyakorl atllag azlgazgatóság megalakítá-
sával párhuzamosan átszervezésre került a Magyar Néphadsereg Lakta-
nya Elhelyezési Szolgálatának rendszere is, amely az üzemeltetési alap-
tevékenység végrehajtását megváltoztatta, azt megosztotta, A szakfela-
datok tervezése, s zewezése, irányítása, a költségvetési - akkori fogalmak
szerint - hitelgazdálkodás, a berendezési szakanyagellátás az alakulatok
(intézetek) hatáskörében maradt, A múszaki karbantartási és üzemelte-
té§i feladatok ellátására íj szervezetet, MN Építménykarbantartó és
Szolgáltató Üzemeket hoztak létre. A HM I-II-ilI. objektumokat érin-
tően ezen feladatokat az MN 5. EKSZU kirendeltségei vették át.

Azlgazgatóság állományából i975. január 01-vel 179 íő elhelyezési
dolgozó került át az 5. sz. EKSZU-höz.

Az lgazgaíóság vezetése 797 4-1975. években kiemelkedó munkát
végzett:

- biztosította a Honvédelmi Minisztérium személl állományának
munkafeltételeit,

- az Ónálló Gazdasági Osztályt a kiadott szervezési követelmények-
nek megfelelően átalakította Ellátó lgazgatósággá, megteremtette az új
rendszerű múködés személyi, tárgyi és szabályozási feltételeit,

- közreműködött a HMJ. "A" épület felújításában, a HM-II. beru-
ltázásában, az épületek átvételében, az EKSZU kirendeltségeinek meg-
alakításában,
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- a HM szervek elhelyezésére komplex irodaelosztási tervet dolgo-
zott ki,

- végrehajtották az Igazgatóság történetében az első vagyonfelmérő
leltárt.

1976. július 01-vel a HM-III. Ellátó alosztály bázisán megalakul a

HMJII. Ellátó Osztály.

A MN Hadtáp Főnökének addig alárendelt MN Elhelyezési és Be-
ruházási Szolgálatfőnökség átszervezése után - a Honvédelmi Miniszter
kcjzvetlen alárendeltségében - megalakult a MN Beruházási és Fenntar-
tási Fónökség, va\amint alárendell szervei: a MN Epíteskivitelezési Fői-
gazgatóság, a MN Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság és az MN
Építési Tervezó Intézet. Ezen MN szintú szervek a HM-III. objektum-
ban kerültek elhelyezésre, ellátásukat az Igazgatóság III. Ellátó Osztály
végezte.

1976. július 01-vel az MN ÉKSZÜ felszámolásával az Igazgatőság
szervezetében új szervezeti elemek kerültek felállításra. Azlgazgatőság
törzsében Elhelyezési és Fenntartási Osztály, az I-II. Ellátó Osztály állo-
mányában elhelyezési alosztályok alakultak, illetve ebben az időszakban
jött létre a III. Ellátó Osztály,

A MN EKSZÜ múszaki karbantartó és územeltető állománya úgy-
nevezett II. számú állománytáblában került az Igazgatósághoz. Fonto-
sabb s2erlezeíi elemei: Kózponti Műhely, Központi Kertészet stb.

Az lgazgatóság szaktevékenysége e zze\ a szeív ezeli korrekcióval tel-
jeskörűvé vált, amely ma is így hangzik:

"A MHP:ága EIIáIó l7az9atósá7 az objektumokban elhelyezett Hon,
védelmi Minisztéium, a Maglar honvédség parancsnol<sága, az egléb el-
látásra uíalt katonai szelvezetek kiszolgílúsára, ellátására létrehozott spe-

ciális rendeltetésű danür besoroldsú, egles szakterületeken magasabb egl,
s ég j ogóllá sú szew ezet.

Alapfeladata: az utalt katonai szewezeteh azok szeméIyi állománya
anyagi-technikaí, pénzúgli, kulruráIis, kikepzési, elhelyezési és nkvédelmi
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ünyagokkal, eszközökkel v aló ellátása, az objekamok épúletei-építményei,
azok berendezési üzeme ltetése, fenntaftása, karbantariásű."

79'77 -1,978. években kialakították azlgazgatóság űj működési, infor-
mációs és vezetési, ellenőrzési, kiképzési, munka- és egészségvédelmi,
tűzvédelmi, gazdálkodási rendjét.

I9']9-ben - elöljárói kezdeményezésre - felülvizsgálták az lgazgató-
ság t'elépítését és múködését. Avizsgálat rögzítette, hogli az ellátás-szol-
gáltatás egyes területein központosítás szülséges, A felterjesztett §zer-
vezeti j,avaslatot az illetékes elólj áró jováhagyta. Ennek megt'elelően Kőz-
ponti Elelmezési Szolgálat, Számviteli Részleg, Szállító Részleg, vala-
mint Központi Elelmezési Előkészítő Részleg alakult meg.

198}-ban azlgazgatóság - az előző anek tapasztalatai alapján, illetve
elöljárói és belső ellenőrzések hatásaként - fő célként tűzte ki avezetés
minden szinten történő javítását, belsó szabályozó intézkedések kiadását
a műkódés minden területén. Ilyenek voltak: belső ellenőrzési rendszer,
energia és ingatlangazdálkodás, szakanyaggazdálkodás és munkahelyi fe-
gyelem.

I982-ben megváltozott az objektumok büfé ellátrásának rendszere,
az Egészségügyi Szolgálat belső működési rendje. Az Elelmezési Szolgá-
latfőnöki hely hivatásos állományúvá lett átminősítve.

1983-ban a Központi Elelmezési Szolgálat és háttérszervezetei a IIL
objektumban kerültek elhelyezésre.

1984-ben azigazgató a gazdálkodó és döntéselőkészítő tevékenysé-
ge elősegítésére "Gazdasá§ Bizottsds'Lot hozott létre, valamint elrendel-
te az e|láIó osztályoknál _ mint részben önálló gazdasági egységeknél -
gazdasági albizottságok megalakítását. Július 01-vel felsőszintű elöljáró
döntése alapján megalakult a HM-W. Ellátó Osztály.

1985-ben módosu|t az lgazgatóság állomány.táblája, új beosztásként
lettek felvéve az ígazgatí politikai helyettese és egázségügyi szolgálat-
fónöki helyek. Az igazgató önálló kiadványb an szabályozta az anyagi-
pénzügyi gazdálkodás rendjét.
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198ó-ban a vezetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok növeke-
dése miatt a terve ző alosztály osztállyá alakult át. A Magyar Néphadsereg
Hadtáp Főnöksé g az lgazgatóságnál átfogó parancsnoki ellenórzést tar-
tott. Elöljárói engedéllyel az lgazgaíőság biztosította az onkológiai Vi-
lágkongresszus élelmezési ellátását.

1987-ben az I-III. Ellátó Osztálykorszerű IBMszámítógépet kapott,
a ruházati alosztályok központi létszámfejlesztési keretből megerősítés-
re kerültek, az lgazgatóság törzsében megalakult a Személy,tigyi Alosz-
tály. Alaptevékenysége mellett az Elelmezési Szolgálat biztosította a
Fegyveres Erők Napja élelmezési ellátását.

1988-ban a nemzetgazdasági kórülmények miatt az Ig azgalőság gaz-
dálkodási feltételrendszere alapvetően megváltozott, az es/re súlyosbo-
dó negatív hatások napjainkig is érvényesülnek. Az igények és lehetősé-
gek optimális egyensúlyának megteremtése eseténként erőn felűli terhe-
ket rótt aZ érintett vezető állományra, A jóváhagyott költségvetési elő-
irányzatok reálértékét nem sikerül t megőrizri. Az á|talános forgalmi adó
bevezetésekor a többletköltség nem került kompenzálásra. Az alaptevé-
kenység finanszírozása érdekében a szabad kapacitások kihasználásával
bevétel-érdekeltségű tevékenységet kellett elkezdeni. Ennek érdekében
azigazgató - engedéiyokirat kiadása után - 1988. január 01-vel állomány-
táblán kívül, munkakóri jeryzékes "Elelmezési és Kereskedelmi Uzemet"-
et hozott létre. Műkódése nyereségérdekeltségű vállalkozásként lett
meghatározva. Ebben az évben számos rendezvényt szolgált ki az lgaz-
gatóság. Ilyenek voltak: Budapesti Nemzetközi Vásár, Fegyveres Erők
Napja, Amerikai Utazási Irodák Kongresszusa.

1989-ben az új számviteli rendszer előkészítéseként a törzsben, va-
lamint aZ I-IV. Ellátó osztálynál számviteli decentrumok kerültek létre-
hozásra. Azlgazgatóság a Magyar Néphadsereg Művelődési Házától mű-
ködtetésre átyetíe az I-IV. objektum közművelődési könlvtárait. Ki-
emelkedő rendezvények voltak: Közlekedési Kongresszus, KISZ Kong-
resszus, Motorcsónak VB., Parlamenti Ulésszak, Ottusa VB., Budapesti
Nemzetközi Vásár, Honvédelmi Nap, Német Sörparty é|elmezési ellátá-
sa.

1990-ben az lgazgatőság megnevezése "Magyar Honvédség Pa_
rancsnoksága Ellátó lgazgatóság"-ra változott. Megkezdődött a HM-I.
objektum konyhablokk rekonstrukciója. Kiemelkedő rendezvények vol-
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tak: Országos Mezőgazdasági Kiállítás, Angol Utazási Irodák Kong-
resszusa, Budapesti Nemzetközi Vásár, Honvédelmi Nap élelmezési el-
1átása.

1991-ben az lgazgatóság részt vett a Honvédelmi Minisztérium és
Magyar Honvédség Parancsnoksága szétválasztásával kapcsolatos át-
szervezés elhelyezési feltételeinek bizottsági felmérésében, a döntés elő-
készítésében. Megkezdődött az új pénzügyi és számviteli rendszer kiala-
kítása, a kettős könywitelrevaló áttérés, teljeskörűvagyonfelmérő leltár.
AzIgazgatóságtörzsejavaslatotdolgozottki aHonvédelmi Minisztérium
ellátási rendjére, a Minisztéium elMtását az éintett ellátó osztályok ettől

kezdődóen szerződés alapján, téátés ellenében végezték Az Igazgatóság
vezetése tételesen felmérte az I-IV. objektum múszaki-technikai állapo-
tát, az akut gondok megoldása érdekében kezdeményezte célköltségve-
tés biztosítását. "Ie 

lentósebb rendezvényelc a Bldapesti Nemzetközi vá-
sár, IFABO Kiállítás és Vásár éIelmezési ellátása voltak.

I992-ben megkezdődött a Honvéde lmi Minisztérium és Magyar
Honvédség Parancsnoksága átszervezése, melynek az Igazgatóság bizk>
sította az anyagi-technikai, elhelyezósi és pénzügli feltételeit. ()sszessé-

gében közel 100 MFt értékú szakfeladat került végrehajtásra, elsósorban az

elhelyezési szolgálat telúletén. Bonyolult körülményekct idézett elő, hogy

ugyanebben az idószakban került átszervezésre az Igazgatóság, folyta-
tódott aZ új pénzügyi és számviteli rendszer kialakítása, a kettős kónyv-
vitelre való áttérés, az objektumok egységes ellátási-szolgáltatási és ki-
szolgálási rendjének, normarendszerének kidolgozása, az új működési
rend kialakítása, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény beveze-
tése, a Kollektív szerződés kidolgo zása, illetve az 1991-ben elkezdett va-
gyonfelmérő leltár befejezése. December 31-íg az lgazga.tóság béke lét,

száma 156 hellyel csökkent. Felszámolásra került a TKV Onálló Elelme-
zési Alosztály. Rendszeresítésre került egy sor, az lgazgatóság szempont-

1ából nélkülözhetetlen hivatásos tiszti hely. Uj harckészültségi és mozgó-
sítási rendszerre tértünk át, Az Igazgatóság törzse azl objektumból át-
telepűlt a III. objektumba. Ebben az évben azlgazgatósíg kiszolgálta a

veszprémi Autós Rally és a Budapesti Nemzetközi Vásár rendezvónyeit.

1993-ban ésszerű határokon be|il létszámunk tovább csókkent 4ó
közalkalmazotti hellyel. Be|ső műkódés javítása érdekében kezdemé-
nyeztúk egyes beosztások állománytáblából való törlését, illetve azonos
létszámban beosztások rendszeresítését.
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kz 7992-1993. években a szervezeti változások alapvetően megha-
tározták fő feladatainkat. Az utalt katonai szervezetek ellátása-kiszolgá-
lása mellett többet kellett fog|alkozni azlgazgatóság belső rendjével. A
dinamikusan beindult vezetői váltás során új beosztásokba kinevezett
hivatásos és közalkalmazotti állományt fel kellett készíteni, ki kellett ala-
kítani az új szervezeti struktúrának megfelelő múködési rendet, át kellett
dolgozni a múködési, vezetési és gazdálkodási szabályzatainkat.

1992-7993 -bal aHonvéd Vezérkar Fónök által jóváhagyott feladat-
terv alapján - az MH FEFI-vel együttműkódve - az I-IV. objektum mű-
szaki-technikai állapotának javítása érdekében 76 MFt értékben felújí-
tási-korszerűsítési munka kivitelezését irányítottuk. Az lgazgatáság
résztvett a Magyarok Világszövetségének találkozója, az országos Men-
tőnap, a Nemzetközi Katonaszakács-verseny kiszolgálásában.

Az|gazgatóság gazdálkodási feltételrendszere nem javult, sőt rom-
10tt. A költségvetési előirányzatok csökkentésével, terven felüli bevéte-
1ek előírásával hiánygazdálkodás indult be, Tartalékainkat teljes mérték-
ben feléltük, szeptember hónapban már ellátást korlátozó intézkedése-
ket kellett bevezetni. A vezető állomány Szinte naponta a költségvetés
felmérésével, az ellátási igények elbírálásával foglalkozott.

1994-ben az |gazgatóság szervezeti felépítésében és létszámában
változás nem történt. A működési, gazdálkodási feltételek tovább rom-
lottak. Errc az évre már 145 MFt terven felüli bevétel lett elóírva mely a
folyamatos szolgáltatást, az objektumok üzemeltetés ét veszélyezteíi. Az
ellátás-szolgáltatás teljes lebénulásának megelőzése érdekében a belső
jog- és hatásköröket átmenetileg centralizálni kellett. Az utalt szervek
vezetőit fel kellett kérni mértéktartó, visszafogott igények megfogalma-
zására-

A jóvó érdekében, a gazdálkodó szakterületek bevétele növelését
célzó szabad kapacitásait, további megtakarítást eredményező belső mű-
ködési rend átalakítási lehetóségét felmértük, kidolgoztuk javaslatain-
kat, még ebben az évben döntésre felterjesztjük,

1993. decemberétől kezdődően Igazgatóságunkná[ átfogó pénzügyi-
számviteli, elhelyezési, ruházati és élelmezési elöljárói szakellenőrzés
volt, amelynek során tevékenységünk szempontjából meghatározó hiá-
nyosságokat nem állapítottak meg.
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Igazgaóságunk a mai hel}zet §zeíint 66 HM, MH Parancsnoksági és
elyéb háttéíszeívezet minte§ 5500_60ü) fő részére nyúj t valamilyen jel-
legú szolgáltatást, biztosítja munkafeltételeiket.
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