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Az ismeretlen anyagi hivatal 

Írta: Plienegger Alfred alezredes 

Megjelent a Truppendienst 1980. 1. számában 

Történeti áttekintés 

A hadsereg ellátó csapatai kezdetben a következő szolgálatokhoz, szer-
vekhez tartoztak: 

- gépjármű szolgálat, 
- fegyverzeti szolgálat, 
- híradó anyagi szolgálat, 
- lőszer ellátó szoll!"lat, 
- hadtest bázis raktárak, 
- ruházati szoll!"lat, 
- 1., 2. és 3. hdt. élelmezési szolgálat, 
- 1., 2., 3. egészségügyi park és feó. egészségügyi park . 

Ezek a szervek a korábbi, illetve a megszálló hatalmak volt intézeteire te
lepültek. Ez a szervezés nem felelt meg a követelményeknek, ezért a gépjármű, 
fegyverzeti és híradó anyagi szolgálatot 1961-ben összevonták és a felállított hadi
technikai parancsnokság- alá rendelrek. A parancsnokság dandár szintű parancs
nokságnak felelt meg, és az alárendelt raktárai hadsereg szintű raktárak voltak. 
A törzs állománya 87 fő és alárendeltségébe 12 raktár tartozik (1. sz. vázlat), 

Technikai csapatok szerv~ése 1961-ben 1. sz. vázlat 

Parancsnokság 
87 fő 
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A parancsnokság feladatai 
- nagyjavítások (4. és 5. fokozat, nagyjavítás, felújítás) összehangolása; 
- készletek tárolása, kezelése; 
- technika átvétele a polgári vállalatoktól. 

A fenti szervezés nem felelt meg ezeknek a feladatoknak, ezért ezt fokoza-
tosan az alábbiak szerint módosították: 

- a törzs állományát 270 főre növeltiék; 
- a lőszer eHátó szolgálat a parancsnokság alárendeltségébe került; 
- felállították az 1., 2. és 3. ellátó századokat; 
- a központi raktárak alárenddtségéböl kivonták a javító üzemeket; 
- egészségügyi parkokat is a parancsnokság alárendeltségébe vonták. 

1968-ban a technikai csapatok parancsnokságát ellátó csapatok parancsnok
ságának nevezllék el. A parancsnokság állományát 264-ben állapították meg. 

Vezetési tö. 
(Szü., f., hdm. 

és htp.) 
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A parancsnokság szervezése 

1969. 1. 4-én 

Parancsnokság 

'Szak.törzs 
11 

Anyagi o. 

Raktárak 

2. sz. vázlat 
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Ellátó csapatok hadseregszintű raktárainak szervezése 1969-ben 

3. sz. vázlat 

PARANCSNOK 

tö. szd. 1 1 

1., 2., 3. 

1-elló. szd. 1-1 

Vegyes techn. raktár Technikai rokt. Lőszerraktár Egészségügyi rakt. 
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Törzs 

Wien-i technikai raktár sz.ervezése 

PARANCSNOKSAG 

Igazgatási 
osztály 

Tárolási 1 

osztály -'"--~~~ l-
~-~11 

4. sz. vázlat 

Gk. tárolási 
osztály 

(1980-ban le
szerelt 30. szd. 

anya~t tá
rolja) 

A parancsnokságot 1978-ban ismételten átszervezték, Új elnevezése Had
sereg Anya3i Hivatal. 

A 3. sz. vázlaton ismertetett inté'zeteken kívül meg a következő intézetek 
kerültek alárendeltségébe: 

- ruházati. intézet, - Brunn am Gehirge 
- gazdasági intézet, - Klostemeuburg 
- gazdasági intézet, - Graz 
- gazdasági intézet, - Salzburg 
- gazdasági intézet, - St. Johann im Tirol 
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