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Szerkcstöség

A MH IIADITECIINIKAI csoponrr,ÓNöt<sÉcnÓl

&iguIstvóttl

A MH Haditechnikai Csoportfőnökség az MH Anyagi-Technikai Főcsoport-
főnökségcsoportfőnölaégvintűszerve.Jogelődnélkiil l90.I.neryedévébenhoz-
ták létre. A megalakulása köriilményeinek és okainak megértéséhezcélszsrűmek
tartom röviden felidézni azMNFegyrerzeti és Technikai Főcsoportfőnöt<ség lét-
rehozásának és nnűkiidési tevékenysógi rendjének történetét.

A MagyarNéphadsereg egésát átfogó fegyverzeti és technikai biztosítísi fel-
adatokintegrálása éljábol a HonvédelmiMiniszter 0084/1983. szímúparancsá-
ban meghatározottak szerint 1984. január l én megalakult az MN Fegnrerzeti é§

Technikai Főcsoportfönökség. Álományába, a funkcionális feladatokat végző
mztályokmellett, azalábbirészbenvoltönáüí,részbenvoltfegyvernemiíölrbksési
t ulnilrai oszt dly ok t an ozt ak :

MN Haditechnikai Fejlesztési Főnökség
MN Fegruerzeti Szolgálatfőnök$
MN Pínélos- és gépjárnűtechnikai Szolgálatfőnökség
Műszaki-Technikai O§ztály
Vegyivédelmi Tecbnikaí Osztály

l Dr.GeigerIstvánmkalezredes,ahadtudonránykandiűtusa,MHHaditechnikai
Csoportfóttü*ség
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A főcsoportfőnökség - rendettetése vatamennf fegyverzeti és tecbnikai ága-
zat feg;rerzeti és tecbnikaí eszközeinek és szalonyagainak biztosításíra kiterjedt
- dene.n integúlíamagába arepüő, ahiradó a csapatfelderítő é§REVAanyagi-
technikai szolgálatolot.

Tevékenységi körébe tartomtt az MN egészóre kiterjedően a nűszaki fejlesz-
té§, újítás, találmrínyi tevékenység, katonai anyagáwétet, tárcaszintű hadiipari
kapcsolattartá§, vsz tagállamok hadseregével fotytatott műszaki tudományos
esiüttm]űködéq erységesítés, szabványosítá§, nérésüsr,kódbiztooíLís ésmérnök
továbbképzés irányítísa és vezetése. Gyakorlatilag változatlan iisszetételben irá-
nltotta 1989-ig a főcsoportfőnökség közvetlenül a fentebb felsorott technikai
ágazatokat, és közvetett úton a nem integrált ágazatok anyagi-technikai biztosí-
tá§ít.

1990.I. negyedévében az MN egészét óúogó korszerűsítés keretében az MN
Fegrverzeti és Technikai Főcsoportfőnök§ég és MN Hadtáp Ftícsoportfőnökség
hízisán az MH Parancsnoksíg szerveként megalakult az MH Anyagi-Technikai
Fcícsoportfőn ak*ry.á I ondnyűa az a] dllbi szervek tart tatnk

MH Haditechnikai C.soportfőnökség
MH Had táp Csoportfőnökség
MH Hadigazdasági Csoportf őnölaég
L.fiI Egészsegüryi Szolgálatfőnölség
MH Ködekedési Szolgálatfőnölaég

A MH Hadítechnikai Csoprrrtfőnökség (MH HTFC§F-ség) rendeltetése a
technikai szolgálati ágak feladatainak szab.ílyozísa, a technikai biztosíüís, vala-
mint a haditechnikai kutaüás és fejlesztés, tovább,á a MH-ra kiterjedően a műszaki
fejlesztéssel, az újításokkal, a találmányokkal, rendszeresitésekkel, rend-
szerbeállítással, iizembentartással, a két- és többoldalú technikai műszaki tudo-
mányos vegyesbízottsígokkal, az egységesítéssel, a szabványosítással, a
mérésiiggyel kapcsolatos tevékenységek temezí:*,,szervezé*.A CSF-ségnek az
al óbbi szol g dl altőniiluég*, szol g dl attönökiik t artounk aI drendelt s ég üe:

MH Fegrverzettechnikai Szolgálatfőnökség;
MH Páncélos- és gépjárműtecbnikai Szolgálatfőnölaég;
MH Repüőműszaki Szolgálatfőnökség;
MH Elektronikai Szolgálatfőnökség;
MH Mű§z&ki-Technikai Szolgílatfőnökség;
MH Vegyivedelmi Technikai Szotgálatfőnökség;
MH mérésügyi szolgálatfőnök.
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Valamennyi szolgálatfőnöt<ség any&gpeln felelő§, alórendeltekkel rendelke-
ző, felsőszintű gazdálkodó, szolgálatfőnökség szintű szervezet. A csoporífőnökség
szolgálati alárendeltségébe tartozik az Irinyi János Szíllítóezred, szakmailag irá-
nltja az MH Heditechnik&i Intézet é§ MH Uinagéstaní§íóIntézet tevékenysó-
gét.

A fentíekből látszik, hory E csoportfőnöl<sfo bír jogetőd nákiil alalrult. rya-
korlratilagavoltMNFesryerzetiésTechnikaiFrőcsoporf,önökségújelemekkelki-
bővíilt feladat- és hatáskörét ryakorolja.

Fófclrdetrl:

Résa vesz azMH szervezeti és teónikai fejlesztésére és a haditechniloi esz-
köók beszerzésére vonatkoó elgondolásolr tervekkiala}íLí§íban, az ipari üze-
mek hóborús gyártásíra történő fellészítési lóvetelményeinek kidolgozísíban.

Koordinálja 8 technikai biztmíÉs rendszerének fejlesztését. e5@esítését.
Részt vesz azMH rlkr lmazása technikai biámításínak m€tervezé§ében .y égú az
ágazatok, a szakcsapatokés intézetek szervezeti és technikai fejtesztésérevonat-
kozó javaslatok kialakítísát.

Az MH egészére vonatkozóan tervezí, szenezi és ellenőrzi a haű,tecnnikai
eszköókrendszeresítésével, rendszerbeáüítísával éskivonásíval kapcsdatos te-
vékenységeket.

Ellítja azMH-ban fotyo mérésü5ri tevékenp{ fels&Zintű szabílyozásót &
felirgreletét, koordinótja az MH ködekedésbiztonsíga érdelcében folyó tevékeny-
séget.

Résztvesz azMH harckéMiltsége ésmozgósítása követelményeinek és te,rve-

inek kidolgozásában, szaktediletén bizto§ítjs azok megvalósítísít.

Javaslirtot tesz a §zakcsapatok, intézetek és szakü}ngi készletek diszlolcíei
ójára, a szaktediletét érintő anyagi tartalekok tépcsőáséra azelőíít
tartalék késdetek kialakításíra.

Szervezia szolgálatilagalárendeltszervezetektlkalmazísitcrveinekkidolgo-
zísát, a szakíllom,íny, a szakcsapatok és a szakszolgálatok béke és bíbonúsfetké-
szíté;ét.

Kidolgozza a szakkiképzés követelményeit, szervezi és ellenőrzi a vforehaj-
üíst, részt vesz a kiképzóssel kapcsdatos felsőbbszintű utasítísok & inté"*edés€k
valamint a katonaí elő- és utóképzés feladataínak kidolgozísíban.
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SzaldelÜg5reletet gyakorol a tiszti és tiszthelyettesi <-at Lilzép-és felett, terve-
ziszakteríileteutínpóüísínakbíaosításítésvfoziaszemétyiüg]rekintézísét.

I(övetelményeket ad a szakteriiletérevonattoóközéptívú, és az éves anya-
gi-penzügri tervek kidolgozísában.

§zabílyozz.a, tervezi, szentezí és ellenőrzi szrtanyagainak üzemeltetését
(üzembentartísát, technikai kirszolgálá§ít, Fvítí§ót, tírolá§ót), mqbatározza a
§zakígi informácíós rendszer és a nyilvántartás létrehozísínat és nűkfiteté§é-
nekelveit.

Részt vesz a n emzstlőú haditechnikai es/íittmiíködesi feladatok végrehaj-
tá§ában.

szakteriiletének megfelelően; az MH parancsnolrsíg szeneivel egfittmű-
kfive részt vesz az ellenőrző tevékenység végrehajÉsíban.

A csoportfőnölség munkíjít a hrdllcchnlkrl csoportfőnök (főcsoportf&
nök-hclycttes) vezeti az alábbi rendben:

A csoportfőnök az MH anyagi-technikai főcsoportfőnöknek van atárendelve.
Szol§Ítati etÖljárója a csoportfőnökség és annak alírendeltsfoébe tartozó katonai
_szervezetek sz9mélyi állományának Szakmai elöljárója - szakterüetének megfe-
lelően - az MH szakirányú szewezeteí vemélyi állományának

Felel& a csoportfőnökséghez tartozó szakterüetek béke és háborús vezetésé-
ért, a hadrendben neki alárendelt szervezetek folyamatos írányításíért, a szakte-
diletére vona tkoz6 uery ezísíjavaslatok kidolgoásíért.

A csoportfőnökség feladatkörét képező kérdésekben személyesen dönt.

Irány'tia, ellenőrzi a csoportfőnökség és az alírendelt paranesnokok szemé-

Iryryi tevékenységéL Hatáskörben végú atisztí, tiszthetyettesi állomány §oron-
kíviili elöéptetését, mozgatísít. Az MH egészében felügyeli a szakterüetéhez
tartoó hivatósos állomány beiskol fuá§t.

A részére meghatározott hatáskör keretében az MH egészérekőtelező érté-
nyű rendelkezéseket ad ki, azokvégrehajtásít személyeseo és szolgálatfőnökei út-
ján irányítja és ellenőrzi.

Résa vesz azMH szervezeti fejlesztésével kapcsolatmkoncepciók kidolgoá-
síban, a komplex eszközök fejlesztési tervei, rendszerbentartíii intézked'ései,
szak- és technologiai utasításai, az ettátó és j avítő szeruezptek kapacitás kihaszná-
lási vizsgílatában, szaktediletén belü irányítja, ellenőrzi azok me,gvalósítísát.
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A szakterüetét érintő kérdé§ekb€n, bizotsígokban - a főcsoporfrőnök által
ítruházott j€körökben -képviseüazMH-t,i[etveazmya8i-technil6ifőcsoport-
fönököt, szervezi az ezzet összefiiggő feladstokvégr€hajtí§ít.

A szakterületéhez t^ítoző iigyekben köryetlenül, illetve a H\rK-n keresztiil
kapcsolatot tart a fegrveres testiiletel illetéJrcs §zerveivel.

§zerrlezí ahaditechnikai tudmírylm lutatá§t é§ irányítja a haditeónikai esz-

köziiké§ szalon}ag*miíszaki fefleszt&ét,aí€ndsz€fe§íté§t, Er€ndsrerbeíllítísü a
kivmást az egrsftesítéstés a szabványosításü a mérÉsügri twékenpfoet

AzMHggészére kiterjedően koordinílja - az alárendelt technikai ígazatokra
vonatkoóan irányítja - a technilai biacítísi tevékenység egnfoesrendszerének
kialakítí§ít és fejlesztésének iÉnyít.

Felügyeli az MH-cn belü a közlekedésbiáonsíggat bpcsolatos twékeny§é-

8et.

kányítja a haditechnikai prognózisok a távlati harcászat-műszaki követel-
mények, a haditechnikai műszaki fejlesztési koncepciók kialakíüí§ít.

Felügyeti az MH újításokkal és találmányot<kal, a haditechnikai propaganű-
val, a mérnökképzéssel és tovóbbképzéssel kapcsolatos tevékenységet.

Fetiiryeli a repülő-technikai esz.közökkel kapcsoldtos szakigazgatísi szabí-
lyoá tevékenysé8et.

Riivi den ös szeí og l alv a tehót :

A MII Haditechnilai C_soportfőnök€ ö§§zefo&ia, irányítja és 16rydinál ja az
Anyagi-technikai Ftícsoportfőnöksóg haditechnikai ágazati szolgálatok munkí-
jót.
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