
MAGYAR HoNvÉDsÉG "rÁPIÓ"
FEGWERZETTECIINIKAI ELLÁTÓ KÓZFONT

Ács Lószló|

Pest mege DK-i része a Tápió üdéke. AZaguábaőmlő Tápió folyó
két ága, az Alsó-Tápió és a Felső-Tápió uralja ezt a területet és adja nevét
a partjai mentén levó települések elónevekéDt. Itt található Tápiószecs6
naryközség is, Budapesttól megközelít6leg 50 km-re.

A naryközség története, me|ynek most ó(X)0 lako§a van, szinte a hon-
foglalá§tól, a lovas-nomád magnrság letelepedésétól nyomon követhe-

l Ács l_ász,ló alezí€d€§, MH 'Táíró" F€yvcrzertecbíikai EMtó KózToot Pa.anc§no&-i€lyett§.

Itt alakult meg az Ellátó triözpont jogelődje a Tüz€r Fesryeíz€ti
Szertár 1954. november 24-én, a Tiizérparancsnokság alárendeltjeként.
A Szertár feladata ekkor eg5nészt a haryományos íegtverueti eszközjk
és anyagok táíolá§ a, mésre§a azzal a csapatok ellátá§a volt.

1961-ben Budapesten a Timót utcai fegruerbázis megszünt. A hiva-
tásos és polgári állomány egnésze, valamint a készletében levó javító-
anpgokés eszkoaikTápiezecsőrc kertiftgla Fz'el g§,idejfigg megkezdődött
a lövésdegruerek, lövegek és optikai eszközök közepszintű javítrása, va-
lamint a tárolt lokátorok technikai kiszolgrálása-

lftiGban az ekkor már: tár.olrós! ellátást, valamint Javltást végző
szervezeten belü megalakult a kiképó központ, íry feladata tovább bő_
vült a kiképzó tev€kenys*et. Itt folyt a tartaléko§ tisztek, tiszthelyette-
se§ egetemi elófehételisek,valamint ase§zelelók kiképz6e, továbbképzése,
átképzése fegruerzeti szakmai számon.

1973 és 1976között a Kiképó Központ kivált és önálló MN számon
áfuette a Békéscsabán megszünt Központi Ti§zthelyette§ Iskola hivatá-
sos fegnlerzeti tiszthelyette§ képzáét i§.
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197ó-ban a kiképzó szervezet ismét üsszakerült az Ellátó Kőzpont
szÉí,rezetébe.

Ebben az időben az Ellátó Központ alaprendeltetését tekinwe ismét
három fó tevékenységre tagoódott, egnészt a hagtományos fegrerzeti
eszközök és anyagok tárolrására, a cs apatok ezzeltörténő ellátására, más-
részt ezen eszközök bázisszintű javítására és végül ezen eszkózöket kü-
lönböző szinten javító hivatásos, tartalékos á sorállományí fegrerzeti
szakemberek képzesére.

1984-ben a kiképző szervezet eg űj kiképzési formával Mvült. El-
§őként itt került beindítá§ra a Tiszthelyettesképző Szakközepiskola,
mely elektromúszerész és nechanikai műszerész szakr aképezá azóta a
megnövekedett követelményeknek is jól megfeleló tiszthelyetteseket és
polgári szakembereket.

Az 1989_ben kezdódó haderóreform az Ellátó Központot is érintet-
te. A tóbbszóri létsámcsökkentésen túl bizonyos át§zervez€§ek is töí_
téntek...1fi-ben a javító szervezet kivált és MH Fe$verzettechnikai
Javító Uzem néven az MH fegyverzettechnikai szolgálatfónök közvetlen
irányítása alá került. Jelenleg rázvénlársasáqgá történő átalakulása na-
pirenden van.

A megmaradó szervezet ekkor lett fegverbázisból MH Fegrverzei-
t€chniksi Ellátó Közpon! mely 1991-ben felvette a 'Tápió" azaz a tér-
séget jelzó előnevet.

1992-ben a honvédség további reformja során az Ellátó Köz:pont ál-
lományából klvált a Fegvenai Tlszthelyettesképző Szaleközépiskota és
MH Feryverzettechnlksi Honvff Szakközépiskola n€ven r Katonal
Kollégiumok F6i8az8atóságángk alárendeltségébe kerüt_

Mint a fentiekból ülágosan kitúnik, jelenleg tehát a tápiószecsói ob_
jektumon belül (melynek területe 157 ha) háron önálló LstoDsl szerve
zeí tqlálható: Az MH Tápió Feryverzettechnikai Ellátó Kózpont
(továbbiakban: Ellátó Központ); az MH Fegyveízettechnikai Javító
Uzem és az MH Feryverzettechnikai Honved Szakközepiskola.
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Szervezetét és területét tekintve az Ellátó Központ a legnagyobb,

Ennek alapján az anyagi-technikai biztosítrás és az elhelyezési szolgálat

vonatkozásában a kéi kisebb szerve zet azE |átőKözponthoz van utalva,

A három alakulat vezetóje (pk., igazgatók) a korábbi évek es/úttes

tevékenpégére alapozva a irélyórségi és a kapcsolódó feladatokat köl-

csönösen egytittműködési tervekben rögzítik, elősegíwe ezzel,_hogy ma-

ndektalanul-Óbget teryenek az alaprendeltetésből nájuk hárub feladataiknak,

Az MH FVTSZF alárendeltségében rnűködő Ellátó Központ hiva-

tott a középiránftói funkciók ellátására a hagyományos fegyrerzeti esz-

közök és unyugók t"kint"tében az érvényben levő szabályok szerint,

Ennek alapján végrehajtja: az MH katonai szervezeteinek lövész-

fegyverekkel, lövegekkel, harckocsi és páncélozott harcjármú feryver-

zűel, lokátorokklal, vezetéstechnikai eszközökkel, infra és optikai
műszerekkel, műhelykészletekkel, szerszámgépekke| és az ezelr}l'ez kap,
csolódó fenntartási ányagokkal (továbbiakban: feryverzettechnikai esz_

közökkel) történő bi;to;ftás át,'az MH FvTSZF-ség által _jóváhagyott
tervek szerint és a katonai szervek e§Ieztetett igénye alapján,

Az F,llráLő Központ felépítését tekintve vezetó szerve\ bizlosító
alerysége\ végrehajtó szene\ kiszolgáló szene\ elhelyezési szenek
és mozgósíüóst elókészitő szervekból tevődik össze.

A végrehajtó szenek végzik az alaprendeltetésből adódó feladato-
kat, azaz a gazdőlkodás! a tárolást és az ellátást.

A parancsnok gazdálkodási helyettes alárendeltségében tartoó ál-

lomány végzi:

- az MH csapatainak fegrerzeti eszköókkel, fenntartási anya-

gokkal történő ellátásának és az ezzel összefiiggő feladatoknak
a tervezé§ét;

- meghatározott körű anyagok értékesítését;

- ahatáskörébetartoó MH§zintűfe§verzeti anyaggazdálkodással

kapcsolatos tevékenység irányítását.
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A parancsnok fe§,verzeti , valamint rádió-technikai ellátrÁsl, üíro-
lá§i helyette§ek alárendeltségében ievő állományok végzik:

- az MH rendszeresített fegyverzsti eszközeinek átvételót, nfl-
vántartását, beüzsgálását, kategorizálását, tárolását, megóvását,
selejtítésre történő elókészítését;

- az MH csapatainak ellátását hagyományos feg;nlerzeti eszközök-
kel és fenntartási anyagokkal.

E szervezeteken belül levő ellátó osztrályok végzik az Ell'átó Köz-
ponthoz beérkező és onnan kiadásra kerűlő eszközcik:

- kiadásra való elókészítését,

- az átadás-áwétel lebonyolítását,

- szállításmegszervezését,

- javításba,kölcsönbeadását.

AzMFí átszswezése miatt a soros ellátásban a korábban jól bevált
rászállításos ellátási rendszert meg§züntettük. Jelenleg a csapatok igé-
nyeii soronkívüli igények alapján, soron kivül vag5l a velük egyeztetett
időpontban elégítjük ki.

Ez év második felétől tervezzük visszaállítani a rászállításos ellátási
íendszert, ami a fejlett nyugati hadseregeknél is megtalálható (USA ke-
rékagnendszer).

A űmlási osztályok (fe$nuer. lóveg, optika, profilozott anyag, rá-
diótechnikai) biztosítják az anyagok szakszerű elhelyezését, megóvását,
ellenőrzését.

Ennek keretében végzik az eszközölc, anyagok:

- raktárielhelyezésénektervezését,szervezését,

- a tárolt anyagok frissítésének tervezését, szeruezését,

- atárolt anyagok karbantartásának technikai kismlgálá§ának terve-
zésél., szervezését, végrehajtását,
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- a tárolá§i §zabályok betartá§ának ellel6rzését

A haderó reform keretében egles csapatok megszűnáe, csökkenté-
se, átszervezése miatt az Ellátó Központnál tárolt anyagok mennyisége
majdnem duplájára nőtt. Ugyanakkoí az Ellátó Központ lét§áma csök-
kent, ami a tárolt eszköók technikai kiszolgálrását naglban befolyásolja.

Itt történik közel félsaáz alakulat 'M" anyagainak tárolása. Uryan-
csak "M' e§etén felállít egr feglverzet javítő zásáőaljat és ery fegyver-
zettechnikai tartalékképz6 zászlóaljat, melynek eszközei és anyagai
szintén itt vannak tárolva.

A fegnlerzettechnikai eszköxik á anyagok tárolása technikai terü-
leten megközelítóleg 70 kiilönbözó típusú raktárban, valamint erre a él-
ra kialaHtott szabad tárolókban történik A árt tárolók .!§szalapterülete,
melyek zöme az 50-es években épüt. mintep 31.0fi) mz.

A raktárakban és a szabadtárolókban a pisztoty etsütó btllentJútót
az önJór6löveglg e diódától a konplett lokÁíortg minden megtalálható.

Eszközök vonatkoaásában jelenleg 26 tipusú lokátor! 7Á féle íeg-
vert, 27 féle lövege! 101 féle optikai eszközt és 14 féle múhely- és kar_
bantartó gépkocsit, ö§§ze§en 194 féle eszközt tárolunlc

A hozzájuk tartoá fenntstűsl anyagolrMl 64.m0 félá tárolunlc,
melyMl megközeütőleg 40.000 féle lokátoranya& a többi pedig fegver-,
lóveg-, optika- és e5léb anyag.

A ha5lományos feryverzet csökkentésről sóló Becsi Szerzódá
(CFE) értelmében a tápió§zecsói laktanya "beJelentett hely".

Ezen belű "ellenónési obJektumi az Ellátó Központ, melynek a te_
rületéu található még egl "kivont eszttiiztároló" is. Ig kiemelt feladatunk
elsámolni a 100 mm-nél'nagyobb úrmértékú tiizerségi eszköaikkel,
mint a kijelölt eszközök megsemmisítéséért felelós szerveze! e§/üttmű_
kiúünk a megsemmi§íte§t vegzó MH Fegyverz€t Javító Üzemmel és vé-
gezzíit a ránk e§ó feladatokar
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Etémában 1992 augusztusában az MH-ben az Ellátó Központ kapta
az első éles külföldi ellenórzó csoportot (angol). Ez a csoport, valamint
az aóta óket követő másik két csoport is nary megelégedásel távozott.

Ugyancsak elismeréssel nflatkoztak munkánkól, a látottak és hal-
lottakáapján 1992. novemberében kihelrzett ülésen résztvevő HB ta-
gok, akik az MH anyagi-technikai biztosítrásának részeként tájékoódtak
az Ellátó Központnál,

Mint látható az elrnúlt évben megmérettúnk ország-ülág el6tt és
nem vallottunk ságlent.

Munkánkat az elöljáró is hosszú évek óta 'Jó"-ra értékelte.

Az Ellátó Központ munkáját a ténég állami és társadalmi szervei
valamint a polgári lakossága is pozitívan értékeli. Az illetékes Rendór-
kapitánysággal és az Allami Tűzoltósággal kapcsolódó feladatainkat
évente e§rüttműködési tervekben rögzítjük és annak alapján segítjük
egnnás munkájának eredményességét.

A nagkiizség ó|etében jelent6s szerepeí tölt be rz Ellótó Központ,
mivel többek köztltt a lakosság e5l bizonyos részének konkrét munkale-
hető§eget biztosít.

Azelötjáró által bizto§ított lehetóségek felhasználásával hozzÁjárul-
tunk több létesítmény kivitelezéséhez, anyagi támogatással és íizikai
munka elvégzésével e§/aránt (út, óvóda, iskola, tornacsarnok stb.).

Az egészségesebb életmód kialakításában is jelentós szerepet vállal
az F,l|átó Rőzpont. Az ,eredményesebb sporttevékenpég érdekében
több eve egresült.a nagközség és az alakulat sportegyesülete. Több mint
tíz éve Ofiápiai Ötpróba futósámainak megréndezebével bekapcsolod-
tunk a Pest mes/ei Atlétikai Szövetség sporttevékenpégébe. Evente
több száz futónak különbözó korosztályba szervezünk sánvonalas vgr-
senyeket a térségben. A sporttevékenységünk nem ismer határokat, mi_
vel az utóbbi években állományunk aktívan részt vesz a Bécs-Budapest
szupermaratoni futóveísenyen ús/, mint szerveá és úgl rhint i,enenyző;
a serdülő laMarugóink a francia labdarugó-pályákon is megállták helyti-
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Az MH fegylerzeti anyagokkal történő ellátását végző El|átó Köz-
pont állományának feltöltőttsége 96 Va-os. Ez íg nem hangzik rosszul,
de ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt években a létszám 25 %o-kal
csökkent, ugyanakkor a tárolt anyag majdnem megduplázódott, ez a
szakmai feladatok maradéktalan végrehajtását veszélyezteti, egyes terü-
letek a teljesítóképesség határán vannak.

A hivatásos állomány átlagéletkora 36 év, a polgári állomány átlagé-
letkora 37,5 év. A polgári állomány 35 Va-a nő. A polgári állomány 75
Eo-aszakszervezeti tag. A tiszti beo sztások 60 Vo -a magasabb iskolai vég-
zettséghez kötött.

A hivatásos és polgári állomány egyrésze a laktanya mellett levő la-
kótelepen, másrésze a köxégben vary a közeli községekben él.

1990 óta vállalkozás keretében Vadászboltot üzemeltetünk, aholva-
dászati kellékeket, vadászfegyvereket, önvédelmi és sportfegrvereket,
valamint lőszereket árusítunk. 1992-ben sikeresen mutatkoztunk be az
1. FEHOVA kiállííáson, Budapesten.

A vállalkozásból befo$ összeget a személyi állomány szolgálati,
élet- és munkakörülményeinek szintentartására fordítjuk.

Az Ellátó Központ valamennyi hivatásos és polgári dolgozoja tisztá-
ban van vele, hos/ szervezetünk van a csapatokért és nem fordítva.

Ennek megfelelóen jó kapc§olatot alakítottunk ki az SZCSP, az LP
és a BKKP fegyverzeti biztosítást végző vezető állományával és rajtuk
keresztül a csapatok szakembereivel, amit természetesen szeretnénk tö-
kéletesíteni, annak érdekében, hory a csapat megkapja azt amire, ami-
kor és ahol szükége van a hadrafoghatóság biztosítása érdekében.
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