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1992. szeptennber ll.én iinnepelte a Magyrr Honvédség Hadttíp §zolgál-
tttó Központ /továbbiakban MH HSaü és jogelődei fennátlásának 25. évfordu-
lóját. A megtisztelő esenény ünnepélyessegét emelte, hogy ez alkalomból a
Magrar Köztársaság honvfielmi minisztere csapatzíszlót adományozott a kato-
naiszervezetnek

Jelen írás célja, hory történeti visszapíllantást tegren w 25 éves bagyo-
mánnyal rendelkező katonai §zeívezet megalakulástól napjainkig végzetttevé-
kenységéről, fejlődésérőt, gondjairól és eredményeiről. A MH HSZI( történetí
kronológiája a teljességre való törekvés igénye nélkiil kerü közreadásra mindazok
számára, alik rnunkíjukkat hoz"ájárultak e neves évforduló méltó megiinneplésé-
hez.

A MH HSZK jogetődje a MN Hadtíp Ktképző Központ/továbbiakban: :
MN HKIV a MN hadtápfőnöke 036l'j,967 számú alapintézkedése alapján
léhaidr. Pisztrai Ldszlóezredes vezetésével t9ó7. szcptember Ol-én kezdte
meg működésót Budapest, YIII.ker. Kerepesi ut29/B sám alatti Hunyadi János
laktanyában" A központ állandó állomán}a az Egyesitett Tiszti Iskola i{adtáp ta-
gozatából és a Katonaeg Továbbképző lntézet személyi átlományából
alakultmeg.

AMN HKK alaprendeltetésének az alapítóparancs a hivatásos és tartalékos
hadtáptisztek-, tiszthelyettesek át- és twábbképzését, aze8yetemet, főiskolát
végzettek tartalékos parancsnoki képzését és a sorkatonák általános katonai és
szal<l<iképzé#tf ogalmaztameg.

A megalakulás elxi hónapjaiban a központ vezetése a képzés- és kiképz€s be-
indítísa mellett megteremtette az alapvetó működési feltételeket, a szol8álati ren-
det. Ebben az időszakban a vezetés fő élkí lítzé:* azoktató-parancsnoki állomány
iisszekovócsolósa, a képzés- és kiképzés feltételeinek folyamatos javíüísa volt.

:
l Littornericz*y János mk. ezredas, a MH Hadtáp Szolgátató Központ parancsnoka
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Az ehhez szíikséges elöljárói támogatíst, kiképzési és §zaktecbnikai esz.közö-

ket, az ellátó- és kiszolgáló állományt a központ megkapta. Kidolgozísra kerütek
a működéshez szüksé8es alapokmányok, megteremt,ődt* a képzés, kiképzés
mennyiségi - ésminőségi fejlesztésénektovábbi feltételei. OnerÓlMl tantermeket,

legénységi körleteket, raktírakst, klubszoMkat elakítottak ki.

A megnövekedett feladatokkal egyidejűleg javultak a szervezeti feltételek,
ígr L969-reazállandóállom,ány 147 főre,aszaktansákekszáma6*raemelkedett.
Fotyamatosan vegezték a hivatásos hadtápti§ztek-, tiszüelyettesek továbbképzé-

sét, valamint a csapatépítkezíshezviikséges mérnökök tartalékm parancsnoki

képzé#t.l 97o_benmintery 38 tanfolyamon ?íl0o íőlr3kégzí;§é,t ítképzé*tvégez-
tékel.

l 97 1 -ben a közpon t vezetéúvel Lengrcl Mihóty qcdest bíztí*.meg. A kép-
zési,kiképésifeladatokbővíiltek AZalkaMítéKatonEiMtí§zakiFŐiskolítólát-
vételre kirült a hivatásos hadtáp ti§zthelyettesek tiszti tanfolyamainak és

vizsgáztatísaínak végzése, megkezdődött a hivatáso§ tiszthelyette§ek nÖvendéki

és návendékjelölti képzése. Az oktauís szakmai színvonalínak emelése érdekében
jókapcsohtókat alakítottakkiakiilönúzőkatonai,valamintpolgáriegészségügri
és ködekedési szervellkel.

l972-ben a közpon tvezetésével Lex Mihdly ezredestbtztítkmeg. Az intézet-
nél továbbnőtt az oktató-parancsnoki állományszakmai, módszertanifelkészíilt-
sége.Egrretöbbjólfelkészüthallgatótbocsájtottakki.Ebbenazévbenközel2500
fővett iészt a kiilöntíiző továbbképzéseken és 95 főhivatá§o§ tiszthelyetteskeriilt
acsapatokhoz.

19?3-ban aVezérkariFőnökintéukedáse alapján aMNHKKés azM' előké_

szitő törzs állományából megalakult a Tóbori Hedtápfőnökség. Tábori hadtápfő-
nöknek dr. Csabai Kdroly ezredesl levezték ki. A képzési, kiképzési feladatokat
Borbéb Ferenc aleaedes,majdBakadi Zoltdn eaedesvégüKabai Figes ulez-

rede s irűnyította. A megnövekedett feladatok miatt a Kerepesi úti laktanya szűk-
nekbizonyrrlt,ezÉrt azíjszervezetezévbn dtkijltözöfraBudapest,X_ker_Záchll.
4. szám alatti laktanyíba.

A szervezet feladata kett<ís lett, egrrészt végezte a Központhadtáp elvonuló
erőinek - mintegy 200 hadrendi elem - szsrtez€#t,felkészitését, másrészt foly-
tatta a képzési, kiképzési feladatokat. Az új szervezeti felépítésben és elhelyezés-
ben kerüt sor az emeltszintű hivatásos hadtíptriszthelyettesképzés beindítására,
folytatódott a tartaléko§ hadtáptiszt-, tiszthelyettes és legényégi képzés, illetve
kiképzes. Újra kezdődött a működési feltételeket létrehozó munka, a személyi ál-
lományszolgátati-, élet-ésmunkaköriilményeit kialakító, javító tevékenység.
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A 70*s évek közepetö a Tábori Hadtípfőnökség az éves kiképzési terveknek
megfelelőén eredményesen vett részt a küönbiiá szintű parancsnoki, törzsveze-
tési, e8yüttműktidé§i és rendszergyakorliatokon. A képzés, kiképzés gyakorlati ol-
dalának erősíté§e cóljábót x furlt8atók minden évben zácő gr*orlratokon vettek
részt.AMNI{TPTöFóttalvezetettkomplexellenőrzésasárvezet tevékenységét
összösségében megfelelőie értókelte.

Az inté?;:tkét írónyu tevekenységének étirányosabb végzése érdekében a
kéPzési, kiképzési feladatok ir,ínfitísíra és vegrehajüí§Éra szeivezetileg és veze-
tésilq jobbanlehatárolásrakediltekakíképzőéskiszolgálószervekAkápzési,ki-
képzési szinvonal emelkedésévet együtt a hallgatói és a sorállomány szép
eredményeket ért el a kíilöntíiző szintű kulturális- és sportrendezvényeken. kez-
detétvetteazújrendszení 12hónapostartalékosparancsnokiképzés, asorkatonák
2 és 6 hónapos szakícsképzése. Bővíilt ahivatásos tiszüelyet tr.sképzís azüg;rviteli
és a fő§zakícsi szakokkal.

A szotgálati-, élet- és mudoköriilmények javítását szolgálüik, hory felépüt
és átadásra kedilt az új konyha és étkezde, félúlítottát a segélyhelyet, a iportkóm-
binátot, a tantermi éptiletet, korszerűsiklött a nyomda és a központi fűté§hálózata.
Az elért eredményeket negatívan befolyásolt ík a bekövetkezett rendkívtili esemé-
nyek, melynek során 2 fő életét vesztette és többen súlyosan megsérütek

Elölj,árói intézkedésnek megfelelően 1978-ban megtörtént a Táborí Hadtáp
szewezptéúla MN Hadttlp Ktképzó Központ telJes levttlesztísa" Ezt követően
a MN Hkk mint önílló hadrendi elem miiködött. parancsnoknak Fe kcte Györgl
qedest nevezték ki. A szervezesi és vezetési váltoaísokat követtíen tovább javult
a kiképzési, anyagí- és erkötcsi fegrelem, növekedtek a tanulmányi eredmén}ek. A
szervezet miiködóséhez sziikséges alapokm:ányok kidolgoásra keriiltek

1 979-ben a FÉKot{ Ruházati Vállalat dolgozói c§spetzí§zlót adományoztak
a MN HKK részére, melyet bevonásig lrcga-igl őrzölt a szeméIyi állomány. A
nyolcvanas évektől a kiképzésryakorlatiassíga és eredményessége folyamatosan
javult.Aht"tisztbelyettesekzár(gyakorlatátaKossuthlajosKatonaiFőiskola á-
rógrakorlatával eg5rütt bajtottíkvégre, ahol a hallgatók közelebb kerűve a hadi-
technikíboz -eredményesenszerepeltek.AzMNTiszti-TiszthelyettesiKiképzési
C.soportfőnöksóg áItal megbírdetett tenulmónyi versenyben a t"ttrt tlxr na[gató-
inakeredmenyeifolyamatosan javrrltak,melyetazt98tévielsőhelyezésletőzatt
De'. Tovíbb javultak az elhelyezésí, közművelődési és a kikópzés-technikai felté-
telekAht.tiszthelyetteseknyilvónosavatásátSalgótaíjánbanaMNHKKszervez-
te meg, amely tovíbb erősítette az iatézet jó hírét. Ezzet egyidejűleg több
tírsadalni elismerésben is részesüt a katonai szervezet.
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tgV2-tr+fi,e MN HKK szervezésében felállíÉsra kerüt az MN Étetmesá§t
Ttsathelycttes ás §zckmunkfuképz6 Iskola, Ebben a képzési formában a hxtlga-
tók a katonaí fetkészítés mellett szakmunkásképesítést is szereztek. Az iskola igaz-
gatójának Széli Ferenc o.1ezredest nevezték ki. Az ezúttal Tatabányán
vegrehajtott ht. tiszüeiyettes avatást azintérctismételten t'ldamutatóan szer-
vezte meg, Tovább javultak a ryakorlati képzés feltételei. Rendszeressé víltak a
csohínkai árógrakorlatok Megkezdődött a Rezi heryi ryakorlópalyán történő
kiképzÁek előké§zíté§e, amelya k&ótbiekben kedvelt kiképzési formánakbizo-
nyultahallgatókkörében.Tohíbber&iidöttaszemélyiállományerkölcsí-fegel-
mi helyzete, javultak a szolgálati-, élet- és munkakörülmények. Felépült a
Szabadidő Központ 350 fős színbázteremmel, 2500 könyvíllománnyal, könyvLír
ésolvasóteremmel,kiánítóéstanícskoótermekkel,nyelvi-ésszámítoeép€§lsbo-
ratórirlmmal. Megkezdcitött e fedett uszoda építése.

Az 1985tb dízszemle és a honvédelmi nap biztosítási feladatait a kijelölt át-
lományeredményesenhajtottavegre.Ebbenazévbenkeríiltsorlé§zímábanaleg-
több ht. tiszthelyettes hallgató avatására és kiboc§áj tá§íra. A tanfolyamrendszerú
képzésben is a legnaryobb létszámok képzésére kerüt sor. 1986-ban elsó ízben ke-
rütek avatásrt azÉlelmezísi Tiszthelyettes és Szakmunkísképző Iskotában vég-
zett ht. tiszthelyettesek. Felépült a 25 m-es, feszített viztükrŰ,4 sívos fedett
uszoda, szaunával és szociátis létesítményeivet egrütt. Évközben parancsnoki vál-
tísra kerüt sor. AMNHKK élére Tóth Jóuef qredeskerüt kinevezésre.

Az ÉIehezési Tiszthelyettes és §zakmunkásképző Iskola szervezeti és minő-
ségi változáson ment keresztü, szakközéplskolel képzésre tértek át. A §z&kkö-
zépiskolai képzéshez vükséges oktatásí feltételek biztosítása érdekében cukrász-,
felszolgálói-, fizikai-, kémiai szakkabinet keriilt kialakításra. A ht. tiszthelrvettes
képzésbenmegkezdődötta2+1 évesképzésirendszerbenvalóoktatís, amelyfakul-
tetív alapon a 2 év alalt végzett és felavatott tiszthelyettesek részére bizto§Ítotte
+ 1 évben az érettségi vizsgára való felkészüé§t. A képzési rendszerben bekövetke-
zett váltoaísok újszerű fetadatként jelentkeztek az oktató - parancsnoki állomány
körében is, Egyre nagyobb voluneuben kellett közismereti tárgyakat oktst ri,
ug;ranakkor a hallgatókbol és növendékekkil ht. katonákat, szaktisztbelyetteseket
kellett képemi. Sajánótatos módon a kettő e5frtt nem mínden esetben volt egyen-
szilárdságú.

1989-ben a MN HKK állománytíblájába beépítésre keriilt a lladtáp Rerxd-
szerszervezó és Adatfeld olgozó Központ Kiss Lász,Ió mk aleaedes velr,tósé-
vel. A szeívezetköpetlen irányításít a MNIIF-ség gyakorolta. Ez a szewezeti
felállásmárakövetkezőévbenmegsziint.Elsőalkalommalkerütsorérarsdgivl2s-
g&tadvaahg| foall8atóink megállták helyiiket. A szakközepiskola növendékei a
budapesti közepiskolák történelemversenyén eg első és egl hanudikhelyezést
értekel.
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Az orságban bekövetkezett társadnlmi, politikai váltoások hatásíra 1990-
benaMNHkk-banismegsztintekapárt-éspolitikaiszervek,aszemélyiátlomány
alapretően depolitizílódott. A MH ATFcsF-§é8 v/2 összekötő Csoportja átmá-
netilqahríHHkkáilományíbakeriilt.Asonorvosokofogorvosok,áltatoryosokés
gy§grszerészek tartalókos parancsnoki képzésevel kapcsolatos feladatok újra a
MH HKK tevékenységi körébe kediltek

A haderőreforn és az azzal jár.ő szervezeti változírck a MN HKK-ot is elér-
télc Ezt indokolták aht. tíszthetyettes képzésben bekövetkezett víttozások is. Meg-
szünt, illetve lényegesen lecsökkent a MN HKK képzési, kiképzósi
feladatoríentáltsíga. 1991. jűiusOl-el jogutodkénllélíeiőttaMH HadtápSzol-
gúlteúÓKözPonalH§ILKl.Azévvégénparancsnokivíltásrakeriiltsor,aszervezet
éléxelittottrriczky Jáms n*. qredes kerüt kinevezésre. ezÉktmq,ési Tíszthe-
§y * e sk$ ző S za**iizép i s kol a kjkerüt a MH HSZ( fi omanyából.

A szervezeti- és profilválLísból eredő feladatok jegyében folytatódott a MH
Hsz( strukturájának kialakítása, a lecsökkentett áltomány összekovácsolása. A
MH HSU( átlományába kerütek a lovasberényi és a balatonkenesei területí hír-
központok,valamintavasútiszíllítmánykísérőzí§áfuJj.AMHHSZKalaprendel-
tetése várhatóan átmenetileg, de megváltozott. Jelenleg végzia speciális vasúti
szíllítmánykíséréseket, évente négyszeri váltássat végrehajtja a sor orvosok, fog-
orvosok, állatorvosok és g;rógyszerészek tartalékos parancsnoki képzését, vala-
nint a MI{ ATFcsF-ség budapesti vonzáskörzetében diszlokáló katonai
szervezetei sorállományának alapkiképzését,valamint saját soráltományának
alap- és kötelékkiképzését. Mint befogadó lotonai szervezet e§átja és kiszolgálja
a MH Uzemanyag Ellátó Központot, a 20. 4uli6fo r r jos rendész Ásáóaljat, a MH
Egé§z§ógü$íi Anyagellátó Központ részeit, a Honvéd É,lelmezési Tiszthelyettes-
képző§zakközépiskolát.AzutalMgirendnekmegfeletőenmás,laktanyánkívüel-
helyezett katonai szervezet ellátását is végzi, többek között a MH Gazdálkodási
}Iivatalét. Elbelyezósí, fenntartási és üzemeltetési szempontból - mfut hasmáló -
szerződésileg iizemelteti a Salgóterjáni út 18. szím atatti létesítményt.

összessfoében megállapítható, hogy a 25 éves jubileumi évfordulóval egyide-
jíílegaMNHKKaht.tiszüelyettesképzésreorientáltkatonaiszeryezetmlíkiidése
befejeződött.

AMH HsZ( a részbení profilválÉs mellett továbbra is végez képzési, kikép-
zési feladatokat, ellátó- ki§zolgáló- biztositó szervezete lett a MHAniagi-Techni-
loi Főcsoportfőnökségnek, illetve a MH Hadt"áp Csoportfőnökségnek

Azon pa,rancsnoki, hivatásos és polgári alkalmazotti állományról, akik tevé-
kenységükkel, munkájukkat hozzájárultak a MH HSZ( és jogelcídái 25 éves ered-
ményeüez csak az chzinte elismerés, kiiszönet hangián lehet szólni.
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