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A MH Lószerellátó Központot (továbbiakban MH LEK) 1989.
szeptember 01-é nhoztáklétre, azzal a éllal, hogr kö zéphányítí szerep-
körbenvezesse az alárendeltségébe kerüt lőszerraktárakat (9lőszerrak-
tár) és biztosítsa az MH lőszerellátá§át.

A megalakítást megelóz6en a központi lószerraktárak az MH
FVT§ZF közvetlen alárendeltségében múkijdtek Az MH LEK megala-
kítá§át kb. egy éves elókészító munka elózte meg. Ez alatt tisztáztuk a
feladatokat és kialakítottuk a feladatoknak megfeleló szpwezetet. Sze-
rencsénk volt, ho5l elöljáróink és a mi elgondolásaínk egrbeestek, ezzel
elkerültük, hory a "gombhoz veryünk kabátof, Az MH LEK megalaku-
liását követően 5rcrsan, röüd idó latt megtalálta helyét a íegyletzcti
anyagellátás és technikai biaosítás rendszerében.

A megalakítást követóen többsair került §oí átszerveásekre, me-
lyek a létsámcsökkenésen kívül a hatékonpág növelásét smlgálták Az
alárendelt intézeteink sáma kettóvel nótt. A személyi állomány jól fel_
készült szakemberekkel egészült ki. A fe|töltötrség közel |OO Vo, a fluk-
tuáció a természetes, éü 5-6 Vo köril van. Mindezek lehetővé tették a
viszonylag nyugodt munkavégzát az elöljárói követelményeknek és saját
elvárrásainknak megfelelő színvonalon.

1993. májusi átfogó ellenórzésen az MII lószerellátó Központ 'Tó"
értékelé§t kapott.

Az MH LEK íó íelgdatst:

Az MH LEK fó feladatainak megbatározásánál abMl indultak ki,
hogl az MH lőszerkázlete tömegét és tárolótér igényét tekinwe a leg-
naryobb volumenú anyagkészlet (lN ezer négzetméter tárolótérben).
Ennek 80 Vo-a azlvlííLEK alárendeltjeinél, a többi a csapatoknál van.

l Hdovitz F€r€Oc ez.ei€§, MH Ló6zereíótó KözPo.|t Yolt P.rarcsrtol(.
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U5nncsak fontos §zempont, ho§l a lőszerek műszaki állapotának fenn-
tartása a \eszélyesség' miatt kiemelt jelentóségú. Mindkét fő terület fel-
adatai csak jelentós nllvántartási igénnyel végeáetók el. A fóbb felada-
tol§

- A központi lőszertárolás tervezés€, szeíve.z&e a Mke ellátási
feladatokra és a hábonús lőszerkészletek megalakítására kiadott intézke-
dáek alapján, a tárolóténel való hatékony gazdálkodás;

_ A szülségletsámvetések és igények alapján _ e§üttműködve a
haderónemi parancsnokságokkal - az MH katonai szervezetei lőszerrel
való ellátásának ten.ezétr, szr;wezóxr- és ellátása;

- Az MII teljes lószerkészlete műszaki állapotának nyilvántartása
(mirteg 15 ezer sorozat), a lószerek műszaki állapotának folyamatos
ellenórzése, laboratoriumi és tárolási helpn;

- A lőszerjavítás tervezése, szervezése és négl szerelő- felújító
üzemében a lőszerek javítása;

- Az MH szintű lőszernyilvántartási tevékenység tervezé§e, szer-
vezése, adatszolgáltatás a felsó szintek részére;

_ Az MH katonai szervezeteinél végrebajtiásra kerilló lőszertech-
nikai ellenórzÁsekben, kivizsgálrásokban való részvétel;

- Tervezni és szervezni a katonai szervezetek kiképzési lőszerek-
kel történ6 ellátá§át;

- Gaználkoóá§ a jogkörbe utalt költségvetési elóirányzatokkal;

- Az MH fegruerzettechnikai biztosítrásához szükséges beszerzési
igériyek tervezÁe (hiány pótlás, műszaki állapot miatti igény, kiképzési
igény, gári javítrási igény, technológiai rekonstrukciós és fejlesztési
igény);

- Szervezni és irányí,tani a lőszerek selejtítését, megsemmisítését,
tovább hasznosítrását;

- Áruhámtt jogkórben szervezni és irányítani az MH FVTSZF-
ség alárendeltjeinek munka- és balesetvédelmi, túzvőelmi, valamint
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, I. fokú hatósági jogkörrel;

- Szolgálati elöljáróként vezetni az alárendelt lőszerraktárakat
(9 lőszenaktár).
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A feladatainkhoz mintes/ 9fi) milliós csapatkölt§égvetési támoga_

tást használtunk fel.

Az MH LEK legfontosobb szervezeff elemel és rzol íeladetal:

Az MH LEK szervezetének kialakítása a fóbb feladatcsoportok sze-
rinti (divizionális) szervezái elvet követi.

- Yezetó szenekb€n a parancsnotság a törz§, az anyagi-technikai
fónökég a személyiiryi és munkaüryi alosztály, a pénzügi és sámüteli
osztály az alárendeltek vezetését biáosítja klasszikus katonai feladatme-
goldási rendszerben.

- V{rehqJtó szerrczeteh} két jól elhatárolható egnégben, egl-
egl parancsnokhelyettes alárendeltségében dolgoanak

a./ A perancsnol ellátósl belyettes alárendelíségében:

- Etlótásl és gazdrílkodtlsl mztályvégzi a lószerellátás tervezését,
sznmez&ét, a lószerjavításhoz szükéges gépek, anyagok beszerzését, a
javító üzemek ellátá§át.

- Központi enyag- és hultadéktÁroló oslltÁly véga a javító anya-
gok, lószerelemek, lőszerhulladékok tárolrását, megsemmisítését.

- Lószertómtó oszíáty(-ok) végzik a lőszerkészletek tárolásával,
az ellátással kapcsolato§ §lakorlati feladatokat.

- Adatfeldolgozó rlocztÁly végzi az MH szintű nyilvántartiások
lve7Étésl.:t, gazÁája a sámítógépes hálózatnak és az alárendeltek számí-
tógépes rendszereinek.

b./ A pcrancsnotJevításl helyettes alórendelts$ébenl

- Műszakl mztólyvégzi a javítási technológiák kádtéét,szewezi
a l&zerjavítási tevékenységet, a műszaki fejlesa&t és szabványosítást.

- Mtn6ségellen6rzt úor;llÁly végú a javítóíizemek termeláének
minőségi ellenórzését, a beérkezó lőszerek és lószerelemének átvételét.

- Kózpontl laboratórlum az MH lószerkészletének laboratóriumi
ellenórzé§ét végzi fizikai-Lémiai és működés vixgálatokkal.
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- Szerel6felrdító üzem(ek) végzik szakosított rendszerben a ló-
szerjaűtást, lószergrártást. (Kiképási és 5nkorló).

- Bizto§ltó és kiszolgáló elegrségek a ha5lományos feladataikat
végÁk.

Itt kell sálnom arról, ho5r 1991. ősétól fokozatosan áttéítünk a
sorállományú 6rségek6l a feglveres bizton§ági órséggel történ6 órzésíe.
Ma már csak egt objektumunkat óriznek sorkatonák

Eredménleln\ gondJalnk

Sándékosan írtam az alcímben eredményeket és gondokat. Irhat-
tam volna "eredményelg kudarcoh gondok -at is. U5t gondolom azon-
ban, ho§r a kudarcainkMl is tanultunlg hibáinkat kijaűtottuk és folya-
matrxan javítju§ ígt az is 'eredmény".

Ercdményeinkrúl néhány gondolatot:

Sikerült kialakítani a vezetés rendszerét, riormális emberi kapcsola-
tokat, jó munkahelyi légkört, megfeleló eryüttműködést elöljárókkal,
alárendeltekkel és társ Ellátó Kózpontokkal. Nem bosszantottunk és
nem bosszantunk senkit fölöslegesen. Erységes a tervezés, a Yezetés
rendje, okmányai. A magunk módján a bürokáciát is csökkentettük.

iítrehoztunk egt jól múk<idó sámítógépes rendsze rt, elkészítettük
é" ío|yamatosan fejlesztjük annak programjait. Most folyik a lőszernfl-
vántartás sámítógépes rendszerének egész MH-ra történő kiterjeszté§e.

FenDtartottuk a tárolótér kapacitásunkat, sikerült jelentő§ részét a
tárolótérnek gépi rakodásra alkalmassá tenni.

Iétrehoáunk esl korszerú hüvelyfelújító üzemet, bóvítettük a tro-
tilkiolvasztó kapacitást, kidolgoztuk és bevezettiik a lószermegsemmisí_
tés kömyezetkíméló technológiáját.

Megóriztük a műkidóképességünket a c§ókkenó reálértékű költ-
ségvetési támogatá§ é§ csökkentett létsám ellenére.

Sikerült megőriznünk a szociális ellátás tólünk függó elemeit.
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Jelentós eredménynek tartom, ho5t a szakembetek továbbképzÁé-
re forűtott erófeszítéseink beertek, kevés az olyan beosztrás, ahol helyet-
tesító ismeretekkel dolgoanának munkatársaink-

Gon{ialnlcól néhány gondolatot:

E5ne nagobb részét fogla§a a tároló térnek a rendsrcrből kivont
l&uet (D-1,16,57 mm), a raktárak áüagromlrását e5ne nehezebb meg-
akadályoani.

Tárolótér korszerűsítá tetjesen leállL Süígetó lenne két tizemünk
korszeríisítése, a javítási technológiák korszedisít&ével egütt.

§űyos gond a szabványosítás helyzete. Nincsenek hatályos szakmai
szabványaink a KGST szabványok helyett.

Több terúleten §zabályozási hiányok nehezítik a munkát. A lószer-
bex;nruÁ területén a kapc,§olatrendszerek nem tisztázottak a pénzü5d,
§ámviteli kaPcsolatokkal eryütt.

Folyamatos gond a finanszírozís.

Összcgezve az MH LEK az eredményei alapján, gondjai megoldásá-
ra tötekedve képes lesz feladatait megoldani a j<ivóben is. Ennek alap-
vezÁbiztosítéka aza csapatmunka ami az MH LEK-nél folyt és remélem
a jtivóben is folyni fog.
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