
A §ZABOLCS FEGWERZETTECHNIKAI ELLÁTÓ
rözpoxr rpvÉxpxvsÉcÉnöl

Poczok Tbor|

A Szabolcs Fegyverzettechnikai Ellátó Kózpont (továbbiakban
F\/TEK) a MH Fegnerzettechnikai Szolgálatfónökség közvetlen alá-
rendeltségében tevékenykedó, - középirányítói feladatkörökkel is ren-
delkezó, - katonai szervezet.

A Szabolcs FVTEK Jogutódja a üóffi/52 MVK Szervezési és moz-
gósítási Csoportfónöki Intézkedéssel - Királytelek-Dózsaszőló /ma:
Nyírtelek/ határában elhelyezkedó erdós terüeten 195212.01én meg-
alakított MN {. LószerraktÁrnatq részben az ennek bázisán 1962.ben
kialakított MN lokítorJavító Üzemne\ illetve a HM 035/1993 számú
intézkedés alapjál az ebből kiváIó MN 12. FegnerMzlsnak ltolt MN
6(b0| valamint az MH VKF fi)l8pl. sámú Intézkedésével felsámolt
MH 107. ÖDáUó Szjllító Osztálynrk

A Szabolcs FVTEK állomány - jogelódjei révén - 5takorlatilag a ra-
kétaferyverzetek hadrendünkben való megielenése óta, folyamatosan
váltoá feladatrendszerekke| és szervezeti felépítésben, 1962. őta vesz
részt a Ma5lar Honvédség rakétatechnikai biztosításának végrehajtásá-
ban. 1992. március 1+tő\ - átszenezÉse és feladatrendszereinek kiMvü-
lése révén, jelenlegi nevének és megnevezésének megkaprásával e5ridó-
ben - vá|t az MH Fe§/veízettechnikai Szolgálatfónöíség illeWe az MH
Mérésü5ti Szolgálatfónökség közepiránltói feladatkörökkel is rendel-
kezó ellátó központjává.

Rendeltetése:

- AzMHFe5verzettechnikai Szolgálatfónökséghatáskörébetar-
toó rakétatechnikai eszközcik üzembentartásának biztosítása, az ehhez
szükséges gazdálkodási tevékenpég végrehajtrása;

i
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- Az MH központi ké§zleteit képezó rakétatechnikai eszközik és
a fenntartrási anyagok szakszerú tárolása, a hadrendból való kivonás,
illetve selejtítések szabályos végrehajtása, a megsemmisítésre váró raké-
tatechnika rregbízható tárolása, hasznosítása;

- Az MH rakétatechnikai eszközeinek és elsámolásköteles raká
tatechnikai késdeteinek,valamint általános rendeltetésű méróműszere-
inek sámüteli, ilIetve szakmai nfllvántartása;

- Az MH áhatános rendeltetésú méómiiszereinek profilfelelős
gazdálkodó és központi ké§zleteit tároló szerve;

- NyírteleknagközségbenHelyónégparancsuokágfeladatainak
ellátása-

RendeltetéséMl adódóan a Szabolcs FVTEK rlapvetó íeledatrtnd-
szerell

- Az MH csapatai rakétatechnikai eszköz- és általános rendelte-
tésű méróműszer szülrségeleteinek nyomonkövetése, az igények kielégí-
tésének megszewezé§e és bizto§ítá§a, a felsó vezetés döntéselókészíté-
séhez szakmai-gazdálkodási információ biztosítrása;

- A rakétatechnikai eszközők rendszeresítési feladatainak elóké-
szítésében, megszervezésében és végrehajtásában való részwétel;

- A rakétatechnikai eszköxik, fenntartási anyagok, illetve az álta-
lános rendeltetésú méróműszerek beszerzésében, fogadásában és átvé-
telében való meghatároó résalétel, ezek csapatokhoz történó kiadásá-
nak megszervezÁe és végrehajtá§a;

- A rakétatechnika és az általános rendeltetésű rnérőműszerek
e§/e§ iizembentartási feladatainalg valamint ezek tizemi szintű jaűtása-
inak /kiszolgálásainak/ tervezése, szervezése és lebonyolítása. A központi
műszaki felülüzsgálatolg kaübráláso\ hitelesítések tervezése, megszer-
vezáe, esetenkénti végrehajtása, illetve végrehajtatása;

- Az üzernképte|en va5l a lejárt üzemidejű rakéták és rakétakész-
letezó elemek pótlásának, üzemidó meghosszabbítrásának megtewezése,
negszewez&,, a végrehajtás biztosítása;
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- A rakétatechnika és az általános rendeltetésű méróműszerek
iizembentartásához, hadrafogbatósági mutatóinak fenntartásához, vala-
mint a hábonús anyagszükségletek meghatározísához fenntartási - javí-
tási anyagnormák kidolgoaása, a készletezési feladatok meghatározása;

- Résaétel az MH FVTSZ, valamint az MH Mérésügi Szolgálat
felsószintű gazdálkodási és költségvetési terveinek kidolgozísábaa, ezs,k
megvaldsításának végrehajtásában;

- Az MH kiképzési rakéta á rakétatechnikai eszközeinek kijelc!
lése, biaosítása;

- A hatáskörbe tartoá selejtítések elbírálása, a selejtített rakéta-
technika megsemmisítési technológiájának kidolgozása, illetve ennek
gakorlati végrehajtása. A hadrendMl kivont, vary selejtített rakétatech_
nika é§ általános rendeltetésú méróműszerek hasznosításának megszeí-
vezÉse, esetenkénti végrehajtása;

- A beszerzésekkel és az üzemi szintű javítrásokkal kapcsolatos
garanciális á szavatossági üryek intézése;

- A rakétatechnika és az általános rendeltetésű mérőmúszerek
dokumentációjának biztosítása, a köteles és eredeti példányok meghatá-
rozott idejű tárolása;

- Szalrszerúen, megbíáatóan tárolja az MH központi készleteit és
javítási tartalékait képezó rakétatechnikai eszköziket, általános rendel-
tetésű mérómíiszereket, valamint ezek fenntartási szakanyagainak kész_
leteit. Biztosítja a megsemmisített selejt anyagok megóvását, szabálpze-
ni kezelését;

- vég.| a kózponti készletben tárolt rakétatechnika és általános
rendeltetésű mérőműszerek tárolás közbeni kiszolgálrását, szülség sze-
rinti javítá§át és kaóantartását;

- Végrehajtja az üzemi szintű jaűtásoka és kiszolgálrásokrq vala-
mint a központi készletbe való bevonásokra, illewe kiadásokra intézkedó
okmányok kiadását, biztosítja ezek végrehajtását. Yégzí a javítá§Ml,
illetve központi kázletből kikerüló rakétatechnika készletezettségének
helyreállítását;
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- Végzi a csapatok tervszerű, illetve soronKvüli fenntartási anyag-
igényeinek kielégítesét;

- Táro§a a'Ml uta}ványokon lebizto§ított rakétatechnikai eszkö-
óket és anyagokat, raegszerueü és végzi erck tizembentartásának fel-
adatait, megtervezi, megszervezi és végrehajtja ezek idóbeni kiadását;

- Yégz. az MH központi készleteiben tárolt rdkéták széttelepítá
sével, üzembentartásával és technikai kiszolgálásával kapcsolatos felada-
tokat, felügleli a sdttelepített készletek tárolását;

- A számüteli követelményeknek megfeleló módon nyilvántartja
az MH rakétatechnikai eszközeit, elszámolá§kötele§ készleteit és álta|á-
nos rendeltetésű méróműszereit. Végzi szakanyagai gépi adatfeldolgo-
zrásával kapcsolatos adat§zolgáltatá§i és szalqnai információs feladatait.

Természetesen ezen alapfeladatokon kívü a Szabolcs FVTEK sá-
mos miás katonai és általános jellegű feladatot is megold. Ezek közül, mint
e5ledüli sajátosságot lehet megemlíteni a Szabolcs FVTEK által órzött
területen belül 'berlóként" működó HM Arzenál Eletromechanikai Rt.
élelmezésének, biztonságának, híradásának, szakanyag-ellátrásának és
egléb más tevékenységének szerződéses alapokon való biztosítá§át.

katonai és szakmai feladatait a szabolcs FvTEk az alábbi szervezeti
felépl€sben oldje meg:

VEZETÓSZERVEK:

_ parancsnokság,

- törzs,

- anyagi-technikaifónölrség,

- penzü5d-számüteliszolgálat.

Sajátosságok:

- A hivatrásos katonák és a honvédségi közalkalmazottak viszony-
lag magas létsaámviszonyaira való tekintettel a parancsnolrságon belül
személyüryi fiőtiszt és független főelóadó van;
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- A törxön belül a szakmai dokumentáció iratkezelásét és eseten-
kénti elóállítását - önálló szervezeti elemként - e5l dokumentációs rész-
legégzi;

- Az anyagi-technikai főnökég szakállománya a központi készle-
tekkel kapcsolato§ haditechnikai biaosítás e5les -elsőoorban technikai
jelleEű - feladatait is végzi, illetve irányítja. Hatrásködikbe tartozik a
központi készletek tárolásával kapcsolatos feladatok megtervezése,
megszewezése és a végrehajtás irányítása is.

BIZTOSITÓ SZERVEZETEK:

- fe5lveres biztonsági ónég lcsak B|

- ónzázad /csak M/,

- vezetésbiatosítószázad,

- sállítmánykíséró szakaszok /c,sak lví/,

- ideiglenes órsÁzad lqakBl.

Sajátosságok:

- Az alakulat és a HM Arzenál Rt. múködési fe|tételeit biztosító
objektumot béke állapotban honvédségi közalkalmazotti állományból
álló fegrveres őrség órzi, amely alapját képezi az M-ben megalakításra
kerüló ónz{zadnak és sállítmánykíséró szakaszoknak;

- Avezetésbiztosító sázad állományában - a híradó és komendáns
állományon kívül - ery állandó készenlétben levő, sorállományrú tüzoltó
raj is megtalálható;

- Az ideiglenes őrszrázad az MH Miskolc-Pinryomtető körzetében
leüdtett objektumainak vagyonvédelmi feladatait hivatott ellátni.

vÉcnrrnrró SZERVEZETEIC

- Aparencsnókgozdálkodáslhelyettese|árendellségében:

a./ technikai biztosító csoport,
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. b./ ellátrási ás gazdálkodási osztály,

c./ központi gépi adatfeldolgoá osztály.

Ezen sz€rvezeti csoportosítá§ végzi az MH rakétatechnikai és álta-

lános mérésü5ri biztosításának - alakulatunkat érintó feladatainak - teí_

,ez&ét, szew7z^ét, irányítását és a végrehajtás bonyolítási - nfilvántar-
tási - adatszolgáltatási feladatait.

A pk gazd. h. alárendeltségében - ideiglenesen létrehozott szerve-

z€ti e]e-mként - e5l értékesítéslbontó c§oport is tevékcnykedik, Ennek
ekőd|eges feladű a hadrendMl kivont, ille§e selejtített eszköák ha-

tá§tala;ítá§a és további hasznosításának /értékesítéséneV megszetvezé,
se, esetenkénti végrehajtása.

- Fdctkk íároló osztály: az MH központi rakétatechnikai készle-

teinek szabályos tárolását és tárolás közbeni kiszoJgálását, valamint a

csapatok ezen eszköztikkel való ellátrását ryakorlatilag megvalósító szer-

vezeti elem.

- F€nntsrtí§l-anyag tároló osztály: megnevezése pontosan fedi
rendeltetését. Ez a szervezeti elemünk végzi az MH általános rendelte-

tésú méróeszközei központi készleteinek tárolrását is.

- Ellenőrzó-bevizsgáló techntkai uszíÁly: a rakéták és íakétatech-
nikai e.szköztik idószakos kiszolgálásait és használhatóságuk minősítését
meghatáíoó szervezati elemünk. Magába foglalja az MH eryik igen
korszerűen felszeíelt mérésű§/i-kalibráló laboratóriumát is.

Veszélyeztetettségi, illetve háborrús időszakban a központi készletek
felhasználóihoz való liözelebb jutá§át az "M" esetén megalakuló tábori
alkatrész tároló alosztályaink is elősegítik.

KISZOLGÁLÓ S ZF,RYEZÉÍf,K:

- Egesített javító múbely /csak "csapat" javítások és kiszolgálrási

feladatok végrehajtrására képes/,

_ Sállító részleg,
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- E§/e§íte$ étkezd€. Sajátossága, ho$r egüttmúködés alapján,
munkavégzésre a Szabolcs FVTEK-hez kirendelt állományával a-HM
Arzenál Rr dolgoóinak iizemi étkeztetését i§ bizto§ítja,

- Segélyhely,

- Szalrszolgálati anyag raktárak,

- Ehelyezési és iizemeltető szervek

A Szabolcs FVTEK állomány ö§szetételének je[egzete§sége, ho§l
állomárryát béke áüapotban meghatáíoá mértékben honvédségi kOzal_
kalmamttak 169 vol és hivatásos katon ák í2A %l akotják- Sorállomány /7
Eol csakbizlcr;ítú. vagl a kiszolgáló szeívezetekben tevékenykedik

A §zrboks TYTEK szenezetl elemel tevéLenységénet megíélésé-
hez néMny m}aúmondó adgt:

- Az objektum által elfoglalt terület nagnága /nem belesámítva
a Miskolc-Pin5lomtetón lévó területet/ meghaladja a ?.M ha-t;

- Úthrálózatunk hossza megközel íti a 22km-t, ezen belül az őrség
majd 8 km-t állandóan biaosít;

- Záít, fűtött tárolótereink nagn ága eléri a 3.5ü) m2+, míg fűter
len raktáraink területe megköz€líti a l4.5fi) m2+;

- Szakmai tevékerylségünk során 15 rakétarendszerhez tartozó 31
fajta rakétával, minte5l 150 tipus rakétatechnikai eszközzel és több, mint
47.0tD fajtából álló, 2.m0.000 db-ot meghaladó mennyiségű fenntartási
anyaggal, illetve a lassan 2.000 tipusválasztékot magábafoglaló 30.000
e§Áégnl általános rendeltetésú mérőeszköókkel foglalkoiunk;

_ _.__- ,4! EUátó l(rlzpont könyvszerinti vas/onértéke megközelíti a 8,5
Miniárd Ft_ot.

Gon{ieln\ pmblémóln\ feladrtalnk

_ Egdlr legfóbb gondunk a hadrendMl kivont, vary a műszaki állapo-
tuk miatt ki§€lejtezett rakétatechnikai eszközpark és az elawh áItalános
méróeszköók alakulatunknál felryülemlett hatalmas mennyisége, ezek
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hatá§talanításának á hasznosításának műszaki-gazdasági feltétel-hiá-
nyai. Sajnos a rakétatechnika nemzetgazdasági hasznosíthatósága vagr
na5on költséges va5l teljesen megoldhatatlan

Nem kisebb gondot jelent állományuntnak az e5tre növekvő fenn-
tartrási anyagigények és a cxikkenó gazdasági-beszerzÁi lehet&ége\ il-
letve a meglévó ké§zletmennyiségek megfeleló össáangiának megte-
remtése sem. E5ne 5lakabban jelentkezit a lrarckésziiltségem, rVa5r
hadrafoghatóságom/ érdekében siirgősséggel kéreLés érte megrek' jelzó
a csapatok anyagigénylésében, ami a helpzíni lehet&égek kimeriilésére
is utal. Már rákényszerii|tink a bontásból sz&mazó javító-fenntartási
anyagok e§etenkéDti kiadrására is.

Fokozatosan növekvó gonjaint közé tartoziL a haditechnikai jaűtás
'privatiációja' miatt is bekövetkezó folyamatos költségntivekedés, illet-
ve a költségek szinten taítá§a miatti t€chnikai követelmény-szint csök-
kentésének gazdasági nehézségeink által kikövetelt szüksége§§ége.

Működé§i problémáink eg r&ze is ezen 'privatiációs sajátosság_
Mf adódik A Szabolcs FVTEK által órzitt katonai objektumon belül
került megalakításra a - szakezkőzeink javítására és speciális kiszolgálá_
sára hazaiviszonylatban e5redül képes - HM Arzenál Elektromechanikai
Rt. Sajnos a megváltozott rrűktjdési keretek igen so§ - felsóbb szintű
szabályozást igényló - /esetenként e5ledi/ problémát vetnek fel. Ilyenek
például: a vállalkozási sdérába taítoó szeltezet katonai objektumon
belüli "polgári' jellegű tevékeny§égének biztosítása, a speciális anyagel-
látá§ költ§égvetésból való finansdrozása, egres sámüteli kérdéskörök
megoldatlansága, a katonai §zeívezet és a katonai köl§égvetési vállalar
ból átalakult "privatizált" szevezet korábbi, közis gazdálkodá§i tevé-
kenységeinek szewálasztása, stb.

Nem kevá problémát és gondot okoz a Szabolcs FVTEK parancs-
noki állományának a Miskolc-Pin5omtetó körzetében leüített horrvéd-
ségi objektumok vagonvédelmi felü5reletének megoldása, ille§e a vég-
rehajtó állomány élet és szolgálati körülményeinek megfeleló biztosítása.
Gazdasági és katonai érveint sajnos valószínűleg mind a mai napig nem
kerültek megfelelő módon megvizsgálásra" hiszen Miskolcon már tevé-
kenykedik ep hátraha§ott objektumokat felüryelő lőrzól katonai szer
vezat
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A Szabolcs FVTEK legfontosabb kiizelebbl és íóvolebbl feladatalt
ez rlíbblnkban látom;

Még ebben az évben megfelelően fel kell készülni és végre kell haj-
tani a volt NDK-ból beérkezó rakétate€hnikai fenntartási anyagok és
méróműszerek fogadását, azMHcsapataihoz történó eljuttatásánakvég-
rehajtását_

Megfeleló módon szakmailag és a 5rakorlati megvalósítás terén is
fel kell készülni a FÁK adósságtör|esztése keretein belül beérkező új

tipusú rakétatechnika és a már ismert eszköók fogadására, csapatoknak
történó kiadására, illetve tartó§ tárolásának bizto§ítá§ára.

Minél elóbb meg kell valósítanunk az adatfeldolgozás és a nfiIván-
tartá§ok §ámítógépes feldolgozrását, a szakmai feladatok megoldiásának
gépi támogatását.

Áz M H raké t a t e chnikai bizto s ít á s i felada t aina k me goldá s a é rd, e H b en :

Tovább kell finomítani a Szabolcs FVTEK és a HM Arzenál Rt.
szakmai-gazdasági esrüttműködését.

Meg kell oldani a felryülemlett és az MH szükségleteinek kielégíté-
séhez fel nem használható rakétatechnikai eszközik és anyagok él§z€rű
megsemmisítéset, illewe hasznosítrását.

Tovább kell növelni az Ellátó Központ vezetett önálló§ágát, javítani
kell a múködókép€sségét é§ hatékonpágát, emelni szülséges a szakál-
lomány vezetés ismeíet§zintjét, kíeatMtását.

Remélem bemuutkozásunk új klpcsolatainbtak me§elelő eligazo-
űst ad tevékenységünlbe 4 míg az eddi§ kopcsolatrendszereinlóen velünk
egütt núkilő katona és lúzalklhaazotti kolügóinblak tovóbbi iníormó-
ciól<lt is biztosftouam
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