
AZ MH PÁNCÉLOS ÉS CÉPrÁnUŰTBCHNIKAI PUÁrÓ
rözpotlt
Nagy Lajos|

7945-ben, az őjjíalakuló Maryar Honvédség középszintű gépjármű-
technikai biztosítási feladaiainak végrehajtására a HM 585817945. számű
rendeletével alakult meg intézetünk elódje, a Magnr Honvédség Gép-
kocsi Szertára. A|aprendeltetéseként három fontos területen végezte
feladatait; biztosította a csapatok részere a gépjárműtechnikai eszközö-
ket és anyagokat ; un. " G épkocsi tiszti tanfolyant' -ok szewezfuével végez-
te a szakállományrú parancsnokok utánpótlását, és központi jaűtóüzem-
ként is működött.

1949-ben a PF. 5454 számot veszi fel, majd 1950-ben három önálló
szervezetre bomlikszet Megallall belőle a:

Pánélos Szertár,
a Gk. Tiszti Iskola,
a HM Gépkocsij avító Vállalat.

1954-től Központi Pánélos és Gépjárműanyag Raktár néven mű-
ködött (1957. áprilisától a fedősáma MN 9595) 1983. július 3l-ig.

A MÁTRA-IIL feladat keretében 1983. augusztus l-vel az intézet
bázisán, annak jogutódaként megalakult a Páncélos és Gépjármúteeh-
nikni EItátó Központ (a továbbiakban MH PCGTEK), A megalakulás-
tól napjainkig tartó szervezési ciklusokban osztályaink a végrehajtandó
feladatok függvényében többször változtak, átalakultak.

Álományunk l92. ősán a meg§zünt 19, Pánélos és Gépjármú-
anyag Raktár Devecser állományával bővült.

l Na8y Lajo6 ález.ede§, MH Páncélo§ és cépjárínútecfurikai E[ító Közpoílt moz8,ó6ítá§i ré§zle8,-
ye?d6
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Jelenlegi szervezete:

MH PCGTEK (Budapest)

- MH PCGTEK /1. Raktár (RA) Devecser
- MHPCGTEKZ.Raktár(RA) Gánt
- MH PCGTEK/3. Raktár (RA) Szabadszállás

A MH PCGTEK a Magrar Honv&sfo Pánélos és Gépjárműtech-
nlkal Szolgálatfónökének szolgálati és szakmai alárendelségében végzi
honvédségünk páncélos és gépjárműtechnikai eszköz és anyagel-
látásának irányítását, és mint központi tárintézet ellátja páncélos és gép-
járműtechnikai eszközikkel és fenntartási anyagokkal a katonai szerve-
zeteket.

Yégzi az alaprendeltetéshez kapcsolódó tárgri eszközök nflvántar_
tását, az anyagkeret gazdálkodás megszewezését és irányítását, a csapa-
toktól beérkezett anyagigények elemzését, értékelését és elszámolását.

Gazdálkodási-ell6tási feladatainkközé tartozik a beszerzésekkel és
gazdálkodással kapcsolatos pénzüryi tevékenység tervezé3e, szervezése
és irányítása, az eszközök terv szerinti mozgatása, okmányokkal és ható_
sági jelzésekkel való ellátása, az MH béke és hábonús páncélos és gép-
járműtechnikai ellátási ké§zleteinek kialakítása, azeszközés anyagjavítás
megszervezése, koordinálása, az inkurrens főanyagok és alkatrészek se-
lej títése, értékesítése.

Tárolási feladataink gerinét a beérkező anyagok átvétele, szaksze-
rű betárolása, állagmegóvása, ellátáshoz való előkészítése, igény és nor-
ma szerinti elosztása, a raktári berendezések és munkagépek megóvása
és üzemképességének biztosítása képezi.

A parancsnok tÁrotásl helyettes alárendeltségében lév6 osztálya-
ink és a|osztályaink feladata a tartalék és rendelkezési állomány harc-
kocsik üzemkész állapotban tartása, szak§zerű tárolása, állagmegóvása
és hadrafoghatóságának biztosítása, valamint a Maglar Honvédség állo-
mányából kivonásra került (korlátozás alá eső) harckocsik és pánélozott
szállító harcjármúvek központi megórzé§e, tárolása és a vonatkozó in-
tézkedések aIapján történó megsemmisítése is.
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Készleteink, eszközeink állagmegóvási munkáit azanyagi,technikai
fónök (PK ATH )alárendeltségében működó Karbantartó és konzerváló
osztály végzi.

A felsorolt munkaterületeken kívül fontos feladatunk a páncéloc és

gépjárműtechnikai eszköz és anyageüátással kapcsolatos MH szintú ada-

tok szolgáltatá§a a felsőszintű gazdálkodó szerv részére.

Az MH PCGTEK háborús körülmények közitt a saját állományrából
átadandó keretből, a bevonuló tartalékos állományból és a behívásra ter-
vezett nemzetgazda§ági technikai eszközokből megalakítja az e|ö|játó
által meghatározott javitó szÉNezoteket. Békében végzi eznn sznwezr-
tek MZ gépjárműtechnikai eszközeinek és anyagi készleteinek karban-
tartását, fris§ítését és szakszerű tárolrását.

Az MH PCGTEK költ§égvetés tekintetében az elöljáró MíI Páné-
los és Gépjárműtechnikai Szolgálatfónök által irányított gazdálkodást
folytató, középszintű, központi tervszámokkal dolgozó, decentralizált,
irányító és végrehajtó szeívezat. Gazdálkodási tevékenységében érvé-
nyesíti a hatékonlság és takarékosság követelményét. Ennek érdekében
folyamatos piackutatást és árellenőrzést végez, biztosítja a pánélos és

gépjárműtechnikai eszközök és anyagok gazdaságos leglártását.

A MH Páncélos és Gépjármútechniloi Ellátó Központ béke §zer-
yezetéúek fonto§abb elemei:

Avezető szenekben a parancsnok§ág, töízsosztály, anyagi-technikai
főnökség, személyüryi és munkaüryi részleg, a pénzü5ri és számviteli
osztály bizto§ítja az alárendeltek folyamatos, operatív irányÍ,tását.

A vezetésbizíosító és kiszolgáló aleglségink a hagyományos rend-
szerben végzik 6rzésvédelmi, ellátá§i-kiszolgálási tevékenységüket.

A MH PCGTEK végrehajtó szakaleglségel a parancsnok gazdálko-
dási-ellátási helyettes és a tárolási helyettes irányításával oldják meg fel-
adataikat_

A parancsnok gazdálkodási-ellátást helyettes alárendeltségében
műkfinelc
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Az ;{nyagtervezé§i osztály és alosztá|yai, a központi költségvetési
tervszámoknak megfelelően tervezik, szervezik és végzik az ellátási ha-
táskörükbe tartozó eszközök fenntartá§i anyagszükségletének meghatá-
rozását,beszerzését, selejtezését, javíttatását és a rendszerból kivont fe-
lesleges eszközök és anyagok értékesítését. Vezetik az MH szintű köz_
ponti páncélos és gépjárműtechnikai költségvetés nyilvántartását, figye-
lemmel kísérik az előirányzatok élszerű és gazdaságos felhasználását.

A szakanyagok gazdaságos beszerzése órdekében folyamatos piac-
kutatiást végeznek, jogi és kereskedelmi üryleteket bonyolítanak le a fel-
használó, vary a továbbértékesító gazdálkodó szervezetekkel. Szükség
esetén pénzüryi reklamációkat kezdeményezve érvényesítik a Maryar
Honvédség érdekeit.

Folyamatosan firyelemmel kísérik a típuskészletek alkalmazhatósá-
gát és szükség esetén új típu§készleteket dolgoznak ki.

A Főanyag tervezó é§ nyilvántartó alosztály az egyéb szakmai alosz_
tályok tervezési, beszerzési, javíttatási, értékesítési feladatainak támoga-
tása mellett gazdasági elemzéseket is végez és normákat dolgoz ki a Ma-
gyar Honvédség alárendeltjeinél rendszeresített technikai eszközök
igénybevétele és üzemfenntaítása érdekében. Fontos fe|adata emellett,
hos/ folyamatosan ó naprakészen vezeti a Maryar Honvédség eszközál-
lományának központi nyilvántartását.

Az 1. Anyagellátő oszály az ellátási, bevonási és átcsoportosítási
tervek alapján kiutalja az ellátás mértékének megfelelően a páncélos és
gépjárműtechnikai eszközöket, mozgásbizonylatokat állít ki az állomány
feletti, a javításra, illetve selejtítésre váró eszközökre és szükség szerini
intézkedik ezek katonai szervezetek közdüi átcsoportosítására.

A Főanyag ellátó alosztály végzi azMH szervezeteinek gépjármű-
technikai eszközökkel történő ellát ását, a nemzetgazdaságtóI, javító váI-
lalatoktól történő átvételét, beszállítását.

_ _ AVizsgáztató aloszúíly feladata a harc és gépjárművek forgalomba-
helyezésével és bevonásával kapcsolatos hatósági eljárások lefólytatása,
az érintett technikai eszközök hatósági jelzésekkel és okmányokkal tör-
ténő ellátása.
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A 2. Anyagetlátó osztály kiutafa és bevoda - a központi ellátási
terveknek és folyamatoknak megfelelően - a katonai szervezetek által
igényelt, illetve leadásra kerülő anyagokat és készleteket. Folyamatosan
ellenórzi a katonai szervezetek páncélos és gépjárműtechnikai M-anyagi
készleteinek feltöltöttségét, állapotát. Nyilvántartja az MH szintű MZ
készleteket és műhelyfelszereléseket. Korrekciókat hajt végre, ellenőrzi
a műhelyfelszerelések teljességét á elvégzi a felmerülő pótlásokat, ki-
egészítéseket. Fontos feladata az éves anyagkeretek megteweáse, nap-
rakész nflvántártása és a felhasználás ellenőrzése.

Az Adatfeldolgozó osztáty biztosítja az MH PCGTEK információs
rendszerének számítógépes múködtetését. Saját fejlesztő kapacitásának
függvényében folyamatosan korszerűsíti a számítógépes programrend-
szereket, illetve javaslatot tesz azok §zük§égszerű kiegeszítésére. Nyil-
vántartja az EIlátó Központ bevételeit, 

^z 
M ké§zleteket és múhelyfel-

szerelések raktári és kintlévóségi helyzetét. Nllvántartja és kiadásba he-
lyezi a központi készletben táíolt eszközöket és anyagkészleteket. A
pénzüryi és Számviteli alosztály részere biztosítja a szükséges adatokat.

A Sátlítási osztály tervezi és szervezi a MH PCGTEK közúti és
vasúti anyagszállításainak végrehajtását. Biztosítja a rendszeresített gép-
járművek hadrafoghatóságát, tervszerű igénybevételét és technikai ki-
szolgálását.

A parancsnok tárolá§i helyette§ 8lárcndeltségében működnek

Az Expediáló osztály és alosztályai a PCGTEK anyagforgalmának
átadó-átvevó szervezetét alkotják. Fogadják a beérkező szállítmányokat,
majd a megfele|ó bontás, rendszerezós után átadják óket a tárolási osz-
tályoknak. Előkészítik és átadják a vételező katonai szervezetek vary
eryéb szállítók részére a kiutalt anyagokat. Összeállítják, íorgalmazzák
a javítókészleteket, szü}ség esetén végrehajtják a készletfrissítést, után-
töltést. Az E pediáló osztály keretében működik a Katonai Gépjórmű-
alkatrész Bolt is, amelynek profilja a MH katonai szervezetei, a hivatásos
katonák és honvédségi közalkalmazottak részére a csapatbeszerzés kö-
rébe tartozó szerszámok, fogyó és rexianyagok, műhelfelszerelések,
berendezési anyagok térítés ellenében történő kiszolgálása. (1993. évben
2318 tétel és 3.796.187 FT értékű forgalmat bonyolított le).
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A lánctalpas harcjármú alkatI{sz tárolási osztály átveszi és tárolja
a harckocsik és lánctalpas harcjárművek részeg6égeit és alkatrészeit. Az
E><pediáló osztállyal eryütt végzi a bérkeó anyagszállítmányok bontá-
sát, bizonylatolását. Az átvett anyagokat a tárolási tervnek megfelelóen
r aktározza és rajtuk folyamatos állagmegóvási munkát végez.

A kiadrási bizonylatok alapján előkészíti a vételezó szervek részére
kiadandó anyagokat és átadja azokat az Bpediáló osztálynak.

A jóváha5ott minták alapján etkészíti, tisszeállítja a jaűtó készlete-
ket. Gondoskodik a javításba utalt anyagok elkülönítéséról és javításba
adásáról.

A Kerekes harcjármű és gépalkatrész tárolási osztály és alosztályai
áWeszik az Expediáló osztálytól a kerekes harcjárművek fődarabjait,
részegtrnégeit és alkatrészeit. Tárolásba helyezésük után tervszerú állag-
megóvási munkával biztosítják felhasználhatóságukat. Elókészítik a vé-
telező szervek részére kiadandó anyagokat és átadják aznkat az Expe-
diáló osztálynak. A jóváhagyott minták alapján kerekes harcjármű és
gépjármű javítókészleteket állítanak össze.

Feladatkörűkhöz tartozik a III. értékcsoportú anyagok, szerszámok
és múhelyfelszerelések tárolása, selejtítéshez és selejtítés utáni értékesi
téshez történő előkészítése.

Az iiramforrás alkatr€sz tárolási osztÁly átveszi azExpediáló osz-
tálytól és tárol1a az áramforriás aggregátorok fődarabjait, részegségeit,
alkatrészeit. Feladatkörébe tartozik a páncélos és gépjárműtechnikai
szolgálat szükségletének megfelelő általános anyagok (gumiköpenyek,
akkumulátorok, ponyvák, festékek, stb.) tárolása és az Expediáló osztály
útján történő kiadása a felhasználónak.

A F6anyag űrolásl osztáIy az új és az MH katonai szervezetei által
leadott, javításra vary selejtítésre váró eszközök tárolását és rendszerbe
történó üsszaadását végzi.

A Karbantartó és konzerváló osztály Anyagvizsgáló atosztálya vég-
rehajtja a katonai szervezetek által leadott páncelos és gépjármútechni-
kai eszközök és anyagok beüzsgálását, minősíté§ét, a kisjavítással hasz-
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nálhatóvá tehető fődarabok, részegrségek és csereköteles alkatrészek
javítását.

Feladatkörébe tartozik a saját és a MH PCGTEK-hez utalt katonai
szervezetek páncélos és gépjármútechnikai eszközei rendkívüli műszaki
meghibásodásainak (RMH) kivixgálása is.

Fonto§ §zakterülete a csapatok által javításra leadott általános és

speciális mérőműszerekbeüzsgálása, kisebb javítások elvégzése és kalib-
rálása, a saját erővel nem jaűtható műszerek szakszervízekhez történó
javításba adása.

Folyamatosan végzi a kiselejtezett fődarabok szétszsrelését, a ren-
deltetészerűen használható részegruégek további felhasználásra történő
csoportosítását és üsszaadását.

A Javító műhely végzi azEllátóKőzpont rendszeresített és meglévő
gépjárműtechnikai eszközeinek kiszolgálását és javítá§át. Feladatkörébe
tartozik az intézet kézi és hordozható tűzoltókészülékeinek ellenórzése
és közepj avítása is.

A MH PCGTEK-hez utalt katonai szervezetek és a kiadásra kerülő
technikai eszközök részére biztosítja a szükséges akkumulátorok üzem-
behelyezését és a selejt akkumulátorok levételét.

Néhány jellemzó sámadat tevékenységünk illusztrálására:

Béke személyi áll ománysnk 73 Vo-aliszt,6 Eo-a tiszthelyettes,8 Ea-a
sorkatona, 73 Vo-a honvédségi közalkalmazott.

Tárolási ágazatunk kb 43.000 tétel (kb. 15.fi[ tonna) anyagot tárol
minteg négrmilliárd Ft értékben.

193-ban 1l0 gépjármű beszeízésétvéEezIik az MH részére, mint-
egl 135 millió Ft értékben.

A §elejt és inkurrens gépjárművek, áramforrás-aggregátok értékesí-
tásével 33 millió Ft bevétellel növeltük felhasználható anyagkeretünket.
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A MH Páncélos és GépJárműtechni}ai Ellátó Központ alaprendel-
tetéséból adódó feladatainak ellátá§s mellett íontos szerepet tölt be az
Európal Hagyományos Fegrver.es Erókról szóló §zerződés atapján vég-
rehajtandó haglományos fegnerzet és harci techniki csökkenté§ének
végrthajtásában.

Intézetünk szervezi a harckocsik és páncélozott harcjárművek csök-
kentésre történő előkészítését, az eszközök megsemmisítési helyekre
történő beszállítását, a megsemmisítendő eszközök ellenórző csop,,ortok-
nak történó bemutat{á§át. Ebben az időszakban, a Gödöllői Hjmű.techn.
Rt.-vel közösen 147 db technikai eszköz nemzetközí eglezmény szerinti
c§ökkentését hajtottuk végrel.

Napjainkban folyik a két német állam eryesítése folytán a Bundes_
wehr tuiajdonába került é§ onnan térítésmentesen átadott páncélos és
gépjárrnűtechnikai eszközök, anyagok (harckocsimotorok, sebességvál-
tók, kihajtóművek, gépjármű gumiköpenyek, stb,) fogadása, átvétele és
rendszerbe állítása. Bár a szállítmányok nem fedezik a Maryar Honvéd_
ség katonai szervezeteinek teljes anyagigényét, nary segítséget jelente-
nek a páncélos és gépjárműtechnikai anyagellátás megoldásában,

Gondjain\ problémáink a jelen gazdasági nehézségekből fakad-
nak. Alaprendeltetésből adódó feladatainkat az eg5ne szűkülő feltéte!
rendszer keretein belül oldjuk meg, ezért minden erőfeszítésünk ellené-
re tovább romlott a fenntartási anyagellátás kielégítettsége; napjainkban
csak naglon alacsony szinten biztosítja a gépjárműtechnikai eszkózök
územképességének szintentartását.

Beszerzési, javítlási tevékenységünk a folyamatos áremelkedések és
a rendelkezésre álló költségvetési keretek szúkös volta és a hadiipari ter-
mékek "0'-ról 20 Vo-ra tötlénő ÁFA emelkedése miatt tovább neheze-
dett. (Jellemző adat: az orosz gépjármű típusoknál a feltétlenül szükége§
alkatrész beszerzési igény 31 7o-átbiztosította a felhasználható keret.)

Nem jobb a helyzet az akkurnulátor, gumiköpeny beszerzés, vagy a
jaűtási igények kielé!írté§e terén §em.

A selejt es inkunens eszköxik értékesítése során keletkeá bevéte-
leink csökkenó tendenciát mutatnak. A nregnehezült körülmények kö-
zött folyamatosan xökkcn a vásárlóerő. Eszközeink egre romló-músza-
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ki állapota is alacsonyabb eladási árak alkalmazását követeli meg, így ter-
vezett bevételeink teljesülése kétséges.

Intézetünknél kiemelten kezeljük az ernberekről való gondoskodás
feladatait, a szociális problémák megoldását.alkalmazottaink egrt
rom|ó anyagi köriilményeinek ellentételezé§ét Evente több alkalommal
szervezrink zöldség, gyümölcs, burgonya, stb. beszerzési akciókat, ahol a

naryobb tömegben való vásárlás során érvényesíthető alacsonyabb ára-
kon szerezhetik be dolgoóink a család részére szükséges élelmiszereket.

Irhetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk a Maryar Honvéóég
állományából nyugdíjba ment hivatásos katonák étkeztetéséhez. Evek
óta több mint 20 fő nyugd{as ebédjét biztosítjuk az intézet tiszti étkez-
déjéből. Mivel az étkezde kapacitása kicsi, helyszíni étkeztetésre nincs
mód, csak ebéd elvitelét tudjuk biztosftani.

Az intézet évente két alkalommal (ósszel és tavasszal, általában
szombati napokon) nyílt technikai napot rendez, amelyen vállaljuk
nyugdijas katonák magángépjárműveinek mosását, zsírozását, olajcseré-
jét,beszabályozását és szükég szerinti kisjavítását. A munkák elvégzése
dfitalan, a felhasznált anyagok értékét keli téríteni,
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