
MAGYAR HONVÉDSÉG ELEKTRONIKAI ANYAGI-TECH-
NIKAI ELLÁTÓ XÖZPONI

Hegedlls Sóndor|

E folyóirat korábbi számaiban, a szervezetet átfogóan, illetve tevé-
kenységük ery-egy kiemeltebb teniletét mutatták be az anyagi-technikai
biztosítá§t végző középirányító, központi végrehajtó szervezetek.

Abemutatkozók sorához csatlakozva, teímészetesen a teljes§ég igé-
nye nélkül tájékoztatrást szeretnénk adni az Eletrúronikai Anyagi_Tech-
nikal EIlátó Központ (EATEK) szervezetéról, helyéről, szerepétől az
ATB rendszerében.

Az EATEK az Elektronikai SzolgáIatfónökség közvetlen szolgálati,
szakmai alárendeltségében, mint kö ápir ányitó szewezete a 2.szewezési
ütemben 1993. jaluár l-i hatállyal került megalaKtásra. A korábban
önálló katonai szervezetek - HAK BJ IIAR,5. HARIAM, iltetve már
1991, végétől a HAK_ba beépütt REVA ellátó központ - integrációjával
létrehozott szervezet. Tehát mindössze csak e§léves múltra tekintvissza.

Ajogelőd szervezet'alapító okiratót" 1954. november 25-énírták alá
és az a Híradóanyag Raktár megnevezést kapta. Különősebb történeti
áttekinté§ nélkül a fentiekb6l kitűnik, ho5l a híradó, majd később elekt-
ronikai ATB központi feladatait több, a szo|gálatfónökség közvetlen alá-
rendeltségében levó katonai szeívezet differenciált tevékenpéggel vé-
gezte.

A MH korszerűsítésével egddejűleg indultak el olyan törekvések,
me|y ek a szervezeti integrációt élozták meg. Iry első lépésben új szer-
vezési idószakban végrehajtiásra került az MH IIAK és a 2. HAR sierve-
zeti integrációja, majd további elókészítés után 193. január l_től a tel-
jeskörű integráció.

l He8edú§ §ándot alezíedes, MH Eeltrooitai Anyagi-{cchnitri Eüátó Közpolt ps.anc§nok
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Sajátosságként megemlítem, hogl a szervezet öt heVőrségben disz-

lokál (Gödöllő, Budapest, Nfregyh lza, Pétewására,Szabadszállás),.va-
lamini azt, hog5r ebból három helyőrségben a szervezeti elemek objek-
tumfenntartási feladatokat is ellátnak.Igr a fentiek, valamint a szervezeti
változások okozta permanens létszámcsökkenés következtében a jog-

elód szervezetek lélsámának?s Vo-át érintette, ha csak kisebb mérték-
ben is, de a fenntartó kiszolgáló állomány létszáma magasabb mint a köz-
ponti feladatokat végrehajtó ún. szakmai állományé.

A létszám leépítésével egyenes arányban nőttek a szervezet alapfe-
ladatai. Egnészt áz MH ászewezése a megszokottnál nag5robb eszköz
és anyagmozgással járt, másrészt az Elektronikai Szolgálatfőnökség lét-
számánák csökkentésével feladatok leadására került sor, harmadrészt
átvételre kerültek a harckocsi rádiók, valamint a fedélzeti lokátor zavaró
eszköxik anyagi-technikai biztosításának központi feladatai. Az eltelt,
közel egy éves tevékenpég tapasztalatai ana utalnak, hogy a feladatok
végrehajtásához szükséges állomány létszáma elérte a kitikus határt, to-

vábbi tartalékok feltárására a jelenlegi követelményrendszer mellett
nincs lehetóség.

A meglévő nehéxégek ellenére, nem kis erófeszítések árán, iryek-
szünk az elvárásoknak megfelelve feladatainkat végrehajtani-

Az általános bevezetót követően szükségesnek tartom vázolni a

szervezet tevékeny§égi kórét (elrendelését), hiszen a XXI. század küszö_

bén az elektronikai anyagi-technikai biztosítás jóval tágabb fogalom (te-
vékenység) - még a haditechnikai ágazaton belül is - mint ami az elekt-
ronikai szolgáIat feladatát képezi.

Az MH EATEK rendelteté§e

Az Elektronikai Szolgálatfőnökég alárendeltségében, közepiránfl-
tó szerveként, a fő - és szakanyagfelelósségi körébe tartoá eszközökre
és anyagokra kiterjedóen az MH szintű gazdálkodási, anyagi-technikai
biztosítá§i feladatok tervezése, szervezése végrehajtása. A rendeltetés-
ból következó feladatrendszer a szolgálatf6nökég költségvetái tervja-
vaslatának előké§zítésében, az eszközök és anyagok beszerzésével kap-
csolatos szúkebb értelemben vett gazdá|kodá§i tevékenységben, vala-
mint a katonai szervezeiek tábori híradó, rejtjelzó és titkosító földi repú-
lésirányító rádió, rádiónaügációs és fényteclrnikai (FRISZ, FET;, elekt-
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ronikai harc (EHC), szárrítás-, ügrvitel- és nyomdatechnikai (SZÜNY;
eszköaikkel és anyagokkal történó ellátásában, különbözó szintű tech_
nikai kiszolgálásának és jaütásának tewezésében, koordináIásában rea-
lizá|ódik.

Az MH EATEK felépítése, műkfiésének sajátosságai

A szervezet struknírája ery állománytáblán belül került kialakítrásra,
felépítése hasonló más, önálló kato naiszervezetéhez, ezért az ismertetés
szintjén sem foglalkoznék olyan szervezeti elemekkel (vezető szervek,
biztosító, kiszolgáló ale5nége§ elhelyezési szolgálat), melyek az alap-
rendeltetésből adódó feladatok végrehajtási keretei biztosítják. Termé-
szetesen ezzn| lem áll szándékomban háttérbe helyezni a jelentőségü-
ket.

Az alaprendeltetés a végrehajtó szervek, vatamint a területi szervek
tevékeqnégén keresztül valósul meg.

,A végrehajtó szervek a gödöllői bázison kerültek kialakításra, felépí-
tésük a következö:

Elektronikai mérnök - műszakl szolgátatfőnök (pk mk-mű.h.)
alárende|tségében:

- technikai tervező osztály,
- adatfeldolgozó osztály.

Parancsnok gazdálkodási és ellátási helyettes atárcndeltségében:

- gazdálkodásiosztály,
- e|látó és nllvántartó osztály,
- tároló osztály.

A végrehajtó szervek feladata többsíkúl

- tervezik, szervezik az elektronikai ATB részükre meghatározott
MH szintű feladatait;
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- irányítják a területi szervek azonos tevékenységet folytató szer-
vezeti elemeit;

- profilírozás keretében végrehajtják a fenntartási anyagokkal
kapcsolato§ gazdálkodási, ellátási feladatokat.

A szervezeti elemek az ATB általános folyamatrendjének megfele-
lóen kerültek kialaKtásra, alapvető feladataik megnevezésükben teste-
sülnek meg, ígl azok részletes ismertetésétól eltekintek.

Az MH FÁTEK keretein belül nég teriileű §zervezet műkfiilc

1. Híradóanyag Javííó és ellátó raktár (HAJER), Nylrwháza

Alapfeladatát képezi az állománytáblás hadinormás eszközök MH
szintű tárolása, illewe a katonai szervezetek ezen eszközökkel töíténó
ellátása, valamint a tárolásban levó eszközök 4. TK szintű jaűtása.

2. Híradóanyag Javító és ellátó rakíár (ItAlER), Pétervásóra

Feladata a kiképzési, őrzésvédelmi eszközik, speciális mérőmísze-
rek, |úgos akkumulátorok MH szintű tárolása, jaűtrása. Jelenleg kiemelt
feladatként végzi a harcászati rádiórelé állomások felújítását.

A fenti szervezeti elemek tekint€tében két sajátosságot emelnék ki.
Az egdk aa ho5l kizárólag végrehajtói feladatokat látnak el, melyek ter-
vezése a gödöllói bázison történik, a rnásik szervezeti jell'egű. Az l.-2.
HAIER önálló elhelyezésben objektum fenntartói feladatokat lát el, íg5l

szervezeti felépítése mege5lezik más, önálló állománytáblával rendelke-
ó katonai szervezetek felépítésevel.

Sámítástechnikai javító és ellátó raktár (SZJER), Budapest

Az EATEK paranc§nok §zolgálati alárendeltségében, a szolgálatfő-
nökség Elektronikai Osztályvezetőjének közvetlen szakmai irányítása
mellett végzi a SZÜNY eszközök, fenntartrási- és segédanyagok MH szin-
tú gazdálkodásával, ellátásával, illetve mint területi szervíz Budapest és
körzetében diszlokáló szervek és szervezetek eszközeinek technikai ki-
szolgálási feladatait. Kizárólag központi feladatok végrehajtására kiala-
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kított szervezeti elem, biztosítrását, kiszolgálását a gödöllői bázis, illetve
az MH HTI végzi.

Néhány szóban tevékenységünk fonto§abb területeir6l:

Gazdálkodási feladataink végrehajtását több negatívan befolyásoló
tényező motiválja. Az eryik és talán legérákenyebben érintő, a rendel-
kezésre álló források, az^z aköltségvetés adta lehetőségek szűkössége.
A szolgálatfőnökég 1990. éxi realizált kereteit firyetembevéve, és azt
bázisnak tekinwe 1993-ra nominál értékben lehetősé geink 56 Vo-ra au-
gorodtak.

Ha ezt reál értékben próbáljuk kifej ezni, számolva azÁre es VÁtvt
tételekkel, valamint az éves inflációs rátával, akkor az utóbbi az 1990.
evinek a 30 Vc-át sem éri el. Ezen b e|iil az 5a %o-ban elöregedett eszköz-
park mellett a fejlesztés a kóltségvetésben elfoglalt részarányát tekintve
58 Vo-tő| 8 Va-ía esett. Ezek a korlátok tovább konzerválták az elavult
technikaí színvonalat.

Befolyásoló tényezóként jelentkezik a beszerzési források beszűkü-
lése, mely a hazai hadiipari ryártrás, valamint a külkereskedelem vissza-
esésének következménye.

Gondjaink megoldása érdekében eíónkön felül iryekszünk a piac-
kutatás, ver§enyeztetés eszközeivel a rendelkezésre álló fonásokat minél
hatékorryabban felhasználni.

A katonaiszervezetek ellóíása területén fenntartrási anyagellátás vo-
natkozásában ez éltől kísérleti jelleggel áttértünk az eg/tagozatos, íá-
szállítrásos módszer bevezetésére. Az ellátás végrehajtása érdekében 34
katonai szervezet került kijelölé§re, mint helyórségi e|látó pont. A terí-
tést járatok szervezésével oldjuk meg évi egyszeri soros ellátás keretén
belül.

Eszkö4 illewe soronkívüli fenntartásianyag ellátást továbbra i§ vé-
telezéssel tervezzük.

Tárolá§i feltételink az átszervezés során beáram!ó nagr mennyiségű
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e§zköz ellenére megfeleló szinten vannak, melyet tárolási kapacitásunk
mutat!

Zárt: 24.2úm2

Fedett: 18.800 m2

Nftott: 31,200 m2 és 4.800 m2 szükség tároló

A fenti knpacitósok kihasznóMúval jelenleg

1.068 mobil íklt.
52O stab. fklt.

37.m0 készlet tárolását hajtjuk végíe.

A technikai biztosítási feladatainkjelentős részét a fenntartási anya-

gok műszaki feldolgozása, különbözó, elsósorban repülésirányítás terü-
leténjelentkezó külsó szolgáttatások menedzselése, valamint az ipari jel-
legű javítások, felújítások tewezése, szervezése jelenti.

A rendelkéásre álló fornísok, ezen belül a fe|újításra elkűlöníthetó
keretek ( 1993-ba n az összkerct3 %o-a) firyelembevételével az 5. TK-nak
megfelelő bevizsgálás, szükségszerinti jaűtás (BSZJ) metódusát vezet-
tük be. Melynek következtében uryan a követelményeknek megfeleló
technikai állapotba kerül az eszköz, azonban hosszabb távon nem bizto-
sítja üzembentartását.

A rendelkezésemre álló szűk keresztmetszetben igyekeztem átfogó
képet adni a s?Étvezet felépíté§éről, tevékenységéről, teímé§zetesen a
teljesség igénye nélkül.
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