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Az  MH  VESZÉLYESANYAG  ELLÁTÓ  KÖZPONTRÓL 

Nagy Attila1 

Az alakulat történelmi múltja 

Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (VEK) jogelőd 
szervezetét 1951. október 15-én alakították meg 11. Lőszerraktár 
névvel. Fő feladata az üzemektől, csapatoktól érkező lőszerek 
átvétele, tárolása, őrzése valamint a szükséges javítások végrehajtása 
volt. 

1956-ban itt hozták létre az MN Központi Laboratóriumát. Ettől 
az évtől kezdve a szervezet feladat-rendszere a tüzérségi és harckocsi 
lőszerek középszintű felújításával és a selejt lőporok, gyújtók 
megsemmisítésével kibővül. 

1987-ben mozgó bevizsgáló laboratórium kezdi meg a működését, 
mellyel lehetővé vált a csapatoknál, raktáraknál lévő lőszerek, rakéták 
helyszíni ellenőrzése, bevizsgálása. 

1989-ben átszervezik a bázist és megalakul az MN Lőszerellátó 
Központ.  

Alárendeltségébe 9 önálló lőszer raktárbázis (LÖR) tartozott: 

 1. LŐR Törökbálint 

 2. LŐR Bakonysárkány 

 5. LŐR Hajdúsámson 

 7. LŐR Izsák 

 8. LŐR Kál 

 9. LŐR Kapoly 

 10. LŐR Táborfalva 

 11. LŐR Pusztavacs 

                                                      
1 Nagy Attila alezredes, MH Veszélyesanyag Ellátó Központ, parancsnok 
helyettes. 
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 27. LŐR Feldebrő  

1997-ben szervezeti változás következtében átalakul MH Lőszer 
Javító és Bevizsgáló Üzemmé.  

2000-ben újabb szervezeti változás következtében megalakul az MH 
Harcanyag Ellátó Központ, alárendeltségében 7 végrehajtó alegységgel.  

A jelenlegi szervezetet a honvédelmi miniszter 63/2005. számú 
„Alapító Határozat”-ával, 2005. április 1-jei hatállyal alapította. 

Az MH VEK 2007. február 22-vel át-alárendelésre került az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokságtól, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnoksághoz, mint ezred jogállású szervezet. 

Alárendeltségébe jelenleg 5 raktárbázis tartozik: 

 HAR Pusztavacs 

 2. HAR Táborfalva 

 3. HAR Kál 

 ÜZAR Hetényegyháza 

 7. ITR Hajdúsámson 

Az MH VEK alárendelt raktárainak sajátossága, hogy korábban 
mindegyik önálló hadrendi elemként funkcionált, így mindegyiknek 
saját-saját története van 
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Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ rendeltetése 

A Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei, valamint 
az MH egészére kiterjedően végzi a lőszer, rakéta, üzemanyag és 
műszaki harcanyagok tervezését, beszerzését (együttműködve a HM 
FLÜ-vel), átvételét, elszámolását, nyilvántartását, raktározását, 
anyagkiadását és elszámoltatását, minőségbiztosítását valamint a 

AAzz  MMHH  VVEEKK  ppaarraannccssnnookkii  áálllloommáánnyyaa  

BBoozzóó  TTiibboorr  eezzrreeddeess  
ppaarraannccssnnookk,,  

kkiinneevveezzééss::  22000077..  
0022..1155..  

NNaaggyy  AAttttiillaa  aalleezzrreeddeess  
ppaarraannccssnnookkhheellyyeetttteess,,  

kkiinneevveezzvvee::  22000077..    
0033..0011..  

BBaarraannyyii  TTiibboorr  mmkk..  aalleezzrreeddeess  
ppaarraannccssnnookk  eellllááttáássii  hheellyyeetttteess,,    
KKiinneevveezzvvee::  22000077..  0077..0011..  

SSzzoommbbaatthhyy  ÁÁrrppáádd    
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Besenyei Csaba tzls.  
vezénylő zászlós  
Kinevezve: 2007. 05.01. 
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kémiai biztonsággal összefüggő laboratóriumi vizsgálatokat,és a 
hatáskörébe tartozó szolgáltatásokat. 

Az MH VEK ellátási nomenklatúrájába tartozó anyagok: 

Lőszerek 

Rakéták 

Műszaki harcanyagok 

Üzemanyagok 

Üzemanyag szaktechnikai eszközök 

Az MH VEK fő feladatai: 

Ellátja a hozzá utalt honvédelmi szervezeteket az előírt 
szakanyagokkal, végzi a szaktechnikai eszközök és gépek csapatszintű 
szervízelésének, javításának koordinálását. 

Megszervezi és végrehajtja a központi beszerzésű lőszerek, rakéták, 
műszaki harcanyagok, üzem- és kenőanyagok átvételét, megtervezi az 
anyagok és eszközök raktárak közötti elosztását. 

 Az ellátási és készletezési előírások figyelembevételével 
megszervezi a központi anyagi készletek nyilvántartását, tárolását, 
karbantartását, szavatossági időn belüli cseréjét, a központilag előírt 
szinten tartja az anyagi készleteket és tartalékokat. 

A hatáskörébe tartozó szakanyagok beszerzésére és a 
szolgáltatások elvégzésére kötelezettséget vállal, szerződést köt a 
jóváhagyott költségvetés alapján. 

Nyilvántartja a szállítók szerint a megrendeléséket és a 
teljesítéseket. 

Részt vesz a nomenklatúrájába tartozó szakanyagok és szaktechnikai 
eszközök rendszerbeállításában, üzemben tartásában és rendszerből 
történő kivonásában. Részt vesz az új eszközök, anyagok 
csapatpróbájának végrehajtásában, eredményeinek értékelésében. 
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MMHH  VVEESSZZÉÉLLYYEESSAANNYYAAGG  EELLLLÁÁTTÓÓ  KKÖÖZZPPOONNTT  SSZZEERRVVEEZZEETTII  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE  

MH VEK

Vezeto szervek Biztosító szervek Végrehajtó alegységek

Parancsnokság
Személyügyi

fonökség

Hadmuveleti
fonökség

Eü. központ Logisztikai alegységek

Logisztikai
fonökség

Tervezési és tám.
rlg.

Haditechnikai rlg.

Hadtáp rlg.

Híradó és Informatikai
fonökség Ügyviteli részleg

Jogi és igazgatási
fonökség

Biztonságtechnikai
fonökség

Ellenorzési részleg Harcanyag ello. részleg

Üzemanyag ello. részleg Gazdálkodási részleg

Közp. nyto. és afo. részleg

Közp. vesz. ag.
bev. rlg.

Spec. ag.
tároló raktár 2. HAR

3. HAR

1. HAR

ÜZAR

7. ITR

Szállító részleg

Raktárak

Javító részleg
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Gyűjti az MH szintű ellátási normák és normatívák szerkezetét, 
pénzértékét befolyásoló statisztikai adatokat, azokat feldolgozza, 
javaslatot tesz az ellátási pénznormák, anyagnormák, normatívák 
változtatására. 

Külön rendelkezések alapján végzi a különféle NATO és 
nemzetközi missziók ellátásával kapcsolatos szakmai feladatokat. 

Az MH ÖHP felügyelete mellett részt vesz az MH békétől eltérő 
logisztikai támogatásának megszervezésében. 

Szakutasítások előírásai szerint végzi a nomenklatúrájába tartozó 
anyagok minőségbiztosítását, műszaki ellenőrzését, a laboratóriumi 
szavatossági vizsgálatokat. 

Szakmailag felügyeli a HM háttérintézményei, valamint a HM 
HVK közvetlen katonai szervezetek szakanyag gazdálkodását, 
elszámoltatását. 

MH VEK Központi Veszélyesanyag Bevizsgáló Laboratórium 

Rendeltetése: 

• Az MH Veszélyesanyag készletének műszaki állapotellenőrzése, 
felülvizsgálata és szavatosság szerinti nyilvántartására. 

• A különböző harcanyaggal bekövetkezett események kivizsgálásában 
szakmai szempontok alapján történő részvétel. 

• Az MH mintatárolásának előírás szerinti végrehajtása. 

• A különféle vizsgálatköteles idegen árú, fogyóanyag minősítő 
vizsgálata. 

• A kémiai biztonsággal és szavatossággal összefüggő laboratóriumi 
vizsgálatok végzése.  

• Részvétel az új eszközök, anyagok csapatpróbájának 
végrehajtásában, eredményeinek értékelésében. 
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• A részleg működéséhez szükséges eszközök elkészítése és 
karbantartási feladatok végzése. 

• Az MH VEK-nél működő vállalkozás keretében a máshova nem 
sorolt egyéb fémfeldolgozási termékek gyártása, műszaki vizsgálat 
elemzés a szabadkapacitás terhére. 

 

 

 

MH VEK Központi Veszélyesanyag Bevizsgáló Laboratórium 

Fő feladatai: 

• A Magyar Honvédségnél rendszeresített összes lőszertípus, 
lőszerelem, műszaki harcanyag, valamint a nomenklatúrájába tartozó 
irányított páncéltörő és légvédelmi rakéták (továbbiakban: rakéták) 
műszaki állapot felülvizsgálata és az ezekhez kapcsolódó összes 
tartozék és szerkezeti elem (továbbiakban összefoglaló néven: minta) 
műszaki állapot- felülvizsgálata, eredményének központi 
nyilvántartásban történő vezetése.  

• A rakéták műszeres bevizsgálás alapján történő minősítése. 

• A szakanyagok kémiai biztonsággal és szavatossággal összefüggő 
laboratóriumi vizsgálata. 

• A minták vizsgálatának eredményei alapján azok minősítése, a 
következő vizsgálat idejének meghatározása. 

• A Magyar Honvédségben tárolt lőszerek, rakéták és műszaki 
harcanyagok műszaki állapotjelentésének összesítése, valamint az 
érintettek részére adatszolgáltatás. 


