
Műszaki alakulat története 

1957-1991 

  

1957 ősze: - Budatétényben megalakult a Központi Gépkezelő Tanfolyam, század 

létszámban. 

                  - Alárendeltsége: Alárendelve a Budafok-Háros (MN 5432) műszaki alakulatnak. 

                  - A század megalakítói: Szőke László szds.                     Szodrai János hdgy. 

                                                         Szinai Sándor fhdgy.                 Keresztes Vince törm. 

                                                         Banka János fhdgy.                   Gál Imre törm. 

                                                         Nagy Tivadar fhdgy.                                                                                                                                                                           

1957. novemberben a kiképzés beindítása. 

1957. december 28. katonai eskü az elöljáró műszaki alakulattal közösen. 

1958. január 2.: Gépkezelő kiképzés beindítása a következő géptípusokra: 

        -VASZ-50 áramfejlesztő gépcsoport              -D-271 lánctalpas buldózer 

        -VÁM villamos ácsműhely                             -E-505 lánctalpas kanalas kotrógép 

        -ROCSÓ rohamcsónak                                   -ET-251 vederláncos kotrógép (árokásó) 

        -AVM alumínium vontató motorcsónak        -D-222  ládás földgyalu                                               

1958-1959.: -novemberben bevonulás 

                    -december 28-án katonai eskü 

                    -gépkezelő kiképzés beindítása új géptípussal:  

                                 KUG kis úszó gépkocsi 

                                 NUG nagy úszó gépkocsi 

1959-1960.:- Új századparancsnok (szdpk.): Bereczki Gyula szds. 

                   - Új beosztás létrehozása: század technikai helyettes (ti-i beosztás) 

                   - 1960 májustól megbízott (mb.) szdpk. Németh Ervin fhdgy. a szdpk.     

                     nehézgépkezelő tanfolyamra vezénylésének idejére. 

                   - Június 1-vel a Tanfolyam Század át lett vezényelve Szentendrére a Központi    

                     Tiszthelyettes Képző Iskola alárendeltségébe. 

      - 1960 októberében a Tanfolyam Századot feloszlatták és önálló alegységgé  

                      szervezték át. Az alegység parancsnokává Hamvas Gábor szds. lett kinevezve. 

1961.: A januárban kezdődő szakkiképzés 3 századdal lett megindítva: 

-földgép szd. 

-elektromos szd. 

-átkelő szd. 

             -Új géptípusok: BAT gyorsjáratú lánctalpas buldózer 

                                       BTM gyorsjáratú lánctalpas árokásó 

                                       D-030 gumikerekes kotró 

                                       LUG (K-61) lánctalpas úszó gépkocsi 

           A tanfolyam végén 7 fő kiváló katona címet ért el. 

1961-1962.: - A század képzési profilja nem változott.  

                     - 1961 őszén megkezdődött a zászlóalj szervezet létrehozása 

                     - 1962 augusztus 19-én a Nehézgépkezelő tanfolyam kivonásra került a Központi 

                       Tiszthelyettes Iskola alárendeltségéből és átdiszlokált a szentesi 39. műszaki  

                       dandár (MN2348) alárendeltségébe. Elhelyezve a Damjanich Laktanyában.  

                    - 1962 október 15-én az MN VKF Szerv.Mozg.CsF.001000/1962 sz. parancsa 

                       alapján megalakult az MN 5581, Önálló gépkezelő és kiképző zászlóalj. A MN  

                       VKF 0046. pcs. alapján ez dátum az egység ünnepnapja. 

1962-1963.: - Törzsfőnöki beosztás létrehozása. 

                    - Új géptípusok: GSZP-55 lánctalpas önjáró komp 

                                                MTU hídvető harckocsi 



                                               AUV-62 víztisztító állomás 

                    - Tiszt-tiszthelyettes szd. megalakítása a műszaki tisztek és tiszthelyettesek  

                       át-, és továbbképzésének végzésére. 

       - 1963. május 26-án az egység átköltözött a szentesi Esze Tamás Laktanyába.    

1963-1964.: - Új törzsfőnök és politikai helyettes kinevezése 

                    - Egyetemi előfelvételisek kiképzésének beindítása a ti-tts. szd. kötelékében 

                    - 1963 december 29-én az első önálló katonai eskü lebonyolítása. 

                    - 1964 június 14-én a „Pilis” feladat keretében az alakulat átdiszlokált Orosházára 

a  

                       Zalka Máté Laktanyába,de továbbra is az MN 2348 alárendeltségében maradt. 

       - Megkezdődött az „Egység története” könyv vezetése. 

                    - 1964 november 6-án az előfelvételisek kiképzésének befejeztével felavatták 

                      az első tartalékos tiszthelyetteseket.  

       - Átszervezés keretében megváltozott az alegységek elnevezése:                            

                               1. szd. - út-, hídépítő század (Úhé. szd.) 

                               2. szd. - állásépítő század (Állé. szd.) 

                               3. szd. - deszant század (Dt. szd.) 

                               Tiszt-, tiszthelyettes század (Ti. tts. szd.) 

                               Törzs századot vezetés híján megszüntették.  

1965.: - A KISZ KB Vándorzászló elnyerése 

           - Az alakulat élére új parancsnok lett kinevezve Zsilák Mátyás alez. személyében. 

1966.: - Az alakulat másodszor is elnyerte a KISZ KB Vándorzászlót. 

           - Megkezdődött a BAT-M gyorsjáratú lánctalpas buldózer gépkezelők felkészítése. 

1967.: - Az alakulat neve megváltozott: MN Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. 

           - Szervezeti változás: Úhé. szd. - út-, hídépítő gépkezelőket kiképző század, 

                                               Állé. szd. - állásépítő gépkezelőket kiképző század, 

                                               Dt. szd. - deszantátkelő gépkezelőket kiképző század, 

                                               Hivatásos tiszthelyettes kiképző század, 

                                               Tartalékos és tiszthelyettes kiképző század. /3 szakasszal/ 

           - Az alakulat 3. alkalommal, véglegesen is elnyerte a KISZ KB Vándorzászlót. 

           - Áttérés a sorozott állomány 3 x 8 hónapos kiképzésére. 

1968.: - Szervezeti változás: Előfelvételt nyertek 1-2. tiszthelyettesképző szakaszt törölték 

              az állománytáblából  

           - A tartalékos tiszt és tiszthelyettes kiképző század 3-ról 2 szakaszos szervezetre 

              változott.   

           - A hivatásos tiszthelyettes kiképző század 4 szakaszos szervezetre tért át.  

1970.: - Részvétel a Tisza – Szamos közi árvíz védelmi munkálataiban. 

           - PTSZ-M közepes lánctalpas úszógépkocsi gépkezelő képzés beindítása. 

1971.: - A tartalékos tiszt és tiszthelyettes kiképző század 1 – 2. szakasza tartalékos tts. képző,  

              a visszaállított 3. szakasz, egyetemet végzett tartalékos tisztképző szakasz lett. 

1973.: - augusztus 1-vel az MN Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ béke kiképző    

             feladata háborús feladattal bővült, és a 15. gépkocsizó lövészhadosztály  

             alárendeltségébe került, megalakítva a 23. műszaki zászlóaljat (MN 5581), valamint a  

             96. tartalékképző műszaki ezredet.  

           - Részvétel a „Buldózer-73” törzsvezetési gyakorlaton. Értékelés: megfelelő (MF).  

           - Főtiszti és zászlóstanfolyam levezetése az alakulatnál. 

1974,: - augusztusban „Buldózer-74” mozgósítási és összekovácsolási gyakorlat a 23. mű. z.  

              részére. Értékelés: MF.  

           - szeptember 29-én az Orosházi Üveggyár csapatzászlót adományozott az alakulatnak. 

1976 tavaszán a 23. mű.z. (HM) felügyeleti szemléje. Értékelés: MF. 



1977.: - A „Buldózer-77” gyakorlaton az értékelés MF. 

           - PKT gumikerekes buldózer 

           - UDS-110 hidraulikus kotrógép 

           - PZM-4 ezred földmunkagép 

1978.: - A „Buldózer-78” gyakorlaton az értékelés MF.  

           - december 31-én Zsilák Mátyás alez. elhunyt, az alakulat parancsnokának Beyer Ernő  

             alez. lett kinevezve.  

1979.: - februárban árvédelmi védekezés felső – Tisza vidékén Tiszadada-Tiszadob, és 

Szolnok  

              térségében. 

           - Részvétel a „Buldózer-79” törzsvezetési gyakorlaton.  

1980,: - A „Buldózer-80” törzsvezetési gyakorlat végrehajtása.   

           - A Kettős-Körös gátszakadás után a NMO. (Nehéz mentő osztag) részt vett Tarhos  

             területének megvédésében. 

1982.: - „Mátra II” állománytábla változás:  

             Kiképzési Osztály létrehozása                                          1. Kiképző század (Úhé) 

             1. Hallgatói század (Ht. tts.-k kiképzésére)                      2. Kiképző század (Állé) 

             2. Hallgatói század (Tartalékos ti. tts. kiképzésére)         3. Kiképző század (Dt) 

                                                                                                       Technikai biztosító század 

1983.: - Kiképzési Osztály megalakításának befejezése.  

           - Század politikai megbízotti beosztás létrehozása a sorozott állományú századoknál,  

              tartalékos parancsnoki hallgató tiszthelyettesekkel, zászlósokkal. 

1984.: - A Parancsnok önálló döntése alapján februárban az alakulat részt vett a Békés 

             megyében kialakult rendkívüli hóhelyzet következményeinek elhárításában, emberi 

             életek megmentésében, a lakosság ellátásában, közlekedés biztosításában.  

           - Bissau-guineai hallgatók 2 éves műszaki tiszthelyettesi képzésének beindítása (5 fő). 

           - 23. mű. z. harckészültségi-, mozgósítási-, és hadosztály gyakorlata. Értékelés. MF. 

           - 96. tartalékképző ezred mozgósítási és összekovácsolási gyakorlata. Értékelés: MF. 

1985.: - A Műszaki Tiszthelyettesképző Szakközépiskola tervezésének beindítása. 

1986.: - A 3. kiképző század (Dt) képzése átkerült az önálló deszantátkelő zászlóalj, (Ercsi) 

              kötelékébe. Megszűnt a K-61, PTSZ-M GSZP-55 képkezelő képzés. 

           - A 3. kiképző század új profilja: építőgépek gépkezelőinek képzése. Megkezdődött a  

               D-493, D-687 lánctalpas buldózer, 

               D-498 vontatott ládás földgyalu, 

               E-5015 hidraulikus kotró, 

               EO-4121A, EO-4124 hidraulikus kotró, 

               MOAZ önjáró földgyalu, 

               DZ-122, D-557 gumikerekes hidraulikus útprofilozó,  

               VSZF vízszűrő állomás gépkezelő képzés. 

1987.: - „Rubin” feladat: Június 15-ig felszámolásra került a 23. mű. zászlóalj.   

                                        Augusztus 31-i megalakult a Műszaki Kiképző Központ (MŰKK).  

           - Áttérés a 18 hónapos sorkatonai szolgálatra és a 3x6 hónapos kiképzési rendszerre. 

           - Új géptípusok: VSH-100 vibrációs úthenger, 

                                      GRW-101 statikus gumikerekes úthenger, 

                                      MTLB-U alvázon kifejlesztett műszaki felderítő jármű, 

                                      MTLB-U alvázon kifejlesztett műszaki akadálymentesítő jármű.  

           - Szeptember 01-vel megkezdődött a képzés a MN Műszaki Gépszerelő és Karbantartó  

             Tiszthelyettesképző Szakközépiskolán, az MN 5581 Parancsnok alárendeltségében.  

           - Az MN 5581 alakulat megalakításának 25. évfordulójának megünneplése. 

1988.: - Új géptípusok: L 220 gumikerekes homlokrakodó, 



                                      TMK-2 gumikerekes árokásógép.  

           - Beyer Ernő ezds. nyugállományba vonulását követően Kiss Imre alez. lett kinevezve 

              Parancsnoknak. 

1989.: - Az UDS-114 géptípusra a gépkezelői képzés beindítása.  

           - Megerősített század erő részvétele a 4. sz. főút szolnoki elkerülő szakasz út-alapjának 

             kivitelezésében. 

1990.: - Gépesítettlövész, harckocsi szakasz-, századparancsnokok erődítési, műszaki zárási  

             tanfolyamának levezetése. 

          -  Áttérés a 12 hónapos sorkatonai szolgálatra és a 2x6 hónapos kiképzési rendszerre. 

          - A TG-220 lánctalpas hidraulikus buldózer kezelői képzés beindítása. 

          - Szerződéses munkaként építési telkek földmunkáinak kivitelezése Csömörön. 

          - A MŰKK állományából megalakításra került a 87. Műszaki technikai ezred.  

            „Gerecse”II keretében.  

1991.:- A 96. Műszaki Tartalékképző ezred beolvadt a MŰKK állományába.  

          - A MŰKK a MH. MŰF alárendeltségéből az 5. Hadsereg 3. Gépesített hadtest  

            alárendeltségébe került.  

          - július 1-én a Műszaki Kiképző Központ megszűnt. Jogutódja 87. Műszaki Technikai  

  Ezred, Szentes. Az átdiszlokálás augusztus 5-ig befejeződött Szentes helyőrségbe. A  

  MŰKK teljes felszámolása október 31-ig lezárult. A Gépszerelő és Karbantartó  

  Tiszthelyettesképző Szakközépiskola továbbra is Orosházán működött 1997-ig a 87. 

  Mű. Techn. E., később egyéb HM szervek alárendeltségében.  

       

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                          

 

          
   

 

                       

 

 

 

                        

 

  

 

 

                                                                                                                                                                              

            

 

 


