Miniszteri látogatás Társaságunknál
A honvédelmi miniszter a HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. és a HM CURRUS
Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. gödöllői telephelyein tett látogatást 2018. február 15-én.
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A tárcához tartozó cégek vezetői a látogatás alkalmával tájékoztatást adtak a honvédelmi
miniszternek 2017. évi tevékenységükről.
A HM ArmCom ZRt. örömmel számolt be arról, hogy sikeres, eredményes, nyereséges évet
zárt. A ZRt. katonai termelése közel 20%-kal haladta meg 2017-ben a tervezettet és 39%-kal
az előző évit. A hagyományos híradóeszközök javításán és karbantartásán kívül többek között
mobil mérő gépjárművet, műhelykocsit, klímát, energiaellátó rendszert is javítottak, valamint
MH 300 rádiók kézi rádiók beszabályozását, elemcseréit végezték. A C2 tender keretében PK2 pc, PK-3 pc, PK/4 Pc, PK-2/GK vezetési pontokat építettek be és megvalósították az RR-1/G
antennák tervezési feladatait is.
A vezetők beszámoltak arról is, hogy folytatták az MH Stacioner vezetési-irányítási hírközlő
rendszerének felügyeleti munkáit és befejezték az előző évben megrendelt Skylark beszerzést.
Külön szerződés keretében MV-300 rádiók (Kongsberg) javítását végezték, és a PATRIK
valamint a Glória típusú tűzoltó készülékek karbantartási munkáit folytatták.
Az előző évben megkötött szerződés szerint, az MH digitális kapcsolóközpontjainak fenntartási
munkáit, a TÁTISZ-4 szektor megvilágító javítási munkáit továbbra is végezte a Társaság.
Keretszerződés szerint került sor a P-17 Schörling, OLH-4500 repülőtéri karbantartó gépek
javítási munkáira, valamint 2 db VSBRDM harcjármű bevizsgálására.

A polgári termelés területén a tervezett árbevételt 40,9%-ra sikerült teljesíteni. Az Országos
Mentőszolgálat részére sziréna javítást, hordágyláb gyártást, hordágyöv gyártást folytatott a
cég. Mobil hőkamerás rendszerek javítási munkáit is végezte egy előző évben megkötött
szerződés keretében a MILIPOL ZRt alvállalkozójaként. A TotalTel Kft részére szintén az
előző évben megkötött szerződés keretében mikrohullámú rendszer fejlesztését végezte a
Társaság. A HM részvénytársaságok közül a HM CURRUS ZRt, részére tűzoltó készülék
karbantartást végeztek, a HM EI ZRt részére pedig folytatták az MH antennatornyainak
karbantartását, valamint a C2 kommunikációs rendszer tervezési, műszaki feladatait.
Az elmúlt év tevékenységének bemutatása mellett a Társaság új vezetői ismertették az idei év
célkitűzéseit is.
Az alap feladatokon túlmenően a jövőben a Társaság részére kiemelt feladat a Magyar
Honvédség érdekében folytatott haditechnikai kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenység
végzése az alaptevékenység vonatkozásában önállóan, illetve rendszerintegrátorként.
A Társaság ennek érdekében a hazai védelmi ipari szektor meghatározó
kommunikációtechnikai fejlesztő, gyártó és karbantartó szervezetévé kíván válni.
A Társaság kibővített céljai és alaprendeltetésének eredményes kialakítása és későbbi hatékony
ellátása érdekében aktívan részt kíván vállalni a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderő-fejlesztési
Program megvalósításában, továbbá a nemzeti haditechnikai kutatás-fejlesztés-innovációs
tevékenység integrációs központjává kíván lenni.
A Társaság vezetői a beszámoló után bemutatták Dr. Simicskó István miniszter úrnak a HM
ArmCom ZRt. jelentősebb műhelyeit. Miniszter úr megtekintette az egyes munkafolyamatokat,
megköszönte az együttműködést, és 2018-ra is hasonló eredményeket kívánt a vezetőknek,
valamint a részvénytársaság valamennyi munkatársának.

