
 

  



1. A HM CURRUS ZRT. BEMUTATÁSA 

 

A HM CURRUS Zrt.-t 1993 január 1.-ével alapították, a Magyar Honvédség szárazföldi erőinek logisztikai 

támogatására. A társaság az egyedüli ilyen jellegű ipari szervezet Magyarországon. A társaság telephelye 

Budapesttől 40 kilométernyire, Gödöllőn helyezkedik el. 100 %-os állami tulajdonú részvénytársaság, a 

tulajdonosi jogokat a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja, éves árbevétele 20-28 millió EURO, átlagos 

létszáma ~ 200 fő.  

A társaság ISO 9001: 2015 és AQAP 2110 minőségirányítási rendszer tanúsítással rendelkezik, továbbá 

minősített NATO beszállító, telephelye a hagyományos fegyverzet megsemmisítésére vonatkozó CFE 

Szerződés szerint regisztrált megsemmisítési hely. 

 

 

2. MEGLÉVŐ KÉPESSÉGEK 

 

a. Kerekes harcjárművek javítása, 

karbantartása, modernizációja 

 

A BTR-80, illetve BTR-80/A típusú, orosz 

gyártmányú, 8 kerekű, összkerékhajtású 

harcjárművek ipari szintű nagyjavítására a 

HM CURRUS Zrt. felkészült, ezt a 

tevékenységet rendszeresen végezzük: 

nagyjavítás során a jármű összes fődarabja 

kiszerelésre, ellenőrzésre javításra, 

beszabályozásra és visszaszerelésre kerül. 

Emellett a megrendelő igényének 

megfelelően szükség szerinti javításokat, időszakos karbantartásokat végzünk. Társaságunk tapasztalt 

a jármű speciális rendszereinek felújításában, modernizálásban, ideértve az automata tűzoltó rendszert, 

külső és belső kommunikációs rendszert, tűzvezető rendszer, a jármű figyelőműszereit, és fegyverzetét.  

A járművek modernizálása során különféle típusváltozatokat fejlesztettünk ki, illetve gyártottunk 

többek között a Magyar Honvédség, a Terrorelhárítási Központ igényei szerint: sebesült kihordó jármű, 

mentő-vontató jármű, vegyi-sugár felderítő jármű. 

A BTR harcjármű – bár több évtizedes múltra visszatekintő eszköz – a mai napig sok országban 

rendszeresítve van; a javításokhoz rendelkezünk hazai és külföldi beszállítói hálózattal a tartalék 

alkatrészek biztosítására, megfelelő műszaki dokumentációkkal, és kiemelt szakmai tapasztalattal, 

eszközállománnyal, kapacitással a megrendelők igényeinek teljes körű kielégítésére. 

 

 

 

 

 

 



b. Lánctalpas harcjárművek javítása, 

karbantartása, modernizációja 

 

A HM CURRUS Zrt. a T-72M1 közepes 

harckocsi, a PTSZ-M közepes úszó 

szállítójármű, az ATSZ-59G közepes 

tüzérségi vontató, a BAT-2 buldózer és a 

BLG-60 hídvető harcjárművek javításában is 

széles körű szakmai tapasztalatokkal 

rendelkezik. Javítani tudjuk az eszközök 

összes fődarabját, ahogy az eszközök 

speciális rendszereit is (fegyverzet, tűzvezető 

rendszer, irányzó és figyelő műszerek, 

kommunikációs rendszer, automata tűzoltó rendszer). Rendelkezünk a javítás utáni ellenőrzésükhöz, 

bejáratásukhoz, beszabályozásukhoz szükséges próbapadokkal (Schenk gyártmányú vízfékpadok, 

max. 1100 kW), ellenőrző eszközökkel. A fenti lánctalpas harcjárművek javítására állandó 

megrendelőnk a Magyar Honvédség. 

A HM CURRUS Zrt. szakembereinek, mérnökeinek szaktudására alapozva javaslatot tudunk tenni a 

megrendelő számára az eszközök lehetséges modernizációjára, amelynek megrendelése esetén saját 

fejlesztési lehetőségeink és rendszer integrátori képességeink felhasználásával el tudjuk készíteni a 

modernizált változatot a leírt javítási, karbantartási munkálatok mellett. 

 

 

c. Terepjáró teher- és személygépjárművek 

javítása, karbantartása, modernizációja 

 

A HM CURRUS Zrt. által javított 

típusválaszték a terepjáró tehergépjárművek 

(logisztikai szállítójárművek) esetében 

széles skálán mozog. Megtalálhatóak orosz 

gyártmányok (URAL, KRAZ), valamint 

RÁBA, TATRA, MAN, IVECO, 

MERCEDES BENZ típusok is. Ezen 

járműtípusok speciális, átalakított, 

szakfelépítménnyel ellátott változatai is 

nagy számban szerepelnek az általunk 

javított eszközök között (pl. műhelygépkocsi, víz szállító, üzemanyag szállító, tűzszerész, 

betegszállító). A speciális tehergépjárművek közé tartoznak a HMMWV M1151A1, a COUGAR 

MRAP, és a MAXXPro Plus MRAP típusok. A terepjáró személygépkocsikat az MB G-250, MB G-

270, MB G-280, valamint VW T4/T5 típuscsalád tagjai képviselik. A továbblépés irányaként 

tervezzük a Magyar Honvédség által üzemeltetett Toyota, illetve Land Rover terepjáró gépjárművek 

javításának, szervizelésének bevezetését. 

Az általános gépjárműjavításhoz szükséges szakismeret, javító eszköz állomány mellett rendelkezünk a 

speciális szakrészek javításához szükséges ismeretekkel, eszközökkel, továbbá vállaljuk az 



alapjárművek speciális célra történő átalakításának megtervezését, kivitelezését. A teher- és 

személygépjárművek vizsgáztatása érdekében a HM CURRUS Zrt. az NKH által akkreditált 

vizsgabázist működtet a telephelyén, amelynek szolgáltatásait a lakosság számára is ajánljuk.  

 

Az eddig bemutatott, az MH meglévő állománytáblás eszközeinek képesség csomag szemléletű 

életciklus gondozása, felújítása jelenti a HM CURRUS Zrt. jövőbeli képességeinek alapját: a Magyar 

Honvédség szárazföldi erőihez tartozó lánctalpas, kerekes eszközöket, műszaki gépeket, 

fegyverzettechnikai eszközöket a HM CURRUS Zrt. tartja működőképes állapotban életciklusuk során. 

A javítások, felújítások során figyelmet fordítunk arra, hogy az eszközök életük során megtartsák 

képességeiket, felhasználhatóságukat, illetve az évek során a gyártó által végzett alkatrész kiváltások, 

járműipari fejlesztések eredményeinek felhasználásával lehetőség szerint növekedjen 

megbízhatóságuk, teljesítő képességük.  

 

 

d. Aggregátorok javítása, karbantartása 

 

A HM CURRUS Zrt. kellő jártassággal 

rendelkezik a katonai - a szolgáltatott 

feszültség és teljesítmény széles skáláján 

működő - áramforrás aggregátorok üzembe 

helyezésében, karbantartásában, 

javításában, ideértve a korábbi orosz 

gyártmányú, a magyar HAD/HAB, valamint 

KIRSCH típusú német áramforrás 

aggregátorokat. Ezen a területen a Magyar 

Honvédség kiemelt partnerei vagyunk.  

A HM CURRUS Zrt. Magyarország 

területén kizárólagos joggal rendelkezik a KIRSCH (későbbiekben DEMTECH) áramforrás 

aggregátorok üzembe helyezésére, karbantartására, javítására. Követve a megrendelői igényeket, nem 

kizárólag telepített, hanem mobil, egyedi igényeknek megfelelő utánfutóra épített áramforrás 

aggregátor egységek kivitelezését is ellátjuk,  

 

 

e. Forgácsolási képesség 

 

A HM CURRUS Zrt. rendelkezik a szükséges 

forgácsolási kapacitással az általa javított járművek 

alkatrészeinek javítására, pótlására, valamint új 

alkatrészek gyártására. A géppark hagyományos 

esztergákat, marógépeket, síkköszörű gépeket tartalmaz, 

amelyek elegendőek a jelenleg felmerülő forgácsolási 

feladatok ellátására. Terveinkben szerepel a géppark 

bővítése NC/CNC megmunkáló központokkal, a nagy 

pontosságú forgácsolási feladatok ellátása érdekében. 



 

f. Szerkezet lakatos ipari képesség 

 

Fontosabb referenciáink között szerepel a 

Magyar Honvédség számára 150 db mobil 

útzár készítése, továbbá 183 db, 40 lábas 

konténerben elhelyezett víztisztító 

berendezés gyártása.  

A javítási feladatok kiszolgálására, új 

termékek előállítására, polgári 

megrendelők számára történő gyártásra 

kiváló lakatos, hegesztő szakemberekkel 

(minősített páncél hegesztő képesítéssel), és 

felszereléssel, valamint modern plazmavágó képességgel rendelkezünk. A hegesztéseket korszerű fogyó 

elektródás, védőgázas ívhegesztő berendezésekkel végezzük, lemez megmunkáló gépeink között 

daraboló, élhajlító valamint nagy teljesítményű (500 t, illetve 630 t-ás) sajtoló gépek segítségével 

tudjuk biztosítani a megfelelő minőségű és mennyiségű rendelések teljesítését. 

 

 

g. Konténerizált víztisztító telepítési 

képesség 

 

Az AsR 10/40M konténerizált 

víztisztító berendezés biztosítani tudja 

az ivóvíz arzén-, vas-, mangán 

tartalmának meghatározott 

határértékek alatti szintjeit. A 

berendezés a telepítés helyszínéül 

szolgáló település meglévő 

ivóvízrendszeréhez (vagy állandó 

összetételű vízhez) csatlakozik, és 

helyi vízvételi lehetőséget biztosít. Teljesítménye a fogyasztói létszámhoz igazodik. A berendezés 

maximális teljesítménye 10 m3/óra, 200 m3/nap (20 órás üzemidő figyelembevételével).  

együttműködésben 183 db AsR 10/40M víztisztító berendezést gyártott le, amelyeket Magyarország 

153 településére szállított el és helyezett üzembe. Erre a technolóiára épülve, a modularizáció illetve a 

tipizált könnyűszerkezetes építés előnyeinek felhasználásával indult be a Törpe Vízmű projekt, 

amelynek keretében telepítésre került a TVP-20 típusú törpe Vízmű. 

A HM CURRUS Zrt. biztosítja a kezelt szennyező elemeken kívül jelentkező szennyeződések tisztítására 

alkalmas technológia megtervezését, kivitelezését, telepítését. Tekintettel a világ iparosodási 

tendenciáira, az ebből fakadó egyre nagyobb környezeti lábnyomra, a tiszta, egészséges ivóvíz egyre 

nagyobb értéket képvisel, mely előállítását a HM CURRUS Zrt. - partnerével közösen – kiváló 

minőségben tudja vállalni az AsR víztisztító berendezés által.  

 

 



 

h. Fejlesztési projektek vezetése, műszaki 

fejlesztés, egyedi gyártás 

 

Társaságunk aktuális fejlesztési projektje a 

Rába Jármű Kft. megrendelésére végzett 

tűzszerész felépítmények megtervezése és 

legyártása a Gépjármű Beszerzési Program 

keretében biztosított MB UNIMOG 

alvázakra. Kiemelkedő projektünk továbbá 

CURRUS-Aries autóbusz fejlesztése és 

gyártása (ld. következő pont). 

A HM CURRUS Zrt. mérnök gárdája 

kiválóan alkalmas különféle járműipari 

fejlesztések/modernizálások megtervezésére, 

a prototípus gyártásának koordinálására, és a projekt teljes menedzsment feladatainak ellátására.  

Elsősorban járóképes jármű alvázra tervezünk különböző felépítményeket és valósítjuk meg az egyedi 

vagy kis sorozatú gyártást. Nagyobb darabszámú sorozatgyártás esetén szintén a mérnök gárda 

feladata a műszaki minőségbiztosítás, a sorozatban legyártott járművek életciklusa alatt a 

vevőszolgálat működtetése. 

 

 

i. CURRUS ARIES buszok, mint futó 

termék további piaci értékesítésének 

lehetősége autóbusz funkcióval, 

piacképes termékként  

 

A HM CURRUS Zrt. a busz tervezése 

során figyelembe vette a különböző 

megrendelői igényeket, így a moduláris 

kialakításnak köszönhetően az ARIES 

számos felhasználási területen 

(személyszállító, egészségügyi, tárgyaló, 

rabszállító kivitel) alkalmazható. Társaságunk 2019. januárjáig 61 darab ARIES járművet adott át, és 

további 59 darab jármű értékesítése várható. Célunk a gyártás mellett az autóbusz további fejlesztése, 

mely lehetőséget ad a jövő innovációinak felhasználására, autonóm technológiák alkalmazására, és a 

jármű piacának bővítésére. Megrendelőink között van a Magyar Honvédség, és a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága. 

A fejlesztésen túl tervezzük egy korszerű szakszervíz létrehozását, hogy a megrendelőink számára 

gyártott, egyedi, moduláris kivitelű ARIES buszok garanciális időszakot követő karbantartását is a 

lehető legmagasabb szinten biztosítsuk. 

 

 

 



 

j. Terepjáró tűzoltó gépjárművek 

karbantartása, javítása, gyártása, 

modernizálása 

 

A katonai repülőtereken és bázisokon a 

következő tűzoltó gépjármű típusok 

kerülnek alkalmazásra: RNTG 

(Repülőtéri Nehéz Tűzoltó Gépjármű), 

TTGF (Terepjáró Tűzoltó Gépjármű 

Fecskendő), NRTG (Nagy teljesítményű 

Repülőtéri Tűzoltó Gépjármű), valamint 

az RGYTG (Repülőtéri 

Gyorsbeavatkozó Tűzoltó Gépjármű). E 

típusokat HM CURRUS Zrt. együttműködésben fejlesztette ki, és gyártotta le, illetve szerezte be. A 

fejlesztést a HM CURRUS Zrt. terepjáró tehergépjármű alvázon, speciális tűzoltó felszerelések 

integrálásával végezte el: 12 db RNTG és 6 db TTGF járművet gyártottunk, az NRTG és RGYTG 

járművek gyártóműtől való beszerzésében nyújtottunk segítséget a Magyar Honvédségnek. A tűzoltó 

gépjárműveken kívül a HM CURRUS Zrt. tervezte és gyártotta (11 db került legyártásra) a katonai 

zászlóaljak tűzvédelmét szolgáló tűzoltó utánfutókat.  

A megrendelői igényeknek megfelelően a HM CURRUS Zrt. vállalkozik fenti típusok gyártására, 

karbantartására; a tűzoltó gépjárművek javítását a HM CURRUS Zrt. képzett szakemberei végzik az 

életciklusuk alatt. Az idő múlásával szükségessé válhat a tűzoltó gépjárművek átalakítása, 

modernizálása, amely során korszerűbb berendezések kerülnek beépítésre; a modernizálás 

megtervezését, a fejlesztés megvalósítását Társaságunk teljes körűen elvégzi. 

 

 

k. Tüzérségi eszközök, gépágyú, géppuska, 

optikai eszköz javítása 

 

A HM CURRUS Zrt. D-20 típusú 

ágyútarackokat, valamint a harckocsik és 

harcjárművek fegyverzetéhez tartozó 2A72 

típusú 30 mm-es gépágyúkat, 14,5 mm-es 

KPVT, 12,7 mm-es NSZVT és 7,62 mm-es 

PKT géppuskákat egyéb géppisztolyokat, 

pisztolyokat javít, amihez rendelkezik a 

szükséges szakértelemmel, műszaki 

dokumentációval, valamint ellenőrző 

idomszerekkel és berendezésekkel. 14,5 mm űrméretig a javított fegyverek belövését, lő próbáját saját 

lőterünkön végezzük. A fegyverek mellett képesek vagyunk távcsövek, optikai irányzékok javítására 

is.  



Mindamellett, hogy a fenti típusú, a mai napig számos országban használt fegyverek teljes körű 

javítását Társaságunk el tudja látni, a Magyar Honvédség eszközeinek típusváltásával együtt járó 

NATO űrméretű lőszereket tüzelő fegyverek javítási feladatainak ellátása is előkészítés alatt áll.  

 

 

 

3. JÖVŐBELI, TERVEZETT KÉPESSÉGEK 

 

a. MH meglévő állománytáblás eszközeinek életciklus utáni hasznosíthatósági lehetőségei – 

tanulmány           

 

A Magyar Honvédség nagy darabszámban rendelkezik orosz eredetű harcjárművekkel, harckocsikkal, 

és német eredetű tehergépkocsikkal, amelyek az életciklusuk lejárta után is rendszerben maradtak. A 

javításukhoz szükséges tartalék alkatrészek beszerzése egyre nehezebb, műszaki állapotuk 

folyamatosan romlik. Az eszközök szétszerelésével, az alkatrészek felújításával az alkatrész hiány 

csökkenthető. Az eszközök rendszerből történő kivonása után külföldre történő eladásuk államközi 

egyezményekkel korlátozott.  

A tevékenység jogi, gazdasági és műszaki feltételeinek tisztázására egy tanulmány keretében kerülhet 

sor; a HM CURRUS Zrt. a hasznosítási lehetőségét szabályozó jogi háttér felderítésével, tisztázásával, 

a tanulmányban javaslatot tud tenni a további hasznosítási lehetőségekre, a jogi előírások betartása 

mellett. Továbbá piackutatással meg tudja határozni mind a hazai, mind a külföldi értékesítés 

lehetőségeit. A tanulmány megállapításai alapján, megbízás esetén a HM CURRUS Zrt. vállalja a 

gyakorlati megvalósításban történő közreműködést. 

 

 

b. Társaságunk megjelenése új képességgel, mint MAN szakszervíz és kereskedő 

 

A HM CURRUS Zrt. profilszélesítésének és hosszú távú működésének egyik pillére lehet, ha követve 

a Magyar Honvédség modernizációs törekvéseit megteremti a lehetőségét annak, hogy az elavult 

tehergépjárművek felújítása mellett - és egy idő után ahelyett - minél előbb jártasságot szerez a modern 

teherautók javítása terén. 

A Magyar Honvédség egyre több modern RÁBA H sorozatú járművel rendelkezik, amelyek 

karbantartása és javítása, valamint évek múlva az első szériák részleges felújítása mára napi feladattá 

vált.  

Mivel a RÁBA alapvetően MAN alapokra építi a H sorozatot ezért kézenfekvő, hogy a jövőben az MAN 

technológiát szükséges elsajátítani és a Társaság hatáskörébe helyezni, hivatalos márkaszervizként. 

Így továbbra is meg tudunk felelni az MH szárazföldi erőinek logisztikai támogatásának, illetve nyitni 

tudunk a polgári piac felé. 

 

 

 

 

 



c. Társaságunk megjelenése új képességgel, mint VOLVO (Renault) szakszervíz 

 

Az utóbbi években jelentős darabszámban beszerzett VOLVO, Renault és CURRUS ARIES (Volvo 

alváz) járművek garancia időn túli javításaira és kötelező karbantartásaira az előbbiekben említett 

MAN márka mellett a HM CURRUS Zrt. meg kívánja szerezni a szűkített szervizjogokat (csak a MH 

tulajdonában lévő járművekre vonatkozólag), hogy ezzel is biztosítsuk az MH gépjárművei számára a 

folyamatos hadrafoghatóságot és magas műszaki színvonalat az elkövetkező évekre.  

Ezen szervizjogok birtokában a helyszíni és telephelyi javításokat központosítani tudjuk, ami a 

hatékonyság növelése és határidő csökkentése mellett előnyt jelent az adminisztrációban és a 

kivitelezésben is. 

 

 

d. Mbombe 8x8 páncélozott szállító harcjármű gyártása (Paramount Group közreműködésével) 

 

Amennyiben a HM a harcjármű rendszeresítése mellett dönt, a HM CURRUS Zrt. biztosítani tudja a 

telephelyén a hazai összeszerelés bázisát, szakember gárdája honosítani tudja az eszköz 

dokumentációit. A Paramount Group - több alkalommal lezajlott egyeztetést követően - tisztában van 

a HM CURRUS Zrt. képességeivel. Az információk alapján a HM CURRUS Zrt. alkalmas partner az 

együttműködésre. 

A rendszeresítésre kerülő mennyiség függvényében vállaljuk az eszköz komplett összeszerelését a 

gyártó által szállított elemekből, nagyobb darabszám esetén az összeszerelés már Magyarországon, a 

HM CURRUS Zrt. és beszállítók által gyártott alkatrészek, részegységek és a gyártó által szállított 

fődarabok felhasználásával történhet. Az eszköz gyártása mellett Társaságunk (megfelelő 

infrastrukturális beruházások és létszámbővítés után) el tudja látni az eszközök életciklus alatti 

karbantartását, javítását, a kezelők kiképzését. 

 

 

e. Kraz, Ural, MAN, Iveco hordozójárművek helyett új gyártású MAN tgk-biztosítása 

szaktechnikai felépítmények adaptálása az új járóképes alvázra szaktechnikai felépítmények 

modifikálása 

 

A hadrendben lévő KRAZ, URAL, ZIL, KAMAZ járművek jóval életciklusuk és életciklus 

meghosszabbításuk után vannak. Alkatrész ellátottságuk, műszaki színvonaluk és megbízhatóságuk 

már nem elégíti ki a kor követelményeit és a NATO csapatokkal való együttműködésre sem 

alkalmasak. A terepjáró képességük elvitathatatlan, de ez kevés ahhoz, hogy hatékony logisztikai 

támogatást tudjanak nyújtani műszaki elavultságuk és rohamosan csökkenő megbízhatóságuk okán. 

A HM CURRUS Zrt. ennek a kihívásnak kíván megfelelni azzal, hogy a szakfelépítménnyel 

rendelkező járművek elavult hordozójárműveit már nem felújítja, hanem modern, MAN közepes 

terepjáró képességű alvázakra szereljük át.  

A tervezést, kivitelezést és engedélyeztetést Társaságunk el tudja végezni, ehhez rendelkezünk a 

szükséges mérnöki és technikai képességgel. Megrendelői döntést követően, az infrastruktúra 

fejlesztése után a projekt megkezdhető. 

 

 



f. Daru felépítményezés 

 

A képesség legfontosabb értéke, hogy magyarországi hozzáadott értékkel orvosolja az önjáró daruk 

hiányát, másrészt profilbővítést jelent a HM CURRUS Zrt. számára. Lehetőség van daru-

felépítmények hazai összeszerelésére és ráépítésére az MH által preferált teherautó alvázakra. A daruk 

vázát és hegesztett egységeit felhasználva az összeszerelést, ráépítést, forgalomba helyezést és a 

későbbi szervizszolgáltatást Társaságunk látja el, a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk az 

összeszerelési és engedélyeztetési munkához. 

 

 

g. Áramforrás aggregátorok hazai gyártásának, összeszerelésének megvalósítása 

 

Elsődlegesen a Magyar Honvédség igényeinek kielégítésére, az áramforrás aggregátor állomány 

egységessé tétele érdekében a HM CURRUS Zrt. áramforrás aggregátor család megtervezését, a 

termék előállítását tudja vállalni. További piaci lehetőségként tekintünk a katasztrófavédelem, a 

kórházak, és rendezvényszervezők igényeire. 

Az áramforrás aggregátorokba beépítésre kerülő motorok, generátorok, vezérlő és kezelő 

berendezések más gyártók termékei, a HM CURRUS Zrt. integrátori tevékenységet végez a végtermék 

elemeinek kiválasztása, összehangolása céljából. Az áramforrás aggregátorok életciklus alatti 

javítása, karbantartása, a kezelők kiképzése szintén a HM CURRUS Zrt. feladatát képezi. 

 

 

h. Napelemes akkumulátor csepptöltő rendszer biztosítása HM-MH részére 

 

A modern kor szellemében egy környezettudatos megoldás adaptálása az összes robbanómotoros 

járműhöz vagy berendezéshez, amit akkumulátorról indítanak. Elmondható, hogy éves szinten több 

millió forintos nagyságrendben szükséges akkumulátorokat beszerezni az indíthatóság fenntartására. 

Ez a napelemes töltő berendezés minden járműre kis helyigény mellett felszerelhető, napenergiával 

bárhol tölthető az akkumulátor, ez által a folyamatos indíthatóság elektromos oldalról biztosított. Ezen 

túlmenően a személyzet a motor járatása nélkül is tartósan elektromos áramhoz tud jutni.  

A tervezése és a tesztdarabok legyártása megrendelői döntés után azonnal megkezdhető. Előnye, hogy 

a rendszer továbbfejleszthető nagyobb gépjárműtároló helyek folyamatos üzemű akkumulátortöltési 

pontokkal való felszerelésére, illetve mobil napelem telep is kifejleszthető, gyártható (kb. 3kW 

teljesítményig utánfutó méretben). 

 

 

i. Flottakezelési képesség 

 

Az MH hiányzó képességeinek pótlása (gép, és szállítóeszköz; daruk, emelők, nehézgép szállító 

pótkocsik), anyagmozgató képességek biztosítása érdekében a HM CURRUS Zrt. 

flottaszolgáltatásával tovább csökkenthető a honvédség adminisztrációs terhe és az alapfeladatára 

nagyobb figyelmet tud fordítani. A beszerzés és karbantartás teljes egészében a Társaság feladat, a 

megrendelőnek az előre tervezhető költségek mellett kizárólag a szakszerű használattal kell számolnia.  



Hosszabb távon akár a MH vagy a HM személyszállító gépjárművei is bevonhatók a flottakezelésbe 

ezzel is elősegítve az adminisztráció és a költségek csökkentését, növelve a karbantartások 

hatékonyságát és nyomon követhetőségét. 

 

 

4. KAPCSOLATI TÉRKÉP 

 

A HM CURRUS Zrt. azon dolgozik, hogy feladatait, fejlesztéseit, projektjeit a legmagasabb színvonalon 

tudja megvalósítani a megrendelő részére, ehhez viszont elengedhetetlen az innovatív partnerség, és a 

megbízható stratégiai együttműködések kialakítása mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. A Magyar 

Honvédség; annak szervezetei, továbbá a Honvédelmi Minisztérium és az irányítása alá tartozó Társaságok 

közötti kapcsolati hálón túlmenően Társaságunk törekszik a versenypiaci szereplőkkel való, kölcsönösen 

előnyös együttműködések kiépítésére: 

 

a. Hazai kapcsolattérkép 

 

A HM CURRUS Zrt. speciális jármű felépítményeket, valamint csörlő készletek szállít a Rába Jármű 

Kft. számára katonai járművekhez, továbbá Társaságunk végzi a Rába tehergépkocsik karbantartását, 

javítását a Rába megrendelése alapján. 

 

A Volvo Hungária Kft. járóképes alvázakat szállít a CURRUS-ARIES autóbuszokhoz, Renault 

márkaszervizként a Magyar Honvédség Renault vontatóinak szervizelését, javítását végzi 

Társaságunkkal együttműködésben. 

 

Az Ikarus Járműtechnika Kft-vel együttműködésben készülnek a CURRUS-ARIES autóbuszok 

felépítményei, az autóbuszok készre szerelése, továbbá a HM CURRUS Zrt. stratégiai együttműködő 

partnere az autóbusz gyártásában más megrendelők számára. 

 

Pintér Művek különböző, nagy pontosságú megmunkálást igénylő alkatrészek gyártásában, illetve a 

Pintér Művek tulajdonában lévő Haditechnikai Park eszközeinek a felújításában partnere a HM 

CURRUS Zrt-nek. 

További partnerek a katonai gépjárművek javításában: 

- T&A Kft., 

- GVS Kft., 

- D.E.E.T. Kft., 

- Sándor Autóház Kft., 

- FORKLIFT CENTER Kft. 

 

 


