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KÖZPONTI JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 
MONITOROZÁSA 

II. rész 

Absztrakt 
A Magyar Honvédség központi logisztikai ellátásáért felelős szerve-
zet, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ, a gépjárműtechnikai 
eszközök üzemfenntartásához szükséges alkatrész-, akkumulátor- és 
gumiabroncs-beszerzésekre, valamint szervizekre, javításokra éves 
szinten folyamatosan teljesülő szolgáltatási szerződéseket köt. A 
szolgáltatási szerződésekkel az MH a saját kapacitásaival le nem 
fedett technikai kiszolgálási és javítási igényét váltja ki. Kétrészes 
cikksorozatom első részében bemutatásra került általánosságban egy 
központi szolgáltatási szerződés szerinti javítási folyamat, illetve az 
annak hatékonyságát befolyásoló tényezők közötti összefüggések. A 
cikk jelenlegi második részében az utóbbi 4 évben a Gépjármű Be-
szerzési Program keretében leszállított járművek szervizelésére és 
meghibásodásainak javítására kötött központi szerződés tapasztala-
tai kerülnek kiértékelésre és elemzésre. 

Kulcsszavak: Gépjármű Beszerzési Program, központi javítás, szol-
gáltatási szerződés, teljesítési igazolás, meghibásodási statisztika, 
gyakori meghibásodások 

1. Bevezetés, előzmények 

1.1. Gépjármű Beszerzési Program 

A Magyar Honvédség a meglévő korszerűtlen és fizikailag elhasz-
nálódott közúti és terepjáró személy- és tehergépjárműveinek, vala-
mint autóbuszainak cseréjére 2002-ben indított beszerzési eljárást 
Gépjármű Beszerzési Program néven (továbbiakban: GBP). 
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Az eljárás a szovjet-orosz eszközökhöz már abban az időben is 
érezhetően akadozó alkatrészellátás megoldásának a problémáján 
kívül az alábbi fő feladatok megvalósítását is célul tűzte ki: 

- a fizikailag és erkölcsileg amortizálódott gépjárműpark cseréje; 
- a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesí-

tésére való képesség biztosítása; 
- folyamatos alkalmazkodás az EU-s és a hazai műszaki és kör-

nyezetvédelmi jogszabályi környezethez. 

A pályázat az alábbi három kategóriában került kiírásra: 
- autóbuszok (A- kategória); 
- katonai közúti összkerékhajtású gépjárművek (B- kategória); 
- katonai terepjáró gépjárművek (C- kategória). 

2003. év tavaszán az ajánlati dokumentációban meghatározott há-
rom kategóriából kettőben, az A- és a C- kategóriában került nyertes 
pályázó kihirdetésre. Az autóbuszok szállítására az IKARUS Trade 
Kft, míg a katonai terepjáró gépjárművek szállítására a RÁBA Jármű 
és Buszgyártó Kft. (továbbiakban: RÁBA Jármű Kft.) nyerte el a szál-
lítás jogát. 

A Katonai közúti összkerékhajtású gépjárművek (B- kategóriában) 
a nyertes pályázó kihirdetését követően a pályázat további elbírálása 
jogi útra terelődött, szerződéskötésre nem került sor. 

Autóbuszok szállítására a honvédelmi tárca 2008-ig adott megren-
delést, figyelemmel a beszállító időközben jogutóddal történő meg-
szűnésére, illetve a jogutódlást követően bekövetkezett szükségszerű 
típusváltásra. 

A GBP keretében az elmúlt 15 év alatt – az egy-, illetve kétéves 
megrendelésekkel – az A- és C- kategóriában együtt összesen 865 
db eszköz beszerzésére került sor. 

1.2. A GBP-s járművek üzemeltetése 

A GBP keretében leszállított járművek 2 év, illetve 100 ekm garan-
ciával kerültek átadásra. A garanciális időszak után az üzemeltető 
csapatok részéről támasztott üzemfenntartási igénynek eleget téve 
egy rugalmas, az MH érdekeit messzemenően figyelembevevő köz-
ponti fenntartási szerződés megkötése vált szükségessé. 
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Az első, a katonai terepjáró gépjárművekre kiterjedő vevőszolgálati 
szerződés megkötésére 2008-ban a C- kategóriában nyertes RÁBA 
Jármű Kft.-vel került sor. Az ilyen tartalmú együttműködésre a RÁBA 
Jármű Kft.-vel megkötött Keretszerződés által biztosított szállítói kizá-
rólagosság teremtett lehetőséget. Fentiek szükségszerűségét mi sem 
igazolja jobban, mint a cég által eddig leszállított 840 db 
gépjárműtechnikai eszköz mennyiségi ténye. 

2. A GBP-s központi szervizszerződés 

2.1. A szerződés tárgya 

2003-tól kezdődően a katonai terepjáró gépjárművek C- kategóriá-
jában az alábbi, 1. számú táblázat szerint besorolt személy- és teher-
szállító eszközök kerültek szállításra. 

A LESZÁLLÍTOTT, C- KATEGÓRIÁJÚ KATONAI TEREPJÁRÓ GÉPJÁRMŰVEK 
1. számú táblázat 

Osztály 
jele 

Rakomány 
tömege 
[tonna] 

Vontatmány 
tömege [tonna] A jármű jellege Típusok 

I. 

0,5–1,5 
Legfeljebb a jármű 
össz. gördülő tö-
megének 75%-a 

1+4, illetve 1+8 fő szállí-
tására alkalmas terepjá-

ró személygépkocsi, 
ponyvás kivitelben 

MB G270 / 
280 / 300 

CDI 0,5–1,5 
Legfeljebb a jármű 
össz. gördülő tö-
megének 75%-a 

1+4, illetve 1+8 fő szállí-
tására alkalmas terepjá-

ró személygépkocsi, 
zárt kivitelben 

1–1,5 
Legfeljebb a jármű 
össz. gördülő tö-
megének 75%-a 

Terepjáró könnyű teher-
gépkocsi 

és bázisjármű 

II. 2–4 legalább 3,4 Terepjáró tehergépkocsi 
és bázisjármű 

MB 
UNIMOG 

4000 / 400 

III. 5–8 legalább 8 Terepjáró tehergépkocsi 
és bázisjármű 

RÁBA H14 
RÁBA H18 

IV. 10–18 10–25 Terepjáró tehergépkocsi  
és bázisjármű 

RÁBA H25 
MAN HX32 

V. 
18 felett 

(nyeregter-
heléstől 
függően) 

60 felett 

Terepjáró bázisjármű 
és nyerges járműszerel-

vény MAN TGA 
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Az egyre bővülő gépjárműmennyiség szervizének és javítási fel-
adatainak végrehajtására, az 1. számú táblázatban felsorolt típusok-
ra, 2008-tól kezdődően az MH éves gyakorisággal folyamatosan köt 
központi szerződéseket. A központi szervizek koordinációs feladatait 
a RÁBA Jármű Kft. végzi. A cég az általa szállított típusok esetében a 
futásteljesítményhez és időnormához kötött szervizeket, valamint a 
szükség szerinti javításokat regionális alvállalkozók bevonásával, il-
letve saját mobil szervizcsoportjával teljesíti. 

A cég által működtetett vevőszolgálat minden típus esetében a ka-
tonai szervezetek bázisaitól max. 10 km távolságra lévő szervizekkel 
kötött alvállalkozói szerződést. 

2.2. A szerződés ismérvei, a megrendelés folyamata 

A központi szervizszerződés elsődleges feladata a katonai szerve-
zetek által üzemeltetett katonai terepjáró gépjárművek garanciális, 
illetve garanciaidőn túli – futásteljesítményhez és/vagy az eltelt idő-
höz kötött – szervizének végrehajtása, valamint a bekövetkezett 
meghibásodások helyreállítása itthon és külföldi műveleti területen 
egyaránt. A központi szervizszerződést a Magyar Honvédség Logisz-
tikai Központ (továbbiakban: MH LK) köti az éves szinten erre a célra 
tervezett központi költségvetés terhére. 

A katonai szervezetek a szerviz, illetve javítási igényüket az ún. 
Bejelentő lapon elektronikusan továbbítják a központi szerződést 
2013. óta kezelő MH LK illetékes szervezeti egységéhez. Az MH LK a 
hibabejelentés szakmai megvizsgálását követően jóváhagyását adja 
a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (továbbiakban: MH 
ARB) részéről a szerviz vagy a javítás RÁBA Jármű Kft.-től történő 
megrendelésére. Az MH ARB által írásos formában megküldött szer-
viz és javítási igény alvállalkozói továbbrendelésére a RÁBA Jármű 
Kft. központi vevőszolgálata 48 órán belül intézkedik. A hibabejelen-
tés folyamatát az 1. ábra szemlélteti. 

A RÁBA központi vevőszolgálat a regionális alvállalkozók felé tör-
tént megrendelést követően értesíti a bejelentő alakulat kijelölt képvi-
selőjét, és rajta keresztül intézkedik a jármű beszállítására. 

A javítások általában 1-2 napot vesznek igénybe, azonban a meg-
hibásodás jellegétől (pl. karambolos), valamint egyes speciális alkat-
részek beszerzési idejétől függően esetenként 10 napot is igénybe 
vehetnek. Általánosságban elmondható, hogy a szervizekhez és a 
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javításokhoz szükséges fenntartási anyagok a szervizek raktáraiban 
rendelkezésre állnak, illetve max. 48 órán belül biztosíthatók. 

 

1. ábra. A hibabejelentés folyamata 

A javításra beszállított járművekre a szerviz munkalapot nyit, és 
azon rögzíti a megrendelői igényeket, valamint azon veszi át javításra 
az eszközöket is. A javítás után a szerviz értesíti a beszállító katonai 
szervezet képviselőjét, és visszaadja javításból a járművet. A javítá-
sok minőségét, illetve végrehajtását a katonai szervezet képviselője 
ellenőrzi és annak megfelelősége esetén aláírásával igazolja a meg-
rendelt munka teljesítését. Nagyobb technológiai mélységű, tömeges 
mennyiséget érintő azonos javítások esetén a javításból történő átvé-
telt az MH LK erre kijelölt minőségbiztosítási szakemberei végzik. A 
járművek katonai szervezetek részére történt visszaadását követően 
a regionális szerviz megküldi az átvevő személy által leigazolt javítási 
munkalapot és anyagfelhasználási jegyzéket a RÁBA központi vevő-
szolgálata részére, amely az MH LK felé a teljesítésigazolás kiállítá-
sának alapokmányát képezi. Az MH LK felé elektronikusan megkül-
dött Munkautalvány és Anyagfelhasználási jegyzéket az arra jogosult 
személy szakmailag ellenőrzi és aláírja, amelyet követően a Teljesí-
tésigazolás – az MH LK haditechnikai főnök által is aláírtan és lepe-
csételve – kiállításra és eredetben visszaküldésre kerül a RÁBA Jár-
mű Kft. központi vevőszolgálata részére. A visszajuttatott teljesítés-
igazolást a RÁBA központi vevőszolgálat által kiállított számla mellék-
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leteként kifizetés céljából megküldik a költségviselő MH ARB részére, 
ahol 30 napos fizetési határidővel annak kiegyenlítése megtörténik. 

Az elmúlt időszakban – 2013. óta – több alkalommal is volt arra 
példa, hogy több ütemben nagyobb, 20 db-ot is meghaladó mennyi-
ségben kerültek külföldi misszióból járművek hazaszállításra, melyek 
helyreállítása a központi vevőszolgálati szerződés terhére lett meg-
rendelve. 

A külföldről hazaszállított járművek esetében a minőségi átvételi 
feladatokat az MH LK Műszaki Átvételi és Vizsgálati Osztálya végzi, 
melyet az átvett megjavított eszközökre külön egyedenként kiállított 
Megfelelőségi igazolással dokumentál. Ebben az esetben az előző-
ekben részletezett „dokumentációs csomag” kiegészül ezzel az iga-
zolással, melyet a teljesítésigazoláshoz szintén csatolni szükséges. 

A központi vevőszolgálat a külföldi műveleti területeken alkalma-
zásban lévő magyar missziók által használt járművek szervizelését és 
javítását is végzi (végezteti), vagy a misszió keretében, vagy annak 
térségében települt márka-specifikus képességekkel rendelkező 
szervezetek bevonásával. Ezek viszonylatában a szerviz-reagálási 
idő – a hazai 48 óra helyett – 5 munkanap. A műveleti területeken a 
járművek szolgáltatói feladatait elsődlegesen az azonos vagy hasonló 
márkájú járművek szervizelésére és javítására felkészült, lehetőség 
szerint a települési vagy táborhelyhez közeli cégek útján végzik. Ilyen 
esetekben nagyon fontos tényező a járműveink más nemzetek jár-
műveivel fennálló kompatibilitása és interoperabilitása, ugyanis a 
missziókba nagyobb eszköz állománnyal és nagyobb képességekkel 
kitelepült szövetséges erők eszközeinek fenntartási rendszeréhez és 
ellátási láncához az MH eszközei is illeszthetők. 

A GBP követelményei között meghatározó alapelvként fogalmazó-
dott meg a családelvűség és csereszabatosság, a szövetséges erők 
járműveivel való lehető legnagyobb mértékű kompatibilitás, melyek 
helyénvalóságát a fentiekben vázolt missziós szervizelési példa is 
visszaigazolni látszik. 

A GBP C- katonai terepjáró gépjárművek öt alkategóriájában szállí-
tott járműtípusok között gyakorlatilag két nagy járműgyártó termékeit 
figyelhetjük meg: az I-II. kategóriákban a Mercedes-Benz (MB G270 / 
280 / 300 és az MB UNIMOG), míg a III-V. kategóriákban a MAN 
(RÁBA H- sorozat és a MAN) eszközökkel találkozhatunk. Ezen jár-
művek saját hazai és külföldi missziós szervizelésére és javítására a 
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német Bundeshwehrt (továbbiakban: BW) is kiszolgáló Rheinmetall 
GmBH települt. Tekintettel arra, hogy a BW is ugyanazon típusokat 
üzemelteti a missziókban, mint az MH, eddig még minden olyan kül-
földi alkalmazásban, ahol a BW is jelen volt, ott az MH GBP-s eszkö-
zeinek szervizelése és javítása is – megfelelő szerződéses keretek 
között – biztosított volt. 

2.3. Regionális szervizek 

A regionális szervizek a RÁBA Jármű Kft.-vel azonos minőségbiz-
tosítási rendszerrel és többségük márkaképviseleti jóváhagyással 
működik. A GBP keretében szállított Mercedes-Benz G-Wagen, MB 
UNIMOG, RÁBA, illetve MAN típusú járművek alvállalkozói szervizei-
nek kiválasztásánál az alábbi szempontok domináltak: 

- a típusok fogadására való felkészültség, gyakorlati tapasztalat; 
- a márka szervizeléséhez és javításához szükséges infrastruk-

túra; 
- a típusok esetében a jó alkatrész-ellátottság, illetve elsődlege-

sen a szervizek, futó- és kisjavítások végrehajtásához szüksé-
ges forgó raktári készletek rendelkezésre állása; 

- a szervizekhez és javításokhoz szükséges felkészült, valamint 
folyamatosan továbbképzett szakembergárda biztosítottsága; 

- a szolgáltatási tevékenység minőségét garantáló, folyamato-
san megújított minőségbiztosítási rendszer fenntartása; 

- reális javítási átfutási idők; 
- javítási technológia rendelkezésre állása, ismerete; 
- területi lefedettség, mobil szervizcsoport működtetése; 
- gazdaságosság, valós bejelentett tevékenység, számlaadási 

képesség; 
- garanciavállalás a beépített alkatrészekre és a javításokra. 

Mint látható, a központi szolgáltatási szerződés több olyan ténye-
zőből áll, amelyek megléte vagy részbeni megléte a javítási folyamat 
eredményességét befolyásolja. A fentiekben részletezett feltételek 
közül mindenképpen szükséges kiemelni a márka szervizeléséhez és 
javításához szükséges infrastruktúra meglétét. Itt elsődlegességgel 
azok a képességek kerülnek górcső alá, amelyek az alvállalkozók 
által fenntartott javítóműhely(ek) felszereltségét, technológiai képes-
ségét igazolják. Ilyenek például a szerelőaknák mennyisége, emelő-
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berendezések kapacitása, elektromos, hidraulikus és pneumatikus 
hálózatok kiépítettsége, kézi és gépi szerszámgépek, karosszéria 
javítási feltételek, festési feltételek, elektromos, hidraulikus és pneu-
matikus berendezés-javító képességek, illetve a gépi forgácsolási 
feltételek biztosítottsága. További, nem kevésbé fontos feltétel az 
alkalmazott szerelők elméleti felkészültsége, gyakorlati tapasztalata, 
illetve tovább- és szinten tartó képzésük rendszeressége. Végül, de 
nem utolsó sorban, az alkatrészellátás biztosítottsága az a feltétel, 
amely tulajdonképpen a javítás kimenetelét több mint 50%-ban befo-
lyásolja. 

2.4. A GBP-s eszközök mutatói 

2.4.1. Szállított típusok, modifikációk 

A GBP keretében több típus és típusváltozat került változó meny-
nyiségben leszállításra, melyet a 2. számú táblázat és a 2. ábra rész-
letez. 

A bázisjárművek különböző, a katonai szervezetek logisztikai ellá-
tási feladataihoz illeszkedő felépítményekkel kerültek ellátásra. Az 
éves eszköz-leszállításokkal folyamatosan bővülő, jelenleg már 800 
db-nál is több jármű éves szervizelésére és javítására köt szerződést 
az MH LK. A felépítmények szerviz és javítási igényét a szakági ille-
tékesség tekintetében felelős szakterület – hasonlóan a páncélos- és 
gépjárműtechnikai szakág által működtetett központi vevőszolgálati 
szervizszerződéshez – rendeli meg. 

A GBP KERETÉBEN LESZÁLLÍTOTT TÍPUSOK ÉS MENNYISÉGEK 
2. számú táblázat 

Fsz. Típus Kategória Mennyiség (db) 

1. MB G270/280/300 Terepjáró személygépkocsi 217 

2. MB UNIMOG Terepjáró bázisjármű 65 

3. RÁBA H14 Terepjáró platós szállítójármű 154 

4. RÁBA H18 Terepjáró platós szállító, bázisjármű 201 

5. RÁBA H25 Terepjáró bázisjármű 135 

6. MAN HX32.440 Terepjáró bázisjármű 68 

7. Összesen: 840 
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2. ábra. A GBP keretében leszállított eszközök megoszlása 

A típusokat a 3-8. ábrák, a szervezetek szerinti mennyiségi meg-
oszlásukat, valamint a legnagyobb „felhasználókat” a 9. ábra mutatja. 

 

3. ábra. MB G280 CDI BA10/Raj típusú 1+1+6 fős katonai 
terepjáró gépjármű 
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4. ábra. MB UNIMOG 4000 típusú 2 t katonai terepjáró 

tehergépjármű 

 
5. ábra. RÁBA H14.240 AEL-103 5-6 t páncélozott fülkéjű platós 

katonai terepjáró tehergépjármű 
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6. ábra. RÁBA H18.240 DAEL-102 7-8 t páncélozásra előkészített 

fülkéjű platós katonai terepjáró tehergépjármű 

 
7. ábra. RÁBA H25.324 DAE-101 8 m3-es vízszállító katonai 

terepjáró bázisjármű 
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8. ábra. MAN HX32.440 8x8 BB Palfinger T17 hidraulikus horgos 

emelővel szerelt 20’-as 1CC konténerszállító katonai terepjáró 
bázisjármű 

 
9. ábra. GBP-s eszközök katonai szervezetenkénti megoszlása 
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A 9. ábra alapján látható, hogy a legtöbb eszközt üzemeltető kato-
nai szervezetek telephelyeihez földrajzilag legközelebb eső, és a ko-
rábban ismertetett szakmai kritériumoknak is megfelelő alvállalkozói 
szervizek megkeresése vált szükségessé, a járművek javításának 
mind a minőségi, mind a gazdaságossági szempontjainak figyelembe 
vételével. 

A legtöbb gépjármű – 314 db – az MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár (továbbiakban: MH 5. BI l. dd.), lokációiban, azaz Debrecen-
ben, Hajdúhadházon és Hódmezővásárhelyen települt laktanyáiban 
található. További jelentős mennyiség üzemel az MH 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezred – 97 db – (továbbiakban: MH 37. II. RFMŰE) 
szentesi, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű 
Ezred – 71 db – (továbbiakban: MH 2. KRE) szolnoki, valamint az MH 
64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred – 101 db – (továbbiak-
ban: MH 64. BSzJLE) kaposvári bázisán. Valamennyi katonai szerve-
zet viszonylatában a telephelyeikhez közeli szervizekkel történt alvál-
lalkozói szerződéskötés a RÁBA Jármű Kft. által. Természetesen a 
szervizek kiválasztásánál az azonos helyőrségben települt „több ka-
tonai szervezet” részéről jelentkező összesített igénynek megfelelő 
kapacitás rendelkezésre állása is kritériumként szerepelt. 

A szervizek regionális elhelyezkedését és a javítandó eszközök te-
rületi eloszlását a 10. ábra mutatja. 

 

10. ábra. Szervizkapacitás a szerződés szerinti régiókban 

A 9 régióba besorolt szervizek típusmegoszlását és az odasorolt 
katonai szervezeteket az alábbi 3. számú táblázatban figyelhetjük 
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meg. A régiókban lévő szervizek mennyiségéből kitűnik, hogy az 
üzemeltett mennyiség szerviz és javítási igénye kapacitásilag több-
szörösen is lefedett. A szervizek esetében meg kell jegyeznünk, hogy 
vannak közös szervizek, azaz az MB típusok, valamint a RÁBA és 
MAN típusok ugyanazon szervizekben kerülnek javításra. 

AZ EGYES RÉGIÓKBAN MŰKÖDŐ KATONAI SZERVEZETEK ÉS SZERVIZEK SZÁMA 
3. számú táblázat 

Régiók 
Katonai szer-

vezetek 
száma 

MB szerviz 
MB 

UNIMOG 
szerviz 

RÁBA 
szerviz 

MAN 
szerviz 

Budapest régió 9 1 1 3 1 
Debrecen régió 1 2 1 1 2 
Szolnoki régió 2 2 1 1 3 

Kecskemét 
régió 1 1 1 1 2 

Szeged régió 2 1 1 1 2 
Kaposvár régió 1 2 1 2 1 
Veszprém régió 1 1 1 2 1 
Fehérvár régió 3 1 1 2 1 

Győr régió 3 2 1 2 1 

2.4.2. Üzemeltetési és fenntartási jellemzők 

A járművek üzemeltetésének intenzitását azok kilométer-
telítettsége, fenntartását azok szervizigényessége jellemzi a legjob-
ban. A gyakrabban használt típusok esetében a futásteljesítménytől 
függő szerviz mellett a javítási igény is gyakrabban jelentkezik. Meg-
figyelhető, hogy a leginkább használt típusok a személyszállító és a 
fix rakfelületű, 2-8 t közötti teherbírású terepjáró tehergépjárművek. A 
nagyobb, 12-18 t teherbírású bázisjárművek igénybevétele jobbára a 
felépítményük szerinti képesség iránti használati igénytől függ, azaz 
kevésbé multifunkcionálisak, mint a platós gépjárművek. A bázisjár-
művek igénybevétele a katonai szervezetek részéről főleg az élelme-
zési és üzemanyag-ellátási feladatokban nyilvánul meg. A bázisjár-
művek egy viszonylag jelentős mennyiséget képviselő másik csoport-
ja a konténerszállító tehergépjárművek. Az MH-ban az ezredforduló 
táján (2000-es évek elején) kezdett elterjedni az ún. „egység-
rakományképzés elve”, amely a 20’-s szabványméretű konténerek és 
korszerű rakodógépek, majd az önrakodó konténerszállító bázisjár-
művek megjelenésével és alkalmazásával vette kezdetét. A konténe-
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rek alkalmazásának széleskörű elterjedéséhez az MH-n belül a bal-
káni missziók nyitottak teret. 

A beszerzett haditechnikai eszközök alkalmazhatóságának megíté-
lésére és a szerződésben előírt harcászati-műszaki paraméterek 
kontrolljaként a Honvéd Vezérkar Főnök Úr intézkedésére ún. rend-
szeresítési eljárást szükséges lefolytatni. A rendszeresítési eljárás 
során kerül meghatározásra, hogy az adott eszköz milyen tervezett 
üzemeltetési normákkal (naptári idő, üzemóra, ciklus, futásteljesít-
mény stb.) kerül a katonai szervezetek állományába. A GBP-s típu-
sok az MH-ban a 4. számú táblázat szerinti tervezett futásteljesít-
ményre és rendszerbentartási időre / tervezett időtartamra kerültek 
rendszeresítésre, a későbbiekben pedig – a szabályzók megváltozá-
sa okán – alkalmazásba vételre. 

A TÍPUSOK TERVEZETT FUTÁSTELJESÍTMÉNYE ÉS RENDSZERBEN TARTÁSI IDEJE 
4. számú táblázat 

Rendszeresítési mutatók MB G- 
sorozat 

MB 
UNIMOG 

RÁBA 
H14 

RÁBA 
H18/25 

MAN 
HX32 

Rendszerbentartási idő 
(év) 15 20 20 20 20 

Éves futásteljesítmény 
(ekm) 20 8 8 5 5 

Rendszerben tartás alatti 
össz futásteljesítmény 

(ekm) 
300 160 160 100 100 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az alacsonyabb kategóri-
ákban – elsődlegesen a személyszállító és a kisebb teherbírású jár-
művek (2-6 t) – magasabb éves futásteljesítménnyel (20 ekm) és ala-
csonyabb rendszerbentartási idővel (15 év), vagyis rövidebb ideig 
tartó, de intenzívebb használathoz kötötten, míg a speciális szakági 
felépítménnyel ellátott bázisjárművek alacsonyabb éves futásteljesít-
ménnyel (5 ekm) és nagyobb rendszerbentartási idővel (20 év), vagy-
is hosszabb ideig tartó, de kevésbé intenzív használathoz kötötten 
kerültek az MH-ban rendszeresítésre, illetve alkalmazásba vételre. Az 
utóbbi kategóriákba sorolt bázisjárművek napi használati jelentősége 
ott kisebb, ahol a napi élet kiszolgálása elsődlegesen a személy- és 
teherszállításra szorítkozik. A különleges képességet magukban hor-
dozó bázisjárművek használata elsődlegesen a hazai és nemzetközi 
gyakorlatok, katasztrófák, valamint az éles és előre nem tervezett 
alkalmi helyzetek során realizálódik, amelyet a használatuk gyakori-
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sága szerinti éves futásnorma is jól tükröz. A rendszeresítéskor ter-
vezett futásteljesítmény és időtartam természetesen módosulhat egy 
bizonyos idő múlva bekövetkező korszerűtlenség, valamint az inten-
zív használatból adódó túlhasználat következtében. 

A típusok aktuális futásteljesítményét és átlagéletkorát az 5. számú 
táblázat illusztrálja. 

A TÍPUSOK AKTUÁLIS FUTÁSTELJESÍTMÉNYE ÉS ÁTLAGÉLETKORA 
5. számú táblázat 

Mutatók MB G-
Wagen 

MB 
UNIMOG 

RÁBA 
H14 

RÁBA 
H18 

RÁBA 
H25 

MAN 
HX32/TGA 

Mennyiség (db) 217 65 154 201 135 68 

Össz. futás (km) 18 894 995 1 742 833 6 565 541 4 447 319 2 575 538 2 309 856 

Átlag futás 
(km/db) 87 074 26 813 42 633 22 126 19 078 33 968 

Átlag életkor (év) 11,8 11,7 10,8 8,9 7,9 7,7 

Éves átlag futás 
(km/db/év) 7 411 2 284 3 951 2 480 2 394 4 389 

Ezen kimutatás is igazolja a GBP-nek azt a korábbi elgondolását, 
hogy a terepjáró személygépjárművek (MB G-Wagen) és a platós 
terepjáró tehergépjárművek (MB UNIMOG, RÁBA H14) gyakoribb 
használatából - összességében és éves viszonylatban is - magasabb 
átlagos futásteljesítmény, míg a terepjáró bázisjárművek (RÁBA H18 
/ H25) „ritkább” használatából alacsonyabb átlagos futásteljesítmény 
adódik. A MAN terepjáró bázisjárművek egyértelmű kedveltségére 
magyarázatul szolgál – azok üzembiztonságán túl – a konténeres 
szállítási módban rejlő többcélú felhasználás, a konténeres egység-
rakomány képzésben rejlő előnyök kihasználása. 

A feltüntetett típusok közül kitűnik az MB G-Wagen járművek ki-
emelkedően magas átlagos (> 87 000 km/db) és átlagos éves futás-
teljesítménye (> 7 400 km/db/év), mely több mint kétszerese minden 
más típus átlagos futásának! Az MB G-sorozat az MH-ban rendsze-
resített UAZ-469/B és UAZ-452 típusú terepjáró személygépjárművek 
és bázisjárművek kiváltására került beszerzésre. Az eddig rendszer-
be állított 217 db-os mennyiséggel eddig mintegy a harmadát sikerült 
lecserélni a jelzett hagyományos típusnak, melynek beszerzése 
egyébként különböző okokból kifolyólag 2011. óta szünetel. További 
beszerzések szükségességét a már említett, a NATO által támasztott 
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interoperabilitási és kompatibilitási követelményeken túl, a felhaszná-
lói gyakorlat és üzemeltetésüknek az éves átlagos futás által fémjel-
zett intenzitása is többszörösen igazolja. 

A GBP kezdete óta a típusok által teljesített futást a 11. ábra is jól 
mutatja. 

 
11. ábra. A típusok részaránya az összesített futásteljesítmény 

tükrében 

A beszerzések óta eltelt koradatokból (5. számú táblázat) egyér-
telműen látszik, hogy már az új típusok is lassan közelítenek a 
rendszerbentartási idejük – típusonként 15, 20 évre kiszabott – felső 
határához. Jelenleg a típusok átlagéletkora 8 és 12 év közötti, mely-
ből az MB G-sorozat az, amely a 15 év rendszerbentartási idejét rövi-
desen eléri. Az átlagéletkor javításának és egy kor szerint kedvező 
összetételű járműpark kialakításának a megoldása a jelenleginél na-
gyobb darabszámú beszerzés lehet. Ha ehhez még figyelembe vesz-
szük a járművek használatának intenzitását, illetve abból származóan 
azok nagymértékű elhasználódását, akkor a beszerzések napirendre 
tűzése még inkább indokoltabbá válik. 
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A nagymértékű elhasználódás és túlhasználat megakadályozása 
érdekében az MH-ban 6 fokozatú technikai kiszolgálási rendszer (to-
vábbiakban: TKR) működik. A rendszer lényege a tervszerű megelő-
ző karbantartás, azaz a haditechnikai eszközök technikai hadrafogha-
tóságának folyamatos biztosítása és fenntartása az előírt technikai 
kiszolgálási fokozatok (TK) teljes terjedelmű, megfelelő minőségű és 
előírt gyakoriságú végrehajtása révén. A folyamatos hadrafoghatóság 
érdekében végzett tevékenység végrehajtási szintek szerinti tagozó-
dása az alábbi: 

- vezetői-kezelői szintű (1-2. TK); 
- csapatszintű (3-4. TK); 
- ipari szintű (5-6. TK). 

Lényegében az 1-4. TK-k végrehajtása az üzemeltető szervezetek 
állományával tervezett, az 5-6. TK-k biztosítása pedig a központi lo-
gisztikai biztosítás keretében valósul meg a feladatok magasabb 
szakképzettségi és infrastrukturális igényéből fakadóan. A TK-k el-
végzésének gyakorisága a futás és az időnorma függvényében reali-
zálódik. 

A GBP-s eszközökre központilag kötött tárgyi vállalkozási szerző-
dések elsődlegesen a polgári ipari javítóbázisokra és a gyártókra 
(szállítókra) épülnek. Ezen szervezetek rendelkeznek a GBP-s 
tipusok szervizeléséhez és javításához szükséges kiképzett szakjaví-
tó állománnyal és javítóbázissal. A polgári javító vállalatok elsődlege-
sen a gazdasági életben használatos haszongépjárművek szervizét 
és javítását végzik folyamatosan, míg a honvédségi járművek javítá-
sának igénye időszaktól és feladattól függően eltérő intenzitással je-
lenik meg náluk. Ennek ellenére, az elmúlt 3 évben elvégzett alvállal-
kozói javítások monitorozása alapján megállapítást nyert, hogy a 
honvédségi javítások éves szinten a civil vállalkozások kapacitásának 
átlagosan mintegy 10-30%-át kötik le. 

3. Javítási mutatók 

3. 1. Szerződések, megrendelések 

A GBP-s eszközök központi szervizét és javítását 2013 óta kezelő 
MH LK éves szinten a 6. számú táblázat szerinti megrendeléseket 
adta a RÁBA Jármű Kft. központi vevőszolgálata részére. 
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AZ MH LK MEGRENDELÉSEINEK SZÁMA A RÁBA RÉSZÉRE 2013 ÓTA 
6. számú táblázat 

Év 2013. 2014. 2015. 2016. 

Megrendelések 
száma (db) 562 604 891 1607 

A megrendelések mennyisége az utóbbi két évben ugrásszerűen 
emelkedő tendenciát mutat. A növekedés a 2013. bázisévhez képest 
2015-ben 158%, 2016-ban pedig 285% volt! Ugyanezek a mutatók a 
2014. bázisév tükrében 147% és 266% voltak! Ezt mindenekelőtt - és 
meghatározó módon - a migrációs helyzetre adott válaszlépésként a 
magyar kormány által elrendelt Ideiglenes Biztonsági Határzár, Ha-
tárzár, Közös Akarat, Migráció és Terror feladatok során használt 
járművek intenzív használatából következő szerviz és javítási igények 
megnövekedése okozta. A járművek a személyi állomány határvé-
delmi feladatokkal összefüggő járőrözési, valamint személy- és te-
herszállítási igényeit biztosítják. Az intenzív használat okozta többlet 
kilométer felhasználással megnövekedett a kötelező szervizek és a 
bekövetkezett javítások mennyisége is. Másodlagos okként a jármű-
vek összmennyiségének az éves beszerzésekkel megnövelt emelke-
dése említhető még. A megrendelések folyamatosan emelkedő ten-
denciáját a 12. ábra jól tükrözi. 

 

12. ábra. Éves megrendelések változása 
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A GBP-s eszközök kötelező szervizeit 5, 10 és 20 ekm futástelje-
sítményt követően kell végrehajtani. Az első 5 ekm-es szerviz csak az 
új autók esetében előírt, utána a 10 ekm-es periódusok szerint szük-
ségesek a kötelező revíziók. A sorozatosan ismétlődő 10 ekm-es 
szervizek technológiája a folyamatosan növekvő kilométer-telítettség 
következtében azonban kiegészül a 20, 30 és 40 ekm-re előírt felada-
tokkal is. Az MB G-Wagen „intelligens” szervizintervallummal ellátott, 
azaz a fedélzeti számítógép írja ki, illetve figyelmezteti a vezetőt a 
szervizszükségletre az igénybevételi jellemzők rendszeres, 
üzemközbeni elemzésének eredményei alapján (ASSYST-A, 
ASSYST-B). A megjelenő felirat egyébként közelít a 10 ekm-es ciklu-
sokhoz. A GBP-s eszközök – a futott kilométer teljesítésén kívül – az 
eltelt idő függvényében 1, 2, 3 és 4 éves ciklusok szerint is átesnek a 
gyár által előírt időszaki átvizsgálásokon. Lényegében a rendszeres, 
kötelező szervizek garantálják a járművek teljes életciklus alatti 
üzem- és közlekedésbiztonságát. 

A gyárilag előírt kötelező szervizeken kívül a járművek javítása te-
rén a használat során bekövetkező meghibásodások elhárítása, va-
lamint az elhasználódott alkatrészek cseréje dominál. Az ide sorolha-
tó javítási igények mennyisége gyakorlatilag többszöröse a gyári kö-
telező szervizalkalmaknak. Ezen esetekben a helytelen használatból, 
a balesetekből, valamint a konstrukcióra visszavezethető okokból 
bekövetkező minden olyan meghibásodás kezelve van, amely a jár-
művek napi igénybevételét befolyásolja. 

A szerződések éves keretei is igazodtak a növekvő megrendelé-
sekhez, melyek összehasonlítását a 13. és 14. ábrák tükrözik. 

 

13. ábra. Éves megrendelések és biztosított keretek 
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Látható, hogy az évenkénti permanensen növekvő megrendelések 
folyamatosan magasabb szerződött összeget is tartalmaztak, amely 
alól kivételt képeznek a 2014. és 2015. évi keretek, melyek viszonyla-
tában közel azonos éves kereteket figyelhetünk meg. Ennek magya-
rázata a tárgyévben erre a célra rendelkezésre álló éves költségveté-
si limit. A növekedés a 2013. bázisévhez képest 2015-ben 185%, 
2016-ban pedig 296% volt! Ugyanezek a mutatók a 2014. bázisév 
tükrében 98% és 157% voltak! (7. számú táblázat)  

A MEGRENDELÉSEK ÉS A BIZTOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KERETEK VÁLTOZÁSA A 
BÁZISÉVHEZ VISZONYÍTVA 

7. számú táblázat 

Bázis év Állomány 
A megrendelések és a biztosított költségvetési 

keretek változása a bázisévhez viszonyítottan (%) 

2015. 2016. 

2013. 
Megrendelés 158 285 

Költségvetés 185 296 

2014. 
Megrendelés 147 266 

Költségvetés 98 157 

Általánosságban elmondható, hogy az éves kiegészítő megállapo-
dások előzetesen jóváhagyott keretei az adott tárgyév során 1-2 alka-
lommal keretemeléssel bővítésre kerülnek, így teremtve meg az 
újabb igények megrendelésének fedezetét, a megrendelési állomány 
és a több lépcsőben biztosított költségvetési keret egyensúlyát. 

3. 2. Leggyakrabban javított típusok 

A 2013. óta folyamatosan emelkedő megrendelések szinte minden 
típust érintettek. A 14. és 15. számú ábrákon a különböző típusok 
évenkénti megrendeléseit és azok arányos típusbontását láthatjuk. 

Látható, hogy az évektől függetlenül az MB G-Wagen megrendelé-
sek kiugróan magasak a többi típuséhoz viszonyítottan. Az utolsó két 
évben – 2015. és 2016-ban – pedig ugrásszerűen megemelkedett a 
megrendelések száma. A RÁBA H- sorozat megrendelései főleg a 
platós változatokra koncentrálódtak, a RÁBA H25 és MAN HX32 ese-
tében a hibabejelentések megemelkedését inkább csak a 2016-os 
évben figyelhetjük meg. Az MB G-Wagen-ek üzemeltetési intenzitását 
jól tükröző megrendelések száma is egyértelműen igazolja a típus 
iránti igényt. 
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14. ábra. A típusokra megküldött megrendelések 

 
15. ábra. Megrendelések mennyisége típusok szerinti bontásban 

Az igények összesített évenkénti mennyiségét típusok szerinti bon-
tásban a 16. ábra szemlélteti. Az oszlopokon belüli színtagozódás 
alapján is jól kitűnik az MB G-Wagen típusnál az éves megrendelések 
jelentős száma, illetve a RÁBA H14 és H18 típusoknál a megrendelé-
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si állomány azonos részaránya. A RÁBA H25 és MAN HX32 típusok-
nál, azoknak jellemzően bázisjármű jellegéből adódóan, kevesebb 
hibabejelentésre volt szükség. A legkevesebb megrendelést az MH 
LK az MB UNIMOG járművekre küldött, amely elsődlegesen vissza-
vezethető a típus 2005. óta szünetelő megrendeléseiből származó 
minimális 65 db-os összmennyiségére. 

Típustól függetlenül megállapíthatjuk, hogy 2013. és 2016. között 
az előző évekhez viszonyítottan többszörösére emelkedtek a bejelen-
tések! A legnagyobb, 5,9-szeres emelkedés az MB UNIMOG eseté-
ben következett be, melyet az MB G-Wagen követ mintegy 3,9-
szeres szorzóval. A RÁBA H-sorozat esetében az emelkedés 2,5-
szeres, míg a legkisebb értékű, azaz 2-szeres emelkedés a MAN 
HX32 esetében jelentkezett. Az utóbbi két évben egyébként összes-
ségében megállapítható a hibabejelentések 100% -os emelkedése, 
azaz az előző évi mennyiség megduplázódása észrevételezhető, 
mely alól az MB G-Wagen jelent csak nagyobb kivételt. 

3. 3. A típusok meghibásodásának mutatói 

Az egy meghibásodásra eső átlagos km futású eszközöket a 16. 
ábrán láthatjuk. Az ábra a meghibásodások igénybevételi gyakorisá-
gát elemzi, azaz az adott típus által két meghibásodás között teljesí-
tett km futást mutatja be. Látható, hogy két javítás között, vagyis az 
egy javításra eső leghosszabb távolságot (~ 16 ekm-t) az MB G- so-
rozatú járművek teljesítik. Az MB G-Wagent az azonos típuscsaládba 
tartozó MB UNIMOG követi ~ 12 ekm-rel, majd a RÁBA H14 > 8 ekm-
rel, a MAN > 7 ekm-rel és a RÁBA H- sorozat többi típusa 6 és 5 
ekm-es teljesítménnyel következik. Az MB G- sorozat megbízhatósá-
gát a többi járműétől kettő, illetve háromszorosan nagyobb futástelje-
sítménye is igazolja. 

Megjegyzendő azonban, hogy az MB G-Wagen terepjáró személy-
gépjármű, míg a többi típus terepjáró tehergépjármű kategóriába so-
rolt, melyeknek jóval nagyobb terheléses igénybevétele miatt az ösz-
szehasonlítás nem teljesen releváns. Továbbá azt sem szabad szem 
elől téveszteni, hogy az MB G-Wagen konstrukciója a típus jellegéből 
adódóan a többi terepjáró tehergépjármű típusokéval szemben egy-
szerűbb kialakítású, és kevesebb olyan berendezéssel rendelkezik 
(pl.: központi abroncsnyomás-szabályzó berendezés, csörlő, szakági 
felépítmények), amelyek a többi típusnál a meghibásodások száma 
esetében növelő tényezőként léphetnek fel. 
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16. ábra. Egy meghibásodásra eső átlagos kilométer teljesítés 

Az egy járműre eső hibabejelentéseket a következő 17. ábrán lát-
hatjuk. Az MB G- sorozat és a RÁBA H14 esetében több mint 5, a 
MAN-nél több, mint 4, míg a RÁBA H18 és H25 esetében több, mint 3 
bejelentés került rögzítésre átlagosan járművenként a vizsgált 2013-
2016. évek közötti időszakban. A legkevesebb bejelentés az MB 
UNIMOG típusnál adódott. 

 
17. ábra. Egy járműre eső hibabejelentések száma 
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Némiképp ellentmondás fedezhető fel a 16. és 17. ábrák adatai 
között, mely a leghosszabb meghibásodás nélküli km teljesítést és a 
leggyakoribb hibabejelentéseket az MB G-sorozathoz kötik. Lénye-
gében a magyarázat egyszerű, az MB G-Wagenek többszörösen 
több kilométert teljesítettek, melyhez a kapcsolódó fenntartási rend-
szer keretében a km utáni szervizek mennyisége emelte meg a beje-
lentések gyakoriságát. Az MB UNIMOG esetében történt legkeve-
sebb bejelentés a típus legkisebb beszerzett szortimentjével és meg-
bízhatóságával van összefüggésben. A többi típus 3-4 darabos beje-
lentéseinek mennyisége átlagos, a beszerzett mennyiséghez képest 
nem kirívó. 

3. 4. Leggyakoribb meghibásodások 

A leggyakoribb meghibásodásokat 18. ábrán figyelhetjük meg. 
Látható, hogy típustól függetlenül a szerviz és egyéb javítási felada-
tok teszik ki a megrendelések több, mint a harmadát (38%). Jelentős 
a futóművek és kerekezések meghibásodásának részaránya (17%), 
melyet az elektromos meghibásodások (9%) és a többi bejelentés 
(5%) követ. A hibabejelentések alapján nem lehet kiemelten jellemző 
típushibát bemutatni, mivel a gyári fenntartási rendszer keretében a 
futásteljesítményhez és időhöz kötött szervizfeladatok mellett további, 
jellemzően javítási feladatok is társulnak. 

A szervízszerződések megkötését megelőző években (2007. előtt), 
két alkalommal, nagyobb eszközmennyiséget érintő és jelentős hord-
erejű garanciális javítás végrehajtására került sor központilag elren-
delt vevőszolgálati intézkedés útján. Az MB G-Wagen-t gyártó 
Daimler AG vevőszolgálati intézkedésének eredményeként 2007-
2008-ban több, mint 200 db MB G-Wagen önindító motorjának elő-
ször a kiegészítő szigetelésére, majd – miután az nem vált be – má-
sodszorra a módosított konstrukciójú önindítók cseréjére került sor, 
melynek eredményeként azok korróziós és zárlatos meghibásodásai 
megszűntek.  

A második központi vevőszolgálati intézkedést maga a RÁBA Jár-
mű Kft. indította a H- sorozatú gépjárműveinek a tengelyvégi olajfo-
lyások megszüntetése érdekében. A gyártó által kiadott intézkedés 
szerint több, mint 170 db RÁBA jármű tengely-szimmeringjeinek a 
cseréjére került sor 2005-2006-ban. Azóta még további egy alkalom-
mal kényszerült a gyártó hasonló intézkedésre 2013-2015. között, 
melynek során további mintegy 100 db jármű volt érintett. 
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Egyéb jellemző meghibásodás a típusok esetében nem releváns, 
tekintettel a járművek intenzív használatára és a kezelői szakértelem 
hiányára visszavezethető gyakori meghibásodásokra.  

A felsorolt vevőszolgálati intézkedéseken kívül még további 4 alka-
lommal volt ún. visszahívásos javítás az MB UNIMOG és a MAN tí-
pusok esetében, melyre az üzemeltető szervezetek eszközeit a szer-
vizek regisztrált sorrendben behívták.  

A kimondottan tiszta futásteljesítményhez kapcsolódó szervizmeg-
rendelések elenyésző számban jelentkeznek, hiszen azokhoz kötöt-
ten a szervizek által feltárt kis- és futójavítások végrehajtására is sor 
kerül. 

A szervizek alkalmasságának vizsgálatára az MH LK 2014-2015. 
között szakmai témavizsgálatot és ellenőrzést folytatott le 4 szerviz 
esetében. A szakellenőrzés eredményei alapján kijelenthető, hogy a 
javítási igények alapjául több, mint 40%-ban a vezetői-kezelői állo-
mány képzetlenségéből és figyelmetlenségéből adódó meghibáso-
dások szolgálnak. 

 
18. ábra. Az összes meghibásodás megoszlása a hiba jellege szerint 
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3. 5. Javítási költségek 

Ebben az alfejezetben a GBP-s típusok 2013-2016. évek közötti 
költségráfordítását figyelhetjük meg több aspektusból. A 19. ábrán a 
típusok közötti nettó javítási költség megoszlását tanulmányozhatjuk. 

 
19. ábra. Típusok javítási költségének megoszlása 

Látható, hogy az egy járműre eső legnagyobb nettó költségigény 
az MB UNIMOG-hoz párosul, majd ezt követi a MAN. Az MB G-
sorozatéhoz mérten a RÁBA H14 nettó költségigénye mintegy 2/3, a 
RÁBA H18 és H25 pedig 1/3. Ezek a költségarányok is jól mutatják 
az intenzívebb használatnak alávetett típusok gyakoribb szerviz és 
javítási igényét és az azzal járó magasabb költségeket is. Az egy 
járműre eső viszonylag magas költségek tekintetében meg kell je-
gyezni, hogy a GBP-ben beszerzett járművek haditechnikai eszkö-
zöknek minősülnek, melyek szervizelése és javítása – eltérően a pol-
gári szféra gépjárműveitől – egyes szakterületek vonatkozásában 
magasabb szervizinfrastruktúrát, szakember-felkészültséget és egyéb 
adminisztratív jogosultságok meglétét igénylik, mely feltételeket nem 
minden szerviz képes teljesíteni. További költségnövelő tényezőként 
jelentkezik a haditechnikai kereskedelmi engedélyhez kötött alkatré-
szek beszerzése és folyamatos biztosítása is, tekintettel arra a tény-
re, hogy ezekbe a járművekbe az „átlagos” követelményeknek megfe-
lelő esetlegesen utángyártott alkatrészek nem építhetők be. Ezekbe a 
járművekbe kifejezetten gyári, eredeti alkatrészek beépítése engedé-
lyezett, tekintettel a felhasználói részről elvárt folyamatos magasfokú 
üzemkészséget biztosító műszaki állapotra. 
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20. ábra. A javítási költségek összetevői és azok részaránya 

típusonként 

A 20. ábra jól illusztrálja a javítások során fellépő költségeket. Az 
oszlopok színek szerinti megoszlása alapján észrevehető, hogy a 
javítások árát a legnagyobb arányban – mintegy 60-80%-ban – az 
alkatrészár teszi ki. A munkadíj 20-35%-ot képez, a kiszállási és ve-
vőszolgálati díjak pedig az összköltség 1-5%-át adják. A magasabb, 
70-80%-ot is elérő alkatrészárak elsődlegesen az MB G-Wagen, az 
MB UNIMOG és a MAN típusoknál jelentkeznek. A RÁBA H- sorozat 
eszközeinél ez az arány 60% körüli. A munkadíjak esetében némi 
fordított arányosság fedezhető fel. Az MB és a MAN típusoknál 20-
30%, míg a RÁBA típusváltozatoknál átlagosan 35%-os arányú mun-
kadíjjal számolhatunk. Az alkatrészárak és munkadíjak, valamint ki-
elemzett arányossága megfelel az átlagos haszon-gépjárműjavítás 
piaci normáinak és árfekvésének. 

3. 6. Üzemeltetési költség 

A GBP-s járművek szerviz és javítási költségadatainak tovább-
elemzését követően megállapítható azok futásteljesítmény utáni javí-
tási költsége. A 21. ábrából kitűnik, hogy az MB G- sorozat egy kilo-
méterre vetített nettó javítási költsége a legkedvezőbb (22,6 Ft/km), 
melyet hozzá közeli fajlagos mutatóval a RÁBA család követ (32-33 
Ft/km). A sort az MB UNIMOG-ot (40,2 Ft/km) követően a MAN zárja 
(57,5 Ft/km). Az egy kilométerre eső fajlagos költségek is jól érzékel-
tetik a járműkategóriák méretének, funkciójának és felszereltségének, 
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valamint használatuk intenzitásának és gyakoriságának eltéréséből 
származó fajlagos költségnövekedést. 

 
21. ábra. A GBP-s típusok fajlagos nettó javítási költsége 

4. Összegzés, javaslatok 

Cikksorozatom 2. részében a katonai szervezeteknél üzemeltetett 
GBP-s eszközök szervizhátterére fókuszálva tekintettem át a központi 
javítások és szervizszolgáltatások monitorozással megállapítható 
helyzetét. A téma aktualitását a folyamatosan bővülő gépjárműpark, 
valamint a hozzá szervesen társuló üzemfenntartási tevékenység 
bővülése, egyes esetekben jellegének változása adja. A GBP-s esz-
közök csapatszintű szervizhátterének biztosítását (kiépítését) a köz-
ponti tagozat jelenleg központi képzésekkel, alkatrészbeszerzésekkel 
és adminisztratív úton (pl.: javítási szakutasítások kiadása, alkatrész-
jegyzék biztosítása) támogatja. A folyamatos technológiai változások 
lekövetése (ld. motorok környezetvédelmi besorolásának változása 
EURO-3 / EURO 4) csapatszintű képzésekkel – tekintettel az eltérő 
képzettségű, folyamatosan cserélődő logisztikai szakállományra és a 
szükséges alkatrészek huzamosabb időt igénylő biztosítására – csak 
egy hosszan tartó folyamat eredményeként képzelhető el. Fentiekből 
adódóan a 2008. óta működő GBP-s szervizszolgáltatás fenntartása, 
fejlesztése továbbra is indokolt. A járművek szervizének és javításá-
nak felvázolt hibajelentési, javítási és elszámolási rendje az utóbbi 
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néhány évben állandósult, jelenleg már jól működő folyamattá fejlő-
dött. A cikk az MH LK által 2013-2016. évek között kezelt szerződé-
sek adataira, valamint a bejelentések feldolgozására és tapasztalatai-
ra építetten közöl tájékoztató jelleggel adatokat. Az éves szinten 
megkötött kiegészítő megállapodásokkal jogszabályi, fedezeti és be-
szállítói szinten, illetve a nemzetgazdasági szervizek, javítóműhelyek 
regionális hálózatán keresztül fizikailag is lefedett a GBP-s típusok 
garancia időn belüli és azon túli szerviz és javítási igénye. Az évről-
évre bővülő eszközpark mennyiségi változásaira, valamint a jármű-
veknek a migrációkezelés okán az utóbbi két évben intenzívebbé vált 
használatából eredő megnövekedett javítási és szervizigényeire vála-
szul a központi szerződések kellő rugalmassággal, az üzemeltetői 
elvárásoknak megfelelően kerültek megkötésre. A GBP-s eszközök 
mennyisége mintegy harmadát teszik ki az MH járműállományának, 
azonban km teljesítés tekintetében az össz futásteljesítménynek 
mintegy 50%-át adják. A megkötött szerződések fizikai és költségol-
dali vizsgálatából az alábbi észrevételek szűrhetők le: 
a) Bizonyítottan szükséges a központi vevőszolgálati szerződés fo-

lyamatos fenntartása, tekintettel az egyre bővülő szortimentre és 
az egyre intenzívebb felhasználásra. A szerződéssel lehetőség 
van a regionális (márka)szervizek központi vevőszolgálat útján tör-
ténő igénybevételére, valamint ennek révén a javítások „egy kéz-
ben” történő tartásával a hibabejelentések és elszámolások köz-
ponti kezelésére, szükség esetén mobil javítócsoportok igénybevé-
telére. A szerződéssel az üzemeltetők igénybe vehetik a biztonsá-
gos működést garantáló szervizinfrastruktúrát és -kapacitást, mely-
lyel időt és költséget takarítanak meg. A központilag működtetett 
szerviz hatékonyságának fenntartására folyamatosan növekvő 
pénzügyi fedezet biztosítása javasolt. Éves szinten a biztosított ke-
retekből egyre nagyobb mennyiségű eszköz javítása válik szüksé-
gessé. 

b) A garanciális és nem garanciális javítások, valamint az elrendelt 
központi vevőszolgálati intézkedések gyorsan és hatékonyan vég-
rehajthatók, a szakszerű javításokkal a járművek üzembiztos mű-
ködése a rendszeresítési idő alatt (15-20 év) mindvégig garantál-
tan biztosított marad. 

c) Az elemzésekből kitűnik, hogy a GBP-s járműpark folyamatos 
használat alatt áll, és a keretszerződésben betervezett mennyiség 
cseréjére az elmúlt 15 év alatt az MH-nak nem volt lehetősége. 
Szakmailag a jelenlegi éves beszerzési mennyiség többszörösére 
emelése javasolt (~250 db/év), amely eredményeként a még hi-
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ányzó mennyiség és a közben már kitermelődött amortizációs igé-
nyek pótlása is végrehajtható lenne az előttünk álló, mintegy 10 
éves futamidő alatt. Jelenleg a járművek átlagéletkora már 8-11 év 
közötti, a 2003-ban beszerzett MB G-Wagen típusok pedig elérték 
a 15 éves rendszeresítési időt, így cseréjük avagy továbbüzemel-
tetésük kérdése válaszokat követel. 

d) A leggyakrabban szervizelt típusok között a legtöbbet futó MB G-
sorozat és a RÁBA H14 típus (5-5 alkalom) szerepel, mely egyéb-
ként a típusok magasabb költségráfordítási adataiból (MB G-
Wagen: 427 MFt, RÁBA H14: 217 MFt) is kitűnik. Ugyanakkor 
megállapíthatjuk azt is, hogy a két meghibásodás között legtöbbet 
futó típus ugyancsak az MB G-Wagen (~ 15 ekm), mely a jármű 
nagyfokú megbízhatóságára utal. A RÁBA H-sorozat és a MAN tí-
pusok (3-5 alkalom) az MB UNIMOG-hoz képest (2 alkalom) keve-
sebbet szervizeltek, azonban két meghibásodás közötti futásuk 5-8 
ekm, jelentős szórást mutat, illetve a harmada, fele a favorizált MB 
G-sorozaténak. Ezen utóbbi típusok gyártói színvonalának emelé-
se javasolt az eszközök magasabb szintű megbízhatóságának a 
biztosítása érdekében. 

e) A járművek fajlagos javítási költségének vizsgálata kapcsán meg-
állapítható, hogy járműtípusonként erősen szóródó, átlagosan net-
tó 170-480 eFt közötti költség számolható egy-egy szerviz, illetve 
javítás után. Az MB UNIMOG, a MAN és az MB G-Wagen után a 
legolcsóbban javított eszközök a RÁBA H- sorozat járművei. A javí-
tási költségeken belül az alkatrészhányad típustól függően, mint-
egy 60-80% közötti. Legmagasabb az alkatrészköltség aránya az 
MB G-Wagen, az MB UNIMOG és a MAN javításának. A RÁBA H- 
sorozat esetében az alkatrészhányad 50-60% közötti. A munkadíj 
aránya átlagosan 20-25% közötti az MB G-Wagen az MB UNIMOG 
és a MAN esetében, míg a RÁBA H- sorozat esetében ez maga-
sabb, 30-35% között alakul. A kilométerenkénti javítási költség 
szerinti sorrend: MB G-Wagen - 22 Ft/km, MB UNIMOG - 40 Ft/km, 
RÁBA H- sorozat - 32-33 Ft/km, MAN - 57 Ft/km. 

f) A meghibásodások okai többek között a típusátképzések és típus-
felkészítések hiányosságaira is visszavezethetők. Az MH LK által 
2013. óta indított szállítói felkészítések eredményeként 10-12 fős 
csoportokban a vezetői-kezelői és javító-karbantartói állomány fel-
készítésére kerül sor. A képzések beindítása óta éves szinten át-
lagosan 10 alkalommal, 2-3 napos tanfolyam került megtartásra 
mintegy 120 fő részvételével. Ennél a pontnál mindenképpen emlí-
tést kell tennünk a szervizek szakembereinek márkaképviseleti fel-



 

132 

készítésére és képzésére is. A márkaképviseleti oktatások a már-
kaszerviz jogosultsággal rendelkező javítócégek esetén ¼, illetve 
½ éves gyakorisággal kötelező jelleggel kerülnek végrehajtásra. A 
nem márkaszerviz besorolású javítók részéről is elérhető a képzés, 
amennyiben erre igény van. Az MH LK által ellenőrzött szervizek-
ben a képzéseket éves szinten tervezték és hajtották végre, amely 
szintén egyfajta garanciát nyújt a megrendelő részére. 

A fenti összefoglalás, valamint a bemutatott ábrák és táblázatok 
alapján megállapítást nyert, hogy a GBP-s eszközökre megkötött 
központi vevőszolgálati szerződés részlegesen lefedi az MH alkat-
rész-, javítási infrastruktúra és szakember hiányából adódó összeg-
zett kapacitáshiányát. A regionális alvállalkozói szervizek a hibabeje-
lentésekre rövid időn belül reagálnak, a javításokat a meghibásodás 
jellegétől függően 1-3 nap alatt elvégzik. Típustól függetlenül a szer-
vizek viszonylatában alkatrészhiányról nem beszélhetünk, illetve a 
típusok szervizelésére a kellő szakképzettségű és mennyiségű szak-
embergárda a rendelkezésükre áll. A javítási költségek közül a mun-
kadíjak azonosak a hasonló civil vállalkozások áraival, eltérés inkább 
az alkatrészek áraiban tapasztalható, tekintettel a GBP-s eszközök 
katonai kialakítására. A speciális honvédségi alkalmazások követel-
ményeinek is megfelelő flotta fenntartási anyagainak magasabb mi-
nőségéből adódóan a szervizmunkadíjak és alkatrészköltségek 1/3 : 
2/3 arányú megoszlása tapasztalható. A javítások gazdaságosan, 
reális munkaidő-ráfordítással, eredeti gyári technológiák szerint ke-
rülnek végrehajtásra, melyek az eszközök tervezett 15 és 20 éves 
rendszerbentartási idejét – egy folyamatos fenntartási folyamat ered-
ményeként – garantálják. 

Felhasznált irodalom: 
GBP keretében beszerzett gépjárműtechnikai eszközök garancia időn 
belüli és túli szervízelése, garancia időn túli javítása hazai és műveleti 
területen, valamint pótalkatrész biztosítása (csapatokkal összevont) 
2013, 2014, 2015, 2016. évi kiegészítő megállapodások (azonosító: 
45021/02-72/08-03-1HA-2013-04, 2014-04, 2015-04, 2016-04.); 
Gyártás- és javításszervezés, egyetemi jegyzet, Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, Gödöllő 1980. szer-
zők: Dr. Janik József egyetemi tanár, Dr. Juhász Bálint egyetemi ad-
junktus; 

Bejelentések feldolgozásának szerzői nyilvántartása. 


