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A konferencia üárrya örömet okozott számomra és e$/úttal egy kicsit
keserűség érzesét is kelti bennem. Oröm, amikor arra gondolok, hory végre
talán jut anyagi fedezet a meglévő technikrink korszerüsítésére, NATO
interoperábilissri tételére. Keseriiség, amikor aá látom, hory már lassan
egy évtized eltelt és nem került sor új, korszerii eszköz vtísá,rlására és a
kényszer visz rá bennünket, hogy az NATO elvárások teljesítése mellett a
meglévó techniká,rrk lehetőségeinek kibővítesén gondolkodjunk.

ElÓadásom a közelmúltban lefolytatott korszerűsitési eu{árások ta-
pasztalatain alapul és néhrfury vóban megpróbálom megvilágítani azokat
a tá.rgyköröket, illetve jogszabályokat, amelyek a HM Katonai Légüryi
Hivatal munkáját érintik a légijárrnüvek korszerüsítése sonin.

Részleleiben:

. Változtatá§ a légijárművön;

. A korszerűsítéssel kapcsolatos hatosági feladatok jogszabályi háttere;

' A korszerűsítés hatósági követelrnényei;

. Légijármü múszaki alkalmassága;

- A típusalka|masság;

- A lógialkalmasság;

. Működési engedély;

l. v!r8r cyöígy okl_ mk..lezíedes HM Ksionri Légogyi Hivrkl mihzaki o§ztá|yv.zctó
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Válúoztatás a légijárművön

A korszenisítést a légijármüvel kapcsolatos váltoaaásnak kell tekin-
teni, amely megköveteli a típusalkalmassági vizsgálat elvégzesét az alób-
bi jogszabdlyo k szefinl:

r Az állami légiiárművek nyilvántaruísáról, gyirtásáről és javíá-
sr{ról, valamint a típus- és légialkalmaságáól szólő 27tl998
§II.2t.) IIM rendelet D(fejezet 36. §

A v áItozíatá§ alap ulh al:

a) a gyártő vary javító vállalat által elóírt változtatá§ esetén az illeté_
kes szervezetektől kibocsátott közlöny előírásain, vagy

'b) a fenntartó által kezdeményezett, az tzemeltetési és üzembentartá-
si tapasztalatokon, felhasználási igényeken alapuló javaslaton.

. 2lttgg} (XI1,2I.) HM rendelet lX.fejezet 29.§

(l) Típusalkalmassági vizsgálat lefolytaása szükséges minden új - az
eddig üzemben nem tartott - típusú légijármű hazai beszerzése esetén, illet-
ve jelentősen módosított légijárműtípus első alkalmazása előtt.

(2) Jelentős módosulr{snak minősül m indazon fej lesztési, átalakítrási
munka, valamint szervezési és elvi módosítás, amely a típusalkalmassági
bizonyítvá,rryában meghatározott fethasználási kör, repülesi tulajdonság,
szerkezet, üzemidő és az üzemben tartási rendszer megváltoásátiredmé-
nyezi.

A típusalkalmassági vizsgálatról a későbbiekben még fogok említést
tenn i.

A korszerűsítés§el kapc§olatos hatósági feladatok
jogszabályi háttere

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajására
kiadott 141/l995. (XI.30.) Korm. rendelet 2.§
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(I) A katonai légüg,i hírtóság íeladalai a következők:

b) az állami célra szolgáló légijárművek típus-alkalmasságárrak és
egyedi légialkaln asságának vizsgálata, tanúsítása;

i) légialkalmassági bizonyítvlíny nélküli kísérleti, próba, vagy műszaki
célú repülés engedélyezése.

l4lll995. (XI.30.) Korm. rendelet 35.§

A légijármü szerkezetének, az üzembentartási vary kiszo|gálási rend-
szerének a repülés-biaonságra kiható módosítása esetén, akkor tartható
továbbra is iizemben, ha a tervezett módosíü{sokat a Hatőságbatánozatlal jő-
váhagytz.

21ll99E (XIL21.) HM rendelet 24.§

A légijáímű csak abban az esetben tartható üzemben, ha olyan típus-
hoz tartozik, amelyre a Hatóság az elvégzett típusalkalmassági vizsgálat
alapjrfu típusalkalmassági bizonyítvfuyt adott ki.

A fenti jogszabályokból adódik, hory aIlNIl{LH a kotszeiísílési el-
gondohís kíalakításába csak felkérésre, szakértői szinten tesz javaslatot.
Ebben az időszakban hatósógi alqkövetelmányeket ke|l csak szem eIőtt
tartani, A korszerűsítés gyakorlati megvalósi!ísának idöszakában a
hatóság feladatínak megfelelően jár el, végzi a tipus- és légialkalmassági
vizsgálatokat és amennyiben a szükséges lefolytatja a működési engedé-
lyek kiadásával kapcsolatos elj rirásokat.

A korszerűsítés hatósági alapkövetelményei

A korsze hítésl végző vtíllalkozó és alváIlalkozók:

o Működtessenek 150-9001-9004 és AQAP-I 10/150 előírásoknak
megfelelő minöségügyi rendszermodellt.

. Működésük feleljen meg a JAR_I45 követelményeinek.
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. A tevékenységük fo$atásához rendelkezzenek a HM KLH által
kiadott működési engedéllyel.

A légijármű a vákozlatás uíón elégítse ki a típusalkatmassóg, íIletve
légialkalmas s óg köv etelnény eil

Légijárnű műszaki atkalmassága

A típus és légialkalmasságól csak a fogalmakat leíró néhány jogsza-
bályt említeném. A vizsgálati eljárások rendje nincs összeíiiggésbin a
korszerűsítési elgondolással. A minősítési eljárás jóváhagása, i típusal-
kalmassigi és légialkalmassági vizsgálat - mint hatósági feladat - már a
korszerűsítés ryakorlati megvalósításárrak szakaszáho ztartozik, A típusal-

vizsgálata csak egy a mrár kialakitott elgondolás glakorlai
megvalósítósa során végeáetö. A tégijárművek légialkalmasságát a HM
KLH minden egyes légiirármű esetében a típusalkalmassági bizonyífuány-
ban leírtaknak megfelelő ótalakítós befiezését követően vizsgálja.

A típusalkalmasság

21ll99E (){JL2l.) HM rendelet

,. ..25.§á.típusalkalmassági vizsgálat célja annak megállapíüís4 hogy a
leg uaf m u eprtes e megíele l-e :

a) a nemzetközi elöírásoknak, hatrározatoknak, továbbá

b) a repülésbiáonsági követelményeknek.

26.§ A típusalkalmassági bizonyí§ ány igazolja, hogy a légijármű tí-
pusa megfelel a légiközlekedés biáonsági előírásainak.

. 33.§ A típusalkalmassági vixgálati eljánís megkezdhetö a típusválasz_
tá§t követöen, a beszerzes elókészítése során,

2ll199E (K],2l.) HM rendetet 32.§

( 1 ) A Hatóság a típusalkalmassági vizsgálat sorrin - a gyáttlőval egez-
tetve _ megállapítja azoknak a ryiiri vagy üzemi vizsgálatoi<nak a kOiét és
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a tartalmát, amelyeket részben vagy egészben vizsgálata alapjául elfogad
és amelyek az alkalmassági bizonyítvány kiadásrára, illewe megtagadására
irányuló döntéshez szükségesek, ígl kiilönösen:

a) az any agv izs gáIatot,

b) a fárasztísi, szilárdsági és merevségi vizsgálatot,

c) a tömeg_ és tömegközéppont mérést,

d) a gyari ellenőrző repülést,

(2) A Hatóság elfogadhatja a gyári ellenórzés, kísérlet hivatalos jegy-
zőkönyvét is.

1995. évi XCV[. törvény 4ó.§

(4) KüIftildön gyártott légijármű, illewe légiközlekedéssel kapcso-
latos eszköz típusvizsgálata során az illetékes légiközlekedési hatóság el-
fogadhatja más állam hatóságának igazolását arról, hogy a típus a nem-
zetközi előírásoknak megfelel és a biztonságos repülósre, illetve rendel-
tetésszerű használaha alkalmas.

A légialkalmasság

1995. évi XCVIL törvény 48.§

(l) A légijármű rendeltetésszerű használatra való alka|masságát az
elsó üzembe helyezése elótt a gyrirtó egyedileg is köteles megvizsgálni és al-
kalmasságát tanúsítvánnyaI bizonyítani.

(4) A légialkalmassági bizonyíwány érvényességét az illetékes légi-
közlekedési hatóság idószakos légialkalmassági vízsgálat után meghossz-
abbíthatja. A légialkalmassági vizsgálatot soron kívül akkor is el kell
végezni, ha a légijárművön a légialkalmasságot befolyásoló - külön jog-
szabáIyban meghatározott - javíLíst vagy módosíüíst végeztek.

Működési engedély

A korszerűsítési elgondolás kialakílisakor figyelembe LelI venni a
potenciális végrehajtó (vállalkozó) képességeit, lehetőségeit, mely meg-
hatarozó korlátja lehet a fejlesztésnek.



A vállalkozó a HM KLH által kiadott működési engedélyének bir-
tokában végeáet csak az állami légijá,rművekkel kapcsolatos bármi nemű
tevékenységet az a lóbbi jogszabdlyoí alapján,( A működési engedély kia-
dásának feltételeiről most nem kívánok szólni.)

1995. évi XCV[. töruény 29.§

(l) A légijármű és egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök
gyártásához, a javítrási és karbantartási tevékenység folytatásához az illeté-
kes légiközlekedési hatóságok engedélye szükséges.

(2) Az illetékes légiközlekedési hatóság az (l) bekezdésben megha_
tározott tevékenység folytatasának szakszerbségét, a szakmai szabáIyok be_
tartását bá,rmikor ellenörizheti.

2111998 (XIL21.) HM rendelet 19.§

(2) A Hatóság összevont eljárásban minősíti a íövállalkozót és beszál-
lítóit, ha a kért tevékenység follatása beszállítók bevonásával biáosított.
A működési engedély a vizsgálat összegzett eredményei alapján adható ki.

(3) Más beszállító alkalmazása esetén az engedélyes a szerződés meg-
kötése elótt ismételt hatósági szemlétkér azűj beszállító által vállalt rész_
tevékenység minősítésére.

(4) A Hatóság eltekinthet a beszállíónál történő helyszíni szemlétől,
ha a íövállalkozó hiteles okmányokkal bizonyítja, hog1l a vele kapcsolatban
álló szervezet az általa végzett résaevékenységre meghatrirozott követel-
ményekkel rendelkezik.

Összegelve az elmondottakal a HM Kalonai Légügli HivatalJelada-
íai alapvetően a korszeríísítés gllako a|i megvaüósíllisa szakaszóban je-
Ientkeznek. Többek közöa a vdllalkozó, a típusalkalmasság és az egles lé-
gijórmtívek kotszefiísíles uúíni légialkalmassógí minősítése sorón.
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