
RENDSZERESITÉS, RENDSZERBEÁLLITÁS,
CSAPATPRÓBA
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A katonai logísztika teljes élettartam nndellje szerint, követke,

7és képpen a h aditechníkai eszközö k te lj es é letcí kl us ána k é rtelmezés e

alapján éppúp, mint a haditechnikai biztosítás rendszerében, afolyama-
tok jól meghatározható és sajólos tartalommal rendelkező része a rund-
szetesítés. A rendszrresítés, minl valamelyik íolyamaíban tö énő szem-

léketesére, a hatlitechnikai biztosíttís fendszerében elfoglalt helyének
b emutalását h as znóIo m fel

A haditechnikai biztosíttís rendszere

l.Vi.48h Bé|a mk, alezredes, ZMNE, Bolyai János Kaloíai MűszakiFöiskola karának lóiskolai doc€nse,

Páncélos, Gépjármű és Közlekedési tanszékvezeó helyettes-



A rendszeresitós az új eszközöknek a fegyveres erők rendszerébe
való felvételég illetve az e döntéssel kapcsolatos eljárások összességét
jelenti. Napjainkban a fontosságiinak megfelelő hangsúlyt kiérdemlő, had-
erőfejlesaést szolgáló kormrinyzati szándéknak is markrins elemét képezi
a haditechnikai fejlesaés. A haditechnikai fejlesxés nagába foglalja a
meglévő haditechnikai eszköz<ik ery reszének korszeríisítését és fejlesz-
tésé! illetve mrás eszközök kellőképpen átgondolt és szakmailag megala-
pozott beszerzesé! amit minden esetben rneg kell, hogy előzzön egy .moz-
zanat, amely a rendszeresítésről hívatott dönteni.

A jelenlegi elgondolások alapján, amelyek a figyelembeveendó pioritá-
sokat is taítalína2zálg kerúl sot a haditechnikaifejlesaést érintíí olyanfetada-
tok megvalósítúsba, - hog néhúny glakorlari péIdót megem!írsek -, mint:

. a lokátorok és kapcso|ódó berendezéseik beszerúsére,

. a híradás korszerűsítésére,

. az informatikai szakanyagok teljes köni fejlesztésére,

. a repülőgép-park módosíüásárq

. a gépjárműtechnikai, tiizénégi- és légvédelmi eszközök cseréjére.

A haditeghnikai fejlesaés során alkalmazandó rendszeresítési eljárrás so-
rán, kiilönböző okok miatt módosítani sziikséges, néhány eddig alkalmazott
elméleti és gyakorlati kérdést. Ennek a vílUúaais, nódosűtís igényének az
indokaként, búrmikor is kerül sor rá ad lehet nugfogalmazni, hogl:

l,) A rendszeresítéssel kapcsolatos feladatok meg|latÁroásána az ér-
vényben lévő 7611987 színní HM-i utasíüís, it|etve 2o6/1987 sziámú HM
FVTFCSF-i intézkedés ery korábbi más struktúrát működtető időszakban
szüIetett.

2,) Az elfuő pont tartalmához kapcsolódik az, hogy a lezajlott áta-
lakulísok során szervezetek, beosztá§ok sziintek meg, Úelyeknek ebben
az eljárásban valamilyen konkrét feladatuk volt.

3.) Az államháztartísi reform részeként 1995-ben haályba lépett a
XL, törvény a közbeszerzésekől (Kbt) és ezen kívül az emliíeí7 tevé-
kenységet illetve annak lebonyolíüísát érintő, az álíanhéaaftÁsról illetve a
kincstránól szóló törvények is tartalmaznak néhány olyan ellentínondást
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(min! például a saját K+F alapján kifejlesztett termékek és beszerzésük
helyzete) amit kezelni szükséges.

4.) Természetesen, mint a NATO ta&iai nem hagyhatjuk figyelmen
kivül a szövetség iiyen inínyú gyakorlatrit §em.

A rcndszercsítés folyrmata

A rendszeresítá folyamatának űráznlósű a következő rmidon
szemléltetent
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Az alkelmazott sámozís atltti feladattartalom, a következó:

l.) Rendszeresítés

2.) Rendszeóe állítási terv elkészíése

3.) Dönés a rendszeresítés módjáról

4.) Beverzési határozat meghozatala

5.) Rendszeresítési Bizotbági határozat meghozatala

6,) Alkalmazísi h atfuozzt mepltoznala

7.) A csapaQróba végrehajtrási feltételeinek vizsgálata

8,) Döntés a csapatpóbát végrehajtó katonai alakulat kijelöléséól

9.) Csapatpróba

l 0,) Csapatpróba értékelése

l 1.) Javaslat kialakítása

l 2.) Rendszerbe álIíLás

13.) A további igények te|jesítésenek a vizsgálata

14.) Döntés a már rendszerbe állított eszközök mennyiségi változ-
taűsáróL vary annak átcsoportosíásáról

l 5.) Szervezetbe állítás

16.) Rendszerben tartás

17.) Az eszköz elhaszrrálódásának vap rendeftetes szerinti megszű-
nésének a vizsgálata
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18.) Döntés a kivonásról

19.) Kivonási határozat meghozatala

Rendszerbe állítás, szervezetbe állítás,
rendszerből történő kilonás

A Magtar Honvédségben a beszerzés 
'örténhet 

beszerzési halórozal-
la| rundszetesítési bizol|stigi határozattal, esetleg alkalmauísi halátozat-
uL Beuerzési hatórozattal rcndszeresítik azokat az in porleszközöket,
arnelyeket más hadseregben ruír rendszeresítettek Az ilyen eszközökre
vonatkozó költségvetési tervek jóvrfiagyása egyben a beszerzésihatfuozat
meghozatala is. Rendszeresítési bizottsági határozatot szükséges hozni
azokban az esetekben, amikor a beszerzésre kerülő eszközök hazai fejlesz-
tésből vagy hazai polgári termelésből, illetve nem a beszerzési határozat
körébe tartoá importból származnak és hatásuk a Magyar Honvédség,
vagy haderőnemei egészére kiterjed, Szintén rendszeresítési bizottsági ha-
tározat a|kalmazandó a már rendszeresített eszközökre, amennyiben azo-
kat olyan mértékben modemiáltrák, amely az eszközök harcászati-műsza-
ki tulajdonságai alapvetően megváltoztatta. Ilyen haüírozatra az eredmé-
nyes csapatpróba végrehajása u!án a Rendszeresítési Bizottság javaslata

alapjrárr a honvédelmi miniszter vag1 az WI vezérkari főnöke jogosult.

Alkalmazási haüá,rozatot kell hozni a beszerzési, illetve rendszeresítési ha-

üírozat körébe n€m tartozó egyéb központi ellátású eszközök vonatko-
zásában, Erre a saját hatáskörben lefoly,tatott eredményes csapatpróba
(vizsgálat) alapján az illetékes alkalmazó szerv főnöke jogosult.

A rendszeresítefr eszköük első alkalommal rendszerbe áIlíltísi,
további ell&ós alkalmíval §zenezetbe áIlítósi eljátdssal kerül a Magyar
Honvédség tillotruínydba A folyamat ábra is és a haditechnikai eszközök
teljes életciklusa is tartalmazza az elavult eszközök rendszerból történő
kivondsót, amely vonaíkozik azon eszközökre, amelyek a kivonási eljárás
utján kerülnek ki véglegesen a rendszerből. A rendszerbe állítás folya-
maával teremtődik meg a Magyar Honvédség rendszerében való alkal-
maás, illewe a katonai szervezeteknél a folyamatos, rendeltetés szerinti
alkalmazására való felkészítés minden alapvető feltétele. A szervezetbe
állítís folyamatával kell a már rendszerbe állított eszközök mennyiségi
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növelése vagy átcsoportosítása esetén a katonai szervezeteknél a rendel-
tetés szerinti alkalmazás feltételeit megteremti.

A rendszerből kívonással ketl megteren íerri a kívont eszközök rováb-
bi felhasznáhisónak |eltételeíL Kivonási haüirozatot rkkor kell hozni,
amikor egy adott eszköztípust az elhasználódása esetén más típussal pótol-
nak, illetve az adott eszközök rendeltetés szerinti alkalmazásá megszűnik.
A kivonási haározatott a beszerzési, iiletve rendszeres ítési haározattal
rendszeresíteft eszközökre a Rendszeresítósi Bizottság javaslat a alapján a
Honvédelmi Mini szíeí, vagy aMwar Honvédség parancsnoka (VKF), az
alkalmazási hatÁrozaltal rendszeresített eszközökre az illetékes alkalmazó
szerv főnöke jogosult meghozrri. A rendszerbe álliásért az alkalmazó szerv
főnöke, illewe általánosan alkalmazott eszközök esetében az anyagfelelős
szerv önöke felelós.

A rendszeresítésre és kivonásra kerülő minden eszközre a rendsr.er-
be őüűttísért feleős főnöknek intézkedesi íener keII készítenie az érinterí
szervek főnökeinek bevonásával Az intézkedési tervben fel kell tiintetni
minden olyan tevékenysége! ill€fu€ feladatot, amely az adott eszközök
rendeltetós szerinti alkalmazására való felkészítésének (kivonásának) fel-
tételeit bixosítja,

Csapatpróba

Á csapatpróbóval kapcsolaíos ismerelek összeíoglalása során,
annak bemutatdsára és azzal összefüggésben a haditechnikai eszközök
közüI a gépjárművet, miní a haditechnikai eszközök eglikét vátaszlom ki,
hiszen ez a témakör jelenleg az eglik legégaőbb és legtöbb nyilvdnossá-
goí "szenvedő" téruL A íeldolgozlis sorón ísmertetem a gépjőtművek
csapalpróbájára vonatkozó konlrrétumokat és azokat az áIialinos érvé-
nyű elemckel, amelyek mds eszközökre is vonatkoznak, úg1l mint a csa-
patpróba folyamatu" vag! az elkészítendíí dokumentációk

Mint ahogy a rendszeresítés folyamatában láthattuk, csapatpróbára a
beszerzési döntés valamelyik formájának meghozatala után és a rend-
szerbe, vagy a szervezetbe állítás előtt kerül sor.
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A gépjárművek (erepjáró gépjármüvek) vbsgálatára általában a

rtaditecúniÉai Intézetnél kidolgozott "Az MH réizére alkahaafsra fela-
jőnlotr iéijórművek kalonai célú felhasztttíldsának léc. hnikai ,i,§c!!q!
-netoa*ajá"-t 

alkalmazák. A vizs§álatot két reszben, egyrészt a Had!
technikai' Intézetnél, másrészt a kijelölt katonai szervezeteknél úryne-

vezett csápatptóbrán hajtják végre.

A tartós üzemi vizsgálato! a csapapróbdt a "C§apaqúba viőgdlati

szemppitok'i alapján végzik el, amely részét képezi a Haditechnikai Inté-

"etnét 
,t idoigo"ott vizsgálati metodikának. A csapapróbára osak az ipari

(üzerpi) vizsgálatok és a Haditechnikai Intezétnél végréhajtott haditech_

nikai ellenőiző vizsgálatok uán kerúlhet sor.

A tarfuós üzemi vízsgálalot a csapatpfőba ten alapjdn uükséges elvé-

geaú, anely íaaahnazia:

.' a csapatpóbára kerülő minta rendeltetesét és főbb harc,bzati-

műszaki adatait,

' a csapapróba cé lját ezenbelül a csapatpróba sorrfur megvizsgá-

Iandó és gyakorlatilag igazolandó hartászati adottságoka1 vála-

mint a műszaki adatokat,

. a kipróbálás m&szerét, azaz a minüikon, illetve arinak egyes

részein elvégzen{ő viz§gálatok soríendjét, módszerét, a mérése-

két stb., valamint a hozzá szükséges személyeket, anyagot, idót,

'a csapatpróba bizottság személy szerinti összetételét.

A csap_atpróbáról naplót vezetnek, amelybe 6e kelljeryezni a csapat-

próba terv.ben elóírt vizsgálatok helyét, idejét, egyéb körúlményeit, a vizs-
gálatok etedményeit, a próbrit végrehajtó észrevóteleit és javaslatait. A
csapapróa befejeztével a csapatpróba naplóba a bejegyzesek alapján

ös§zesított véleményt és javaslatot kell írni, A csapatpróba napló vezetését

a csapatpróba végrehajniséit felelős személy végzi.



A csipatpróba, mint iizsgálat célja:

A Maryar Honiédségnek próbára vagy beszerzesre felajrfurlod gépjrán-
művek tenyleges ínűszaki pirramétereinek és gazdasígi mutatóinak á meg-
határozísa és katonai célú felhasmátási lehetőségeinek a vizsgálata mÚ-
szakitechriikai §zempontból megtörténjen,

A vizsgálatok soran ellenőrzésre kerül az, hogy a gépjri,rművek milyen
mértekben felelnek meg a níjuk vonatkozó műszaki dokumenüíciónak,
valamint az érvényben lévő múszaki előírásoknak és szabványoknzik- Itt
kerül meghatíroásra a gépjárművek tényleges iizemeltetési és műszaki
kiszolgálási jellemzői is.

A vizsgálat feltételei:

A vizsgálatok e.lvégzése előtt vary alatt a,gépjárműveket a g!áLrtó
előírásai szerint be kell járatni abban az esetben, amennyiben a pióbára
kerüló gépjármű új állapotban kerül vizsgáIatra.

A vizsgálaok végrohajüisa sonín a gépjárműveket a ryártó által előírt
hajtG és kenőanyagokkal kell feltölteni. Ha a vizsgálat idótartama megha-
ladja a 6 hónapot, akkor a honvedségnél rendszeresített keiIő- é§'üze-
manyagot kell aIkalmazni.

A vizsgáIatok ideje alatt a járműveken az előírt karbantartási és ki_
szolgálási feladatokat az elóírt ciklusnak megfelelő módon §áikséges
végrehajtani.

A víugóIatokat végzlí reszérc az aldbbi dokumenűciókat - kell bk-
losítaní:

. a íajzdokumentációk (fó összeállítási rajzok, a ft egységek és
szerelvények rajzai),

. műszaki leírás, amely reszletesen taílalrr.az::a a jármű' összes
műszaki jellemzőit és különleges specifikációkat,

. kezelési és karbantartási utasíüís,
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' javítási utasítás,

' esetleg a már rendelkezésre álló előzetesen elvégzett üzemi

vizsgálatok, fékpadi mérések eredményeit,

' egyéb cégekkel elvégeztetett vizsgálatok (mozgékonysági

modell) eredményeit.

Gépjárművek esetében alkalmazott vizsgáláti szempontok a kö-
vetkezők lehetnek:

l.) A gépjármű konstrukciós kialakításánál és a terhelhetőségénél

fogva milyen feg,vememenkénti, katonai feladaha használható,

2.) A sámíásba vehető alkalmazási területeken milyen katonai von-

tatmányok továbbíástára alkalmas, milyen a vonószerkezetek, elektromos
és fékrendszerek ös szekapcso lhatósága.

3.) Alkalmas-e a gépjármű a kategóriájával megegyező sérült másik
gépjármű vontatására terhelve, illetve terheletlenül, különböző útviszo-
nyok esetén, illetve a vizsgált eszköz vontatható-e a kategóriájával rnege-
gyezó másik gépjárművel.

4.) A vontatIást el lehet-e végezni a honvédségnél rendszeresített autó

mentő gépjárművel emelve, illetve hátra egyaránt.

5,) A gépjármű menetdinamikai tulajdonságainak értékelése (gyor-

sulás, lassulás, úttartás, stabilitás, t€repen és közúton, terhelve és ter}re-

letlenül, vontatmánnyal és a nélkül különböző időjárási viszonyok között,
különböző év- és napszakokban).

6.) A gépjármű lejtő, gázló, árokáthidaló és lépcsőmászó képességé-
nek vizsgálata.

7.) A tetepjáró ergonómiaí tulajdonsógainak viagdlata:

. a vezető és utas ülések (rakfelületen is) elhelyezése, kényelme,
állíthatósága.
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. mozgásjelenségek fellépése és hatása avezetőre, a szállított szemé-
lyekre és a szállítmányra,

. kilátás a vezetőfiilkéből, a forgalom követhetósége a különbözó
irányokból és küiönböző időjárási viszonyok között,

. a világitő és fényjelző berendezések (külső, belső), műszerfal
megvilágítís hatékonysága,

. a műszerfal és visszajelző fények láthatósága nappal és éjszaka,

. a fűtés, szellőzés hatékonysága, különös tekintettel a párásodás
megszüntetésére,

. a kezelőszervek elhelyezése, elérhetősége, a működtető erők
naglsága, az erőátY iíeli szervek biztonságos kapcsolhatósága,

. a vezetőÍiilke (személyszállítás esetén a rakfelület is) hó- és
zaj szigetelése, vízmentessége,

. a vezetőfiilkében és a rakfelületen a kapaszkodók megléte, a fel-
és leszállás biztonsága,

. a fegyverek és személyi felszerelések elhelyezése, biztonságos
rögzítése,

. abIaktörlő és abIakmosó berendezés alkalmassága.

8.) A gépjármű kormányozhatóságának, fordulékonyságának értéke-
lése közúton és terepen, terhelve és terheletlenül, vontatmánnyal és a
nélkül.

9.) A fékberendezés hatásosságának vizsgálata, a fékerő adagolás
lehetősége a lábpedálon, a rögzítő íék és az esetleges további fékek
(lassító) értékelése terhelt és terheletlen gépjárművön.

10.) Az osáómű és differenciálzár(ak) alkalmazhatóságának és kap-
csolhatóságlínak, biáonságos működésének értékelése.
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1 l.) A gumiabroncsok mintázata és minósége kiélégíti-e a vele szem-
ben ámasztott követelményeket különböző út- és időjárási viszonyok

12.) A gépjármű indithatóságának vizsgálata különbözö évszakokban.

13.) Az akkumulátor kapacitrásátrak, elhelyezésének, védettségének
(mechanikus haások és vízbehatolá.s elleni vedettiég), rögzítésének, hoz-
áféthetőségének, ki- és beszerelhetöségének értékelése. trtt kell megvizs-
gálni a főkapcsoló elhelyezését es alkalmazhatóságát.

14.) Az üzemanyagtar!ály(ok) elhelyezése, védettsége, űrtartalma, a
beöntőcsonk elhelye#serrek és a gyors.feltöltés lehetőaégénék az érté-
kelése, Az iizernanyagtarlíly szellőzőtendszerének, a tartályok,teljes kifo-
gyasáhatóságának, több tartály esetén a tarnílyok átkapcsolhatóságának és
annak ellenőriáetőségének viz§gálata. A foryaszÉs alapján a jármű ható-
trá,volságának meghatározása.

l 5.) A kerékcsere végrehajthatóságának értékelése.

l6.) A járínű felülete vegzi mentösíthető-e és hogyan.

l7.) A gyártó által kiadott üefueltetési útmutatóban előírt kiszolgálási
műveletek végrehajthatóságárrak, idö: és szerszimszüksé8letének, szak-
képzettségi igényének é*ékelóse. .d biztosított,szerszámkészlet elegendő-
e a múveletek végrehajásáüoz.

l8.) A gépjármű üzemanyagainak, kenőanyagainak és egyéb munka-
folyadékainak feltöltesi, u!íLrrtöltési, cseté és sziritelienőnési lehetöségei-
nek és végrehajthatóságrinak az értékelésé.

19.) Az iizemeltetés során esetlég tapasztalt olaj és munkafolyadék
folyások és szivárgások ellenórzése,

20.) A próba sonírr tapa§ztalt isméttődő meghibásodások gyakoriságá-
nak és valószínűsíthető okainak vizs Eálata.

2l.) A próba során elvégzett szerviz, illewe sajátjavíttások előmunka
és anyagrriforditrásnak az értékelése.
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A vizsgálaiok értékelésének módja:.

A c§aBatpróba vegéa a csapatpróba naplóba bejegyzett adatok alapjátr
értéketni §zük'séges,a vizsgálat lapdsnalat^it. Az esetleges módosító ja.
vaslátokat a pontonkénti értékelés során kell megtenni.

. Az értékelést a isapatpóba bizottság végzi a bizottság ülésén, ahol
jegyzökönlvet készítenek, amely trirtalfnazza az ülésen elhangzolt vé-' lerrtények léniegéi,és a bizottság javasl4üít a haditechrtikai esiköz továb-
bi'sorsárá vonatkoáan; amely a következő lehet:

' . az észközt módosítás nélkül.rendszeresítésre javasolja,

. az eszközt módositris nélkül további csapatpóbrára javasolja,

. az es7köú. _íendszeresítésre javasolja a szükséges módosínísok
utólagós végrehajávíval,,

l az eszk'd a sáikségeó módosíások végrehajuísa után ismételt
teljes, vagy részleges csapatpróbára javasolja,

i az eszkőz rendszsresíté§ét nem javasolja.

Ejegyzőkönyv figyelembevételével születik meg a döntés a haditech-
nikai eszköz (terepjfuó jármű) rendszéresíteséól.

A vi.agdlat soróna ,r ír ismertetelt utasítlíson és rendelkezésen kívüI
a követkeó élőírósokat szükséges Jigelenibe venni és betaflani:

' 2561320 nyt. sz. Kézikönyv a.princélos- és gépjármútechnika szak-
feladatok végzeséhez,

. Ált,/60 Katonai Általán,os Baleset-elháíító és Egészségvédő sza_
bályzat,

. 6/1990. KÖHliM rendelet,
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A vizsgálatok értékelése szubjektív elemeket is tartalmaz, hiszen annak

elvégzését befolyrásolja a vizsgálatot végzó személy(ek) ilyen irányú tapasz-

tálata és szaktudása. Nincs elóírás a vizsgálatok elvégzésének technoló-
giájua, az alkalmazandó méréstechnikai eszközökre és halárértékekre. Eb-
ből következik, hogy objektív összehasonlításra nincs lehetósége.

Általában a vizsgálatot több katonai szervezetvégzi el egymás után és

az egyes szervezeteknél elvégzett vizsgálatok uán csapatpróba bizottsági
ülést tartanak, ahol a vizsgálatok értékelésére mindig sor kerül.

Az ülésen elkószült jegyzökön}^/ tehát nem az egyes t€rületek vizs-
gálatainak összegzésére, hanem több katonai szervezet által elvégzett ugyan-
azon vizsgálatok tapasztalatainak, eredményeinek az összesítése.

Természetesen tudatában vagyok annak, hogy az itt összeállított
anyag nem otdja meg a íelvetett témával kapcsolatos prob|émákat, ellent-
mondásokat, azonban hiszem azt, hogy e felvetések okot adhatnak a témá-
val kapcsolatos kutatások, elemzések és fejlesaések elvégzésére, kidolgo-
zására és természetesen annak megvalósítására is. Mindezt szükséges
megtenni annak érdekében, hog;z a beszerzési szükségletek hatékony és

pontos meghatározásával, megalapozottabbá é§ kisámíthatóbbá tehessük
saját magunk és partnereink számáia is a rendszeresítesi igényeket azzal
együtt, hogy a külső feltételrendszer felismerje és vegye figyelembe a hon-
védelmi tárca gazdálkodási sajátosságait. Adjon segítséget olyan döntési
eljárásrend kialakítására, amely segíti íisztázni a rendszeresítés eIdöntése

elótt a beszerzés módját, helyét, körülményeit és amelyhez a szükséges
mértékben ígazít;a hozzá a vonatkozó törvényeket, rendelkezéseket.

Reményeím szerínt a meglévő ésfelvetetl pénzügyi és szakmai ellent-
mondások Jelismerése és megoldása ulán ('M" kapacitások, saját fej-
lesztési tevékenység meghatóroaisa, nehaetbiztonsági érdekek megfo-
galmaaisa, szövets égi előíráso k és gy akorlatok alkalmazásán ak ismerete
és Jigyelembevétele), a rendsx,eresítés folyamata valós tartalommal lesz
megtöItve a haderőreíorm megvalósítása során és annak végrehajtása
után, egyaránL


