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I. A hadtáp szaktechnikai eszközök javítási kapacitás igénye 

A hadtáptechnika I. rész címen megjelent cikkben a hadtáptechnikai esz
közök javítási rendszerének egyik legfontosabb alapeleméről, a technikai eszkö
zök javítási utasításairól, kidolgozásának módjáról, lehetőségeiről fejtettem ki 
véleményemet. Megállapítottam, hogy a komplex javítási tevékenységi meg
tervezése és végrehajtása a műszaki és gazdaságossági szempontokat is kielégítő 

módon csak az eszközökhöz kidolgozott javítási utasítások felhasználásával lehet
séges. A javítási utasítások, mint alapvető műszaki (eszközökhöz kötött) doku
mentációk, megjelölik a technikai eszközökhöz szükséges speciális szerszámok, mű
szerek körét, meghatározzák az egyedi típusra jellemző speciális műveleteket (pl. 
hűtő gk. klíma berendezésének beszabályozása stb.) technológiáját, utalnak a szük
séges szakképzettség szintjére (szervezeti elem). 

A fent leírtakból kiderül, hogy a javítási utasítások a komplex javítási tevé
kenység minőségi oldalát határozzák meg. A mennyiségi oldalt elsősorban az adott 
típusú hadtáptechnikai eszköz darabszáma adja. További problémát okoz az idő
tényező kérdése is, vagyis az, hogy mennyi idő áll rendelkezésre (javítási, átfutási 
idő) az adott hadtáptechnikai eszköz megjavítására. A javítási időt a műszaki 
lehetőségek határolják be abszolút értelemben, valamint a technikai eszköz funk
ciójából adódó speciális követelmények (pl. harckészültségi időnormák stb.). A 
három tényező, vagyis a komplex javítási tevékenység mennyiségi, illetve időté
nyezőinek ismeretében lehet meghatározni a hadt.iptechnikai eszközök javítási 
kapacitás igényeit. (1. ábra) Nyilvánvalóan az így megkapott „globális" kapacitás 
igény alkalmas a már meglevő lehetőségekkel (javítási kapacitások) való össze
vetésre. 

Az ábrán látható tényezők hatása a javítási kapacitás igényre oda-visszaható 
kapcsolatot jelent. A tényezők bármilyen értelmű változását maga után vonja a 
kapacitás igény megfelelő értelmű változását is és megfordítva. Például baleset 
vagy egyéb ok miatt lecsökkent javítási kapacitás rontja a kérdéses technikai esz
közhöz kötött harckészültségi idönormát stb. 

1 Komplex javítási tevékenységen: a napi karbantartási tevékenységtől a 
teljes felújításig terjedő javítási műveleteket (művelet halmazokat) értjük. 
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I. ábra. A „globális" iavítási kapacitást befolyásoló ténye-:_ók 

11. a hadtáp szaktechnikai eszközök javítási rendszerében mutatkozó 
feszültségek, a lehetséges javítási bázisok 

A cikk keretein belül nem szándékozom a jelenlegi javítási rendszer részle~ 
tekbe menő elemzésével foglalkozni. A területet kevésbé ismerők közt is gondolom 
egyértelmű, hogy a hadtáp szaktechnikai eszközök javítása, karbantartása csak a 
legszükségesebb szintig és mértékig megoldott. Különösen nagy gondot okoznak 
az ún. komplex szaktechnikai eszközök speciális javítási igényei. Ggyakorlatilag az 
elmúlt 15 évben a hadtáp szaktechnikai eszközök körébe is bevonultak a hidrauli
ka, az elektronika, az elektromechanika, elektrohidraulika elemei. Ezek a je
lenségek az „üzembentartás" során újabb feszültségeket teremtettek a javításban. 
Ehhez járul még az a tény is, hogy a gyakorlatban a hadtáp szaktechnikai eszkö
zök kiszolgálása, javítási rendszere nem egységes, ágazatonként nagy eltérést mu
tat. 

Az említett kényszerítő hatások sürgetilk a hadtáp javító kapacitásának a 
rekonstrukcióját, illetve a valós igényeknek megfelelö kibővítését. A hadtáp
szolgálat rendelkezik ugyan saját speciális javító kapacitásokkal (lásd: üza., élm. 
stb.) azonban ez a lehetőség sem minőségben, sem mennyiségben nem elegen dö! 

Megítélésem szerint a hadtáp szaktechnikai eszközök javítási kapacitás igé
nyeinek (1. részben leírtak alapján) ismeretében, azok kielégítését a jelenlegi hely
zetben - részben kialakult gyakorlat, valamint a jövőre való tekintettel - a kö
vetkezö bázisokon lehetne megvalósítani. 

1. Összetett (komplex) hadtáp szaktechnikai eszközök esetében: 

- az „alvázat" (hordozójármüvet) a Páncélos és Gépjármű Technikai Szol
gálat Főnökség által már korábban létrehozott csapatjavító bázisokon, illetve a 
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kísérleti rendszerben működő ETSZ (Egyesített Technikai Szolgálat) bázisokon. 
(3. ábra); · 

- a szakfelépitményi: polgári javítóbá.zison, a már meglevő hadtáp javító
bázison, illetve a későbbiek során létrehozandó Központ Hadtáp Javítóbázison 
(2. ábra). 

2. Az „egyszerű" (homogén) hadtáp szaktechnikai eszközök esetében polgári 
javítóbázison, a már meglevő hadtáp javitóbázison, illetve szintén a későbbiek 
során létrehozandó Központi Hadtáp Javítóbázison (2. ábra). 

El kell fogadnunk azt a tényt. hogy az összetett (komplex) hadtáp szaktech
nikai eszközök esetében a kísérleti rendszerben üzemelő Egyesített Technikai Szol
gálatok a jövőben csupán az „alváz" javítását lesznek képesek elvégezni. A szak
felépítmények javítása, vagy az illetékes szolgálati főnökség erre a célra létrehozott 
speciális javító kapacitásával, vagy megfeleő technikai analógia esetén polgári 
javító bázison, iletve a jövőben létrehozandó Központi Hadtáp Javító Bázison 
oldható meg. (2. ábra). 

Ill. A~ eredményes, hatékony javítási tevékenység 
megoldása érdekében végrehajtandó feladatok 

A globális javítási kapacitás igény, valamint a lehetséges javítóbázisok isme
retében a hadtáp javítókapacitás minőségi és mennyiségi növelése, a csapatjavító 
bázisokkal tPrténö zökkenőmentes kapcsolat kialakítása, valamint a polgári javító
kapacitás felkutatása és kihasználása, a javítási igény műszaki értelemben vett 
korrekt megfogalmazása érdekében a következő alapvető feladatokat kell végre
hajtani: 

1. A hadtáp szaktechnikai eszközök javítását egyértelműen meghatározó do
kumentációkat - javítási utasításokat - ki kell dolgozni (ha lehetséges a gyártó
műtől beszerezni). (Hadtáptechnika I. cikk.) 

2. A megfelelő (1. pont alatt) leírások, valamint az igénybevételi információk 
alapján ki kell dolgozni az (egységes) javítási normákat (illetve értelemszerűen 
pontosítani). 

A javítási normák kialakításánál egyértelműen leszögezhetjük, hogy a javí
tási technológiákban felhasználásra kerülő javítási normák időalapú normák; az 
egyéb dimenziójú normák, például különböző teljesítménynormák (km, üzó. stb.) 
más jellegű felhasználásra kerülnek (pld. kis-, közép-, nagyjavítások ütemezésé
nek meghatározására stb.) 

„Normális" esetben a gyártómű az általa gyártott technikai eszközökhöz - a 
javítási utasításokon túl - az úgynevezett javítási időnorma jegyzékeket is megadja. 
Ezek a javítási időnormák tartalmazzák azokat az időtartamokat, amely időtartam 
alatt az adott javítási (rész) műveletet az előírt célszerszámok (ha szükséges) al
kalmazásával egy átlagos képességű szerelő átlagos intenzitású munkával el tud 
végezni. 

Természetesen ezek az időnormák „tájékoztató" jellegűek. Értékük többnyire 
növekszik a gyakorlati alkalmazás során a következő okok miatt: 

- eltérő műszaki színvonalúak a műhelyek, 
- a szerelő állomány különböző képességű, 
- eltérő állagú eszközök (azonos teljesítménynorma mellett is - pl. balesetek 

okozta állagromlás stb.). 
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Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó által megadott javítási idö
oormák, azokat meg kell határozni egyszerű idöméréses módszerrel. A rendelke
zésre álló átlagos felszereltségű (pl. csapatjavító szervezetek) javító múhely átla
gos képességű szerelőjével végeztetett javítási (rész-) művelet elvégzésének ide
jét mérni kell (stopper), és az alábbi táblázat megfelelő rovatában rögzíteni. (3. 
ábra). 
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3. ábra. Javítási időnorma táblázat 

A táblázatokban (egy táblázat egy technikai eszköz teljes javítási időnor
máit is tartalmazhatja) - összegezve az időnormákat - megkapjuk egy eszköz, 
egy javító szervezet teljes javítási időszükségletét az ott javítandó technikai eszköz
állományra vonatkozóan. 

Az időnormákból a javítási technológiákba mindig a megfelelő részt kell be
dolgozni (pl. kisjavítások műveleti időnormái, - lehetnek átfedések is). A táblá
zatban a különböző technológiai elemekhez tartozó időket különböző színekkel 
lehet jelölni a gyors leolvasás {alkalmazás) érdekében. 

3. A kidolgozott javítási normák birtokában az összetett (komplex) hadtáp 
szaktechnikai eszközök esetében végre kell hajtani a normakonekciókat az „alváz0 

és a „szakfelépitmény" vonatkozásában. 

A normakorrekciók alkalmazása fontos tényező az összetett hadtáp szak
technikai eszközök esetében, különösen az üzemben (szolgálatban) eltöltött idő 
alakulása szempontjából. A helyesen alkalmazott normakorrekciók jelentősek a 
gazdaságos üzemeltetés vonatkozásában is. 

Természetesen minden egyes összetett eszköz-típus esetében külön-külön 
kell a normaelemzéseket elvégezni, közelíteni egymáshoz úgy az értékeket, hogy 
az összetett hadtáp szaktechnikai eszköz üzemképessége (üzemben eltöltött ideje) 
a maximális legyen l Sokat segíthet már az is, ha egyszerűen egy oszlopdiagram
mon követjük nyomon az üzemképességi idő alakulását (4. ábra). Nyilvánvalóan 
az alváz és felépítmény javítási idónormáit úgy kell közelítenünk (korrigálnunk), 
hogy a biztonsági-műszaki előírások mindenkor érvényesüljenek. 

A diagrammon egy összetett szaktechnikai eszköz lett ábrázolva. (4. sz. ábra). 
Az első esetben a komplex eszköz „alváz" részének a nagyjavítására került sor, 
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amely J1a1-napot vett igénybe, ennyivel csökkent az üzemben eltöltött (eltölthető) 
idő. Ezután a komplex eszköz ismét az üzemeltetésbe kerül, majd a szakfelépít
mény középjavítása következik (J,i). A diagrammból leolvashatjuk, hogy gyakorla
tilag a „szakfelépítmény" középjavításban töltött idejét összevontan, az „alváz" ja
vítási idejében célszerűen megoldhatjuk, így automatikusan a Jifl idő az üzemeltetés 
szempontjából megtakarításként jelentkezik. További előnyt jelent az összevont 
javítás azzal is, hogy nem szükséges minden egyes javítási ciklusban kétszer javí
tóműhelybe állítani a komplex eszközt. A javítási ráfordításokban is megtakarí
tás várható. A diagrammon egy tetszőleges összetett technikai eszköz összevont 
alváz-felépítmény javítási ciklusát mutattam be. 

Célszerű a javításba-adások tervezésénél a diagrammot eszközönként külön
külön elkészíteni, tovább bontani a szemlék-karbantartások, feltötlések esetleges 
feltüntetésével. A feladat látszólag egyszerűnek tűnik, hiszen a javítási ciklusokat 
meghatározó teljesítménynormák korrekciójáról (közelítéséről) van szó az „alváz" 
és „szakfelépítmény" vonatkozásában. A valóságban azonban más javítószervezet 
végzi legtöbbször az „alváz", más szervezet a szakfelépítmény javítását, karban
tartását. Ezekben az esetekben a gazdaságossági (ráfordítási) elemzések kell el
döntsék, hogy érdemes-e az ilyen jellegű összevonás vagy sem. Az összetett had
táp szaktechnikai eszközök vonatkozásában nagyon sokat segítene a javítás rend
szerében egy olyan Központ Hadtáp Javítóbázis létrehozása, amely rendelkezne 
az egyidejű „alváz" szakfelépítmény javításának műszaki-szervezeti feltételeivel, 
lehetőségeivel. 

4. A javítási normák alapján újra meg kell határozni (pontosítani) az igény
bevételi normákat. 

5. A pontosított, iletve az új igénybevételi normák alapján meg kell hatá
rozni (korrigálni) eszközönként (típusonként) a technikai kiszolgálási és javítási 
lépcsőket (kis-, közép-, nagyjavítások, szemlék stb.) 

6. A javítási, igénybevételi normák, valamint a meghatározott javítási-kiszol
gálási „lépcsők" ismeretében ki kell dolgozni eszközönként a javítási technoló
giákat. 

Meg kell említeni, hogy itt a „műszaki értelemben" vett javítási technológiáról 
van szó. Nyilvánvaló, hogy egy adott beállítási művelethez egy eszköznél ugyan
azon célszerszámok és műveletelemek (fogások) végrehajtása szükséges, függet
lenül attól, hogy ez a művelet milyen szervezeti bázison valósult meg, egy had
osztály páncélos és gépjármű javító műhelyben, vagy éppen egy polgári javító 
kapacitáson. 

7. A javítási technológiák ismeretében, meg kell határozni, illetve jelölni a 
javítóbázist, vagyis, azt hogy csapatjavító-bázison, polgári vagy hadtáp javító
bázison van lehetőség (azok műszaki színvonalát ismerve) a kérdéses eszköz 
javítására. Atfedésekre is feltétlenül gondolni kell, elsősorban műszaki, és nem 
utolsósorban gazdasági megfontolások miatt. Elképzelhető egy hadtáp szaktechni
kai eszköznél az, hogy karbantartását, kisjavítását csapatjavítóbázison oldjuk 
meg, nagyjavítását a (létesítendő) központi hadtáp javítóbázison, míg a kapcsolódó 
alkatrész-felújításokat polgári üzemekben (vállalkozások) végeztetjük. 

Végezetül kitölthető a táblázat (5. ábra), mely a hadtáp szaktechnikai esz
közök teljes nomenklatúráját tartalmazza, valamint a javítókapacitások közötti 
felosztást is megjelöli, az összetett eszközök esetleges szétválasztásával, az átfe
désekkel egyetemben. 
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A táblázat fejrészében a javítási „lépcsők" körét kibővíthetjük a karban

tartások, kiszolgálások (alkatrész felújítások) megjelölésével, minél több elemet 
iktatunk a fejrészbe, annál több információt kapunk az eszköz javítására vonat
kozóan. A táblázatot az MNHF-ség szintjén, illetve az ágazati szinteken célszerű 
elkészíteni. A táblázat kitöltése feltételezi az előzőekben már említett javítási 
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technológiák meglétét, valamint a polgári, illetve az MN javító-szervezetek kapa
citás lehetőségeinek ismeretét, azok műszaki színvonalát. 

Egyértelműen megállapítható, hogy csak korrekt javítási technológiák bir
tokában lehet eredményes javítási tevékenységet folytatni, illetve a 7. pontban 
vázoltak alapján az „elosztást" elvégezni. 

Azokat a hadtáp szaktechnikai eszközöket, amelyek sem csapat, sem polgári 
javító-bázisokra nem oszthatók ki, azt hadtáp javító kapacitásba kell vonni. A 
jelenlegi hadtáp javító-kapacitás jelentéktelen, felmerül a szükségessége a kapa
citások teljes körű bővítésének, vagyis az előzőekben már említett Központ Had
táp Javítóbázis létrehozásának. 

A cikk kereteiben nincs lehetőség egy Központi Hadtáp Javítóbázis létre
hozása, feltételének részletes elemzésére, azonban a létrehozás alapvető szempont
jait néhány pontban meg lehet jelölni: 

a) A 7. pont alapján elkészített elosztás, valamint a (legalább) 15 éves mű
szaki fejlesztési prognózisokat (terv) figyelembe véve, a Központi Hadtáp Javító
bázison javítandó eszközök „nomenklatúrájának" összeállítása. 

b) Az összeállított „nomenklatúra" alapján a javítási technológiák (eszköz 
típusonként) kidolgozása a javítási utasítások felhasználásával. 

c) A javítási technológiák birtokában el lehet készíteni a Hadtáp Javítóbázis 
ún. ,,globál" technológiáját, amelybe már a szervezeti elemek (klf. előírások, 
szervezeti kötöttségek stb.) is bedolgozásra kerülnek~' megjelölve a szükséges be
rendezés és szakember állományt. 

d) A fentiek alapján a bázis építészeti megtervezése. 
A bázis diszlokációjára vonatkozóan elsősorban Budapest és közvetlen kör

nyéke (Pest megye) jöhet célszerűen számításba, a speciális szakemberek bizto
sítása, valamint a Budapest-centrikus ipar és közlekedés miatt. 

Utolsó gondolatként: a háborús javitás kérdéseiről sem szabad megfeledkez
nünk. Az előző fejezet c) pontját úgy kell megvalósítani, hogy mind a javító esz
közök, mind a javító állomány elégítse ki a„ háborús működtetés" feltételeit is. 
Így a javító eszközök (berendezések) megfelelő számban és összetételben mobili
sak legyenek (műhely gk. stb.), az állomány állandó és különösen a változó része 
pedig megfelelő „háborús javítási" kiképzésben részesüljön. 

( A 2. és 4. sz. ábrák a folyóirat végén találhatók). 
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