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Előaúísom aktualitását nencsak a Tfuí ünnepéIyes útadása adja ,
amit én szeméI! szertfu szakmatijrténeíi eseménynek tekiníek úg) az 5.

gldd., mint az MH életében - , hanem az is, hogl a Maglar Köztársaság
és az Ewópai I]nió közötí íobtatott csatlakozási ütgyalások keretében

2001. év végén lezárták a közlekedési fejlesztés fejezetét. Ennek
következményeként a jövőben fel fog g1lorsulni a meglévő jogszabtílyok

EIt követelmények szerintí módosítása, illetve egles új jogszabályok

kidolgozósa Ezek egJlardnt érintik a közúti közleked,és, a szdllítds és

Juvaioztís, a gépjármbek üzemeltelése és fenntartása kérdése . Úgl
gondolom, hogl ez atóbbiak kapcsdn a Magyar Honvédség érinteűsége

v alamlnny i ün k s zámáru e gl érte lmű

A címben szeteplő téruít indirekt módon:

' a gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételein;

' a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tar-

tásának müszaki feltételein;

' a közúti járművek műszaki megvizsgálásan keresaül kívánom

megvilágítani.

l, Dr RU§z József mk, ezredes, MH Összhaderőnemi Logisztikai es Támogaó Pataíc§nokság,
Pánélos -és cépjáímüt€chnikai szolgátatfónök.
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Röviden a múltról és jelenről

A haditechnikai eszközök tárolásáról a 90- es évek elején készített
egyeterni doktori értekezésem során, részemról vizsgálat tárgyát képezte a
laktanyai infrastruktúra helyzete is. Kutatásaim eredményeií az alábbiak
S zeriní ío g lalí am ö s sze :

' A laktanyák technikai övezetének infrastrrrktúrája az üzemfenntartás

fizikai bázisa. E bázisra - elöregedett és leépült állapota nellet - azjellem-
ző, hogy teljes körűen szinte sehol nem került kiépítésre. Az alapvetóen
csapatépítkezések keretében rnegvalósított beruházások irányítóinak
figyelmét a nűszaki követelmények érvényesítése helyett gyakorta a

szűkös helyi erőforrásokkal való gazdálkodás probléInái kötötték le. Azt is
szóvá kell tenni, hogy a szervezési feladatok következtében elóre nem
látható és nem várt lrelyzetekre (pl, haditechnikai eszközök koncentráció-
ja egy-egy helyőrségben vagy laktanyában, ezredek dandár szervezetre
áttérése stb,) nem lehetett elóre megteremteni azt az eszközrendszert -

esetünkben a fenntartásnak aá az infrastruktúráját - amely a legjobban
szolgálhafta volna a cé| érdekében elvégzendő íeladatok végrehajtásáL Az
infrastruktúra válíozására szinte mindig a bekövetkezett események utáni
íelzárkózás, az ítgynevezett követési iizemmód volt a j€]lemzó, melyet a

helyi lehetőségek és a helyi adottságok szorítottak szűkös keretek közé
vagy kötöttek gúzsba, Ennek egyik következménye a laktanyák infra-
struktúrájának helyi adottságok szerinti sokfélesége, melyre az esetek
többségében a zárt techrrológiai lánc és a folyamatszelű végrehajtás alap-
vetó feltételeinek hiánya a jellerrrzó.

' Vizsgálódásaim ttikrében a szakállornányról a következóket állapí-
tottan meg: a fenntartást végzó szakállomány szakmaiIag felkésztilt, szak-
területe mellett elkötelezeft. Naponta jelentős áldozatokat vállal csupárr
azzal, hogy sok helyen mind a mai napig a munkahelyi alapszolgáltásokat
is nélkülöző objektumokban végzi munkáját, Munkájuk minőségének
fontos rnércéje a műszaki hibából bekövetkezett balesetek, illetve rend-
kívüli események számának csökkenó jellege annak eIlenére, hogy nern
egyszer személyi muIasztásbó|, az iizemeltetési elóírások megszegéséből,
a kiképzetlenségból szánnazó következményekér1 a technikát teszik úgy-
mond 1-elelőssé.
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A jelenlegi állapotok kritikája is lehet e majd évtizeddel ezelőtti
megállapítások citálhatósága,

A kutatásaim óta eltelt mintegy tíz év után az MH PCGTSZF-kénI a
200L évi íevékenységünkrőI készített jelentésemben a követkelőket fo-
galmaztam meg az üzembentartási főnök részére:

. A korábban rendszerbe állított fő és szakanyagok és megvalósult
építés-beruházások az akkori polgári és honvédségi szabályozók és jog-
szabályok szerint kerültek kialakításra. A szakági költségvetés folyamatos,
összességében drasztikus csökkenésének hatására a laktanyai TKÁ-k, szak-
múhelyek, harckocsi- és gépkocsi mosók, raktárak, tárolóhelyek olyan
mórtékben leépültek, hogy sok helyen jelenlegi állapotukban nemhogy a
szakszeni követelményeknek, de az alaprendeltetésüknek sem felelnek meg,

. A Magyar Köztársaságban a gépjármű fenntartó tevékenységet a
közlekedési, hírköz|ési- és építésügyi miniszteri rendelet, mint hatósági
tevékenységet szabályozza. Tehát közúti járműveink műszaki megvizs-
gálása hatósági fe]adatként hárul a páncélos- és gépjárműtechnikai szol-
gálatokra. Megállapítható, hogy ajogviszony hatályba lépését követően a
Magyar Honvédség a folyamatos jogsértés állapotában van. Az előírt fel-
szereltségű vizsgáló állomások rendszerét eddig nem tudtuk kiépíteni,
aminek következtéberr az egységes jármúvizsgálati techrrológia bevezetése
is késik. A vizsgabiztosok képzése is, csak l999-ben kezdődött meg.
Összességében: a megfelelő tárgyi feltételek hiányával, a feladatra szak-
irányú képzésben nem részesített szakállománnyal és hiányos járművizs-
gálati technológiával végeztetünk joghatályos méréseket, hozatunk meg
embereinkkel államigazgatási döntéseket.

1. A gépjármű fenntartó tevékenység §zemélyi_ és dologi
feltételei

A gépjármű fenntartó tevékenység személyi- és dologi feltételeit a
környezetvérlelmi, hírközlési és vízügyi miniszter az 1/1990 (IX, 29)
számú rendeletében szabőIyozza A rendelet hatálya kiterjed a gépjármű
fennlartó tevékenységet végző jogi szeméIyekre és szervezetekre, A fegy-
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veres e|őkre és testüIetekre a rendelet hatálya annyíban terjed ki,
amennyiben más jogszabáb] eltbően nem rendelkezik.

Az MH-ra vonatkozó másképp rendelkező hatályos jogszabályunk
nincs, így a fenti rendelet általános érvényű szabályzó az MH katonai
szervezeteire és az általlk végzett gépjármű fenntartó tevékenységre.

A rendelel a gépjármű fenntartó tevékenység űlaű a következőkeí
érti:

a) gépjármű szereló tevékenység;

b) gépjármű villamossági javító tevékenység;

c) karosszéria javító tevékenység;

d) gépjármű ápolása;

e) gumiabroncs javító tevékenység;

f) autófenyező tevékenység;

g) hűtőj avító tevékenység;

h) autókárpitos tevékenység;

i) autórugó javító tevékenység;

j) akkumulátor javító tevékenység;

k) gumiszerelő, kiegyensúlyozó tevékenység;

l) alváa- és üregvédelem;

m) autómosás;

n) gáatzemany ag-e l látó berendezés j av ítása;
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o) girzizemő gépjárművön végzett (a_d)- és f tevékenység;

p) gázbiztonsági szemle.

A gépjármű fenníartó tevékenység spméIyi feltételei

A rendelet melléklete meghaíáfozza a szernélyi feltételeket, azaz a
gépjárrnű fenntartó tevékenységek írányításához szükséges szakképe-
sítéseket. Ezek köziil a felsófokú szakképesítést okleveles- és üzemmér-
nöki diplonálroz, illetve felsőfokú technikumi végzettséghez köti, míg a
középfokú képesítésre technikumi, szakirányír szakközépiskolai és mű-
vezetói végzettséget ír elő, miközben az előírt képesítés meglétét eg)ardnt
köti a gépjfumű íenntűrtdst végző tlolgozók létszámához és a gépjár-
művek mennyiségéhez.

Képesitési követelmény Létszám
(fő)

Gépjárművek
mennviséee (db)

Mestervizsga 5 l5 alatt
Szakirányú középfokú

képesítós, 5 év szakmai
evakorlat

6-20 16_ 70

Szakirányú felsőfokú
képesítós, legalább 3 év

svakorlat

20 feiett /[J lelett

A rendeletben szabályozva van a közúti forgalornban meghibásodott
gépjárművek helyszín i j av ítása is: helyszíni javítást csak mestervizsgávaI
rendelkező személy íészére engedéIyez, és öt év szakmai gyakorlathoz köti.

A gépjármű fenntűrtó teyékenység dologi feltételei

A fenntartó tevékenység dologi feltételei alatt a rendelet a tevékeny-
ségekre vonatkozó műszaki elóírásokat és tanúsítási kötelezettségeket érti,
melyek rnagukban foglalják a tevékenységek végzéséhez szúkséges léte-
sítményi feltéte|eket, műszaki berendezéseket, lnűszaki előírásokat és
tanúsítási kötelezettségeket,
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Ezen előírások keretein belül találhuíó követelméry)ek érzékelte,

téséíe a teljesség igénye néIkül fekorolok néhányat:

'olajoknak, zsíroknak ellenálló padló és falburkolat;

'vízsugámak ellenálló padló és falburkolat;

' konstrukciónak megfelelő olajleszívó és olajfeltöltő készülék;

. gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító emelő berendezés

vagy szereló akna;

. időszakos műszaki szemléhez, garanciális áwizsgáláshoz szükséges

vizsgáló mérő berendezések, eszközök. célszerszárnok;

. gépjármű kerekeinek vízszintes síkú felfekvését binosító padozat;

. mosóvíz elvezetését biaosító elfolyó, iilepítő;

. szerelőakna gíuérzékdtő,, szellőaető berendezése vagy óránként

legalább ötszörös légcserét biztosító vészelszívó rendszer stb., stb,

Köztudott, hogy ezen követelmények teljesülése laktanyáink technikai

övezetén belül illuzórikusnak tűnik,

A gépjdrmű fennfurtó fuvékenlség mun kafo|lamatai

A rerrdelet szabáIyozza a végrehajtásra kerüló munkafolyamatot, a

rnérések, vizsgálatok követelrnényeit, a vizsgálatok módját és eszközeit.

Ezek ű következők:

' fékrendszer ellerrőrzése, javítása;

. futóműr ellenórzése, javítása;

' lengéscsilIapító ellenórzése, javítása;

. kerékkiegyensúlyozásl
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. fényszóró-beáll íás, javítás;

. légfékszerelvény ellenőrzése, javítása;

. fékfolyadék-állapot ellenőrzése;

. kipufogógáz szennyeződés-ellenórzése;

' dízel fiistölés ellenőrzése;

' zajkibocsátás ellenőrzése;

. elektronikusan iranyított rendszerek (ABS, ESR motormenedzs-

ment, légzsák) ellenőrzése;

' gyújtásellenőrzés;

' előbefecskendezési szög beállítása;

' fordulatszámmérés;

' befecskendezőszivattyú javítás, ellenőrzés;

' dízel befecskendezőfúvóka javíüís, ellenőrzés;

' karburátorjavítás, beállítás;

' kompressziómérés;

' hengertömítettség-mérés;

. fogyasáásméréS;

' motorteljeSítmény-mérés;

. feszültségszabályozó ellenórzés:

. generátor-ellenórzés;
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' akkumulátor-ellenőrzésl

' savsűrűségmérés;

. hűtőfolyadék-fagyáspont mérés;

' csavarok meghúzási nyomatékának mérése;

' szelephézag-ellenórzés.

Mindezek a munkafolyamatok további részfolyamatokra bonthatók, A
példa kedvéért vegyük a futómú-ellenőrzést, javítást, amin belül az alábbi

reszműv elele k taldlható k :

. kerékösszetartás;

' kerékdőlés;

' csaplerpesztés;

' csapszegutánfutás;

' kanyarodási szögeltérés;

. nyomkövetés;

' tengelyhelyzet;

. oldalkúszás;

' gumiabroncsnyomás ellenőrzése.

A gépjármű fenntartó tevékenység berendezései

A munkafolyamatokhoz a rendelet mellérendeli a kötelezóen alkal-

mazandó gépjármű vizsgáló berendezéseket és azok méréstechnikai köve-

telményeit is- Ezek a következők:

. görgős fékerőmérő;
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'lassulásméró;

' futómű ellenőrző;

' elmozduló lapos futómű ellenőrző1'

. íengéscsillapíó vizsgáló;

' kerókkiegyensúlyozatlanság mérő leszerelt kerekeken;

' kerékkiegyensúlyozatlanság mérő felszerelt kerekeken;

. fényszóró beállító;

. légfékendszert és -szerelvénl vizsgáló berendezés;

' fékfolyadék-forráspont ellenórzó;

' kormányerő- és holtjátékmérő;

. gumiabronc§töltő és ellenőrző;

. kipufogógráz elemző;

. dízel fiistölésmérő;

. zajszinünérő;

' fordulatszifunmérő;

' elógyújtásszög mérő;

'zárásszögmérő;

' dízel előbefecskendezési szög- és fordulatszámmérő;

. dízelbefecskendező próbapad;
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. dízel befecskendezőfirvóka vizsgáló;

' sűrítési csúcsnyomásméró;

. hengertöm ítettsóg méró;

' hoídozható tüze|óanyag-fogyasáás mérő;

' nyomatékkulcs;

. megviIágításmérő;

' gilzsziv áígás el]enórzö.

A rendelet a vizsgáIó cillomások tanúsításra folyamatosan alkalmas
áIlapoltít az előírí közlekedésbiztonsdgi és környezetvédelmi berende-
zések előírt gyakoriságú kalibrálásának elrendelésével tartja fenn.

Berendezés Kalibrálás időszakossága
(hónarr)

söreős fékerőmérő 6
lassu]ás mérő 12
futómű ellenőrző 6
elmozduló laoos futómű e]lenőrző 6
1eneéscsiIlanító vizssáló 6
kerékkiesvensúlvozó

]eszerelt kerékhez 6
felszerelt kerékhez 6

léefékrendszert vizssáló 12
gumiabroncstöltő ellelőrző |2
kiDufosósáz elemző 6
dízel füstölósmérő t]

fordulatszámmérő 72
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A kérdés lezárásaként megáltapítható

. az előírt speciális személyi és dologi feltételek nélkül a gépjármű
fenntartó tevékenységet a követelmények szintjén teljesíteni
lehetetlen;

. egy korszerű bázis - melynek iétesítése 100 milliókba kerül - csak
további köJtségvetési fedezet árán tartható tanúsításra folyama_
tosan a|kalmas áIlapotban,

2. A közúti gépjárművek forgalomba helyezése és forga-
lomban tartása

A közúti gépjárművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeií a közlekedési, hírközlési és építési minisz-
ter 6/1990 (IV]2) rendelete szabályozza.

A rendelet hatiilya a Magyar Köztársaság területén közúton közlekedő
járművekre terjed ki.

A fegyveres erók járműveire a rendelet lratálya annyiban terjed ki,
amennyiben a felügyeletet ellátó miniszter - a rÖHÉtr,l-et egyetértésben -
a rendeletben foglaltaktóI eltérően nem rendeIkezik,

A rendelet szabáIyozza a járművek méreteire, tömegére, teng€lyteí-
helésére, áItalános biáoriságára, zajkibocsájtására, légszennyezésére, tel-
jesítményére, vontatásáIa, a vonóberendezésekre, alváz és motorszámra,
hatósági jelzésekre, fékezésükre, kormányzásra, kerékfeIíiiggesztésre, a
kerekekre, világító és_ jelző berendezésekre, megktilönböztetó jeizésekre,
hangjelző berendezésekre, a motor rendszereire, a krlátásra, a vezető és
utasténe, az ajtőkra, ablakokra, zárakra, üvegekre, sebességmérőre, tac-
hográfra, emelési pontokra, díszítésekre, jelzésekre, pótkerékre, elsőse-
gélynyújtó fe]szerelésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feItételeit.

Az MH-ra vonatkozó másképp rendelkező hatályos jogszabály nincs,
így a fenti rendelet általános érvényű szabályző az MH katonai szerveze-
teire és az általuk végzett gépjármű fenntartó tevékenységre.
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3. A közúti járművek műszaki megvizsgálása

A közúíi járművek műszaki megvizsgálását a közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszíeí 5/1990 (IV. 12) rendelete szabályoaa.

A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén közúton közlekedő
gépjárművekre, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre, ezek pőí-
kocsijaira, valamint segédmotoros kerékpána, továbbá ezek tulajdonsá-
gaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló rnűszaki egységeire terjed ki,

A fegyveres erők, a fegyveres testületek járműveire a rendeIet hatálya
annyiban terjed ki, amennyiben a felügyeletet ellátó miniszter a rendelet-
ben foglaltaktól eltéróen nem rendelkezik.

A rendelet szabályozza a gépjánnűvek idószakos vizsgálatát, amely-
nek célja a forgalmi engedély érvényességi határidejének meghosszab-
bítÁsa. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának
jogszabályban meghatározott - a forgalomban tartott járműve műszaki,
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő-
ségéért fennálló - felelősségét.

Az időszakos vizsgálaton az üzemeltetési műszaki feltételek meg-
tartását, továbbá a közlekedésbiaorrsági és környezetvédelmi tulajdonSá-
gokat kelI elIenőrizni,

Az időszakos vizsgálatot vizsgálóállomáson, vagy a meghatározott
feltételek alapján vizsgálőállomásként kijelölt gépjárműfenntartó szer-
vezet telephelyén vizsgabiztos végzi,

A ren de let szabály ozza az időszakos v izsgálat tech n o ló giáját, a tárgyi
feltételeket és a vizsgálatok ügyrendjét.

Az MH_ra vonatkozó másképp rendelkező hatályos jogszabály nincs,
így a fenti rendelet általános érvényű szabályozó az MH katonai szerveze-
teire és az általuk végzett gépjárműfenntartó tevékenységre.
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A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek

A viagabíztossal szemben íámasztotí alapkövelelmények:

' személyi, szakmai, megbízhatósági alkalmasság;

. képzésen való részvétel;

. sikeres vizsga;

. szakmai továbbképzés.

A Közlekedési Fófelügyelet a meghatározott követelményeknek meg-
felelő vizsgabiztost vizsgabiztosi névjegyzékbe veszi. A vizsgabiztos a

forgalomba helyezés elótti és az idószakos vizsgálat elvégzése során a
közlekedési felügyelet megbízása alapján hatósági személyként jár el,

A kijelölt vizsgálóáIlomásra vonatkozó feltételek

A polgári életben a terüIeti közlekedési felügyeletek jelölik ki a vizs-
gálóállomásokat (kijelölt vizsgálóállomás hálózat).

WzsgáIóállomásként az a gepjárműfenntartó szenezet jelöIhető ki,
amely:

' meghaározott időtartamban és járműkategóriára (árműtípusra)

vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást;

r az idószakos vizsgálatok elvégzéséhez biztosítja az előírt fel-
tételeket;

. a vizsgálóállomáson ellátja az idószakos vizsgálatok elvégzé-
séhez szükséges szervezési feladatokat;

. az időszakos vizsgálatía álJított járművön elózetes gépjárműfenn-

tartói vizsgálatot Végez és anó| tanúsítványt á|lít ki, amelyet az
idószakos vizsgálathoz a vizsgabiztos rendelkezésére bocsát;
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. rendelkezik az előín tárgyi feltételekkel és egységes jáIművizs-
gálati technológiával;

' teljesíti a gépjárműfenntartói vizsgálat tartalmára, a vizsgálatot
végző személyre, valamint a tanúsítvány tartalmára, formájára,
kezelésének és nyilvántartásának módjára vonatkozó követel-
ményeket.

A jármű követelmények szerinti megfelelősége

Ha a jdrmű az időszakos vizsgáIat követelménleinek nemfelel meg,
akkor a vizsgabiztos:

' a forgalrni engedéIy érvényességi idejét nem hosszabbítja rneg;

. a forgalmi engedélyben feItüntetett érvényességi határidót
lerövidíti, vagy

. a forgalmi engedélyt - amennyiben a jármű közúti forgalomban
való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár - érvényteleníti,
és a rendszánitábláról az érvényesítő cílnkét eltávolítja,

Úgy gondolom, az eddig leírtakból mindenki szárnára kiderült, hogy
a járművek műszaki megvizsgálásának és környezetvédelmi felülvizs-
gálatanak végrehajtása a Magyar Honvédség békeműködésének egyik
fontos feltételévé vált.

Mi a helyzet a Magyar Honvédség háza táján?

A katonai szervezetek áItal üzemeltetett gépjárműtecltnikai eszközö-
kön elvégzendő "hatósdgi feladatokat|| n következő hatáIyos jogszabá-
Iyok hatdrozxák meg:

1. A honvédségi közúti jánnűvek míiszaki vizsgálatáról, valamint
környezetvédelmi felülvizsgá|atáról és e]]enórzéséről szóló 7t1992. (lY. 7.)
HM rendelet.
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2. A gépkocsik környezetvédelrni felülvizsgálatáról és ellenőrzésérőI
szó]ó l8/2001. (V. 23.) KöViM-BM-KöM együltes rendelet, és a koráb-
ban már enrIítettHM rendelet,

3. A közúti járrnűvek műszaki megvizsgá|ásáról szóIó 5/1990. QV.12.) KöHÉM rendelet.

. Közülük nézzijk meg a honvédségi közúti járművek műszaki vizs-
gálatámi, valamirrt környezetvédelmi feltilvizsgálatáról és ellenörzéséról
szőló 7 /1992. (IV. 7.) HM rendelet egyes kieűhen fontos előírásair:

__ 
a) A honvédség járműveinek műszaki vizsgálatára a közúti járművek

nrűszaki megvizsgálásáról szóló, környezetvédéImi vizsgálatára a gépko-
csi kömyezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzésérőI szóló jogszabá-
lyokat (a továbbiakban: általános rerrdelkezések) kell alkaImazni,

, _ 
b) A bonvédségi járrníi idószakos vizsgálatát az [izerneltető lronvéd_

ségi szervezet javítórnírhelye végzi.

^ _ c) Ha a lronvédségi jár.lrr ű a meg|ratározott míiszaki íeltételeknek nem
felel meg, a közúti forgalomban nem velret részt.

,. d) A honvédségi jánníi lorgalomba helyezés előtti és időszakos vizs-gálata során biztosítani kell az áItalános rende]kezéseknek megfeleJő,
iI]etve azzal egyenértékíi vizsgáIati követelrnényeket,

... e) A lronvédségi jármiivek köztil a hatósági errgedéllyel és jelzéssel
ellátott gépkocsik kömyezetvédelmi feltilvizsláIatái es átl",ro,reset a,územelíeó honvédségi szervezetek javítóműhelyeiben az általálros ren-
delkezések előírásai szerint kell végezni.

Mi a helyzet a vizsgálóállomásokkal kapcsolatosan?

A különböző kaíond szeryezetek és HM Rt.-k összesen 26 db vizs-
gaáIlomást műkijdtetnek.

, Az elmúlt ríz év alatt. arníg az Ml{ az átszervezések keserű éveit élte
at, add]g a polgári éíetben a v izsgaállornások anyagilag niegerósödtek,
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folyamatos fejlesztéseket hajtottak végre. Az MH vizsgállóállornásain a

kötelezóen előírt árgyi feltételekből 200l. évi árakon számvetve mintegy
500 MFt. értékű berendezés hiányzik.

Egyebek mellett ebból is kOvetkezik, hogy ajogszabályban konkétan
meghatározott idószakos műszaki vizsgálati technológiát nem tudjuk
betartatni.

Elmondható, hogy ajogszabályok által a honvédségi és a polgári vizs-
gaállomásokkal sz€mben támasztott követelmények teljesen azonosak,

azonban a vizsgaállomások infrastruktúrájában jelentős az elmaradásunk.

Epp ezért szakmatörténeti esemény, hogy az MH-ban elso alkalommal
egy új építményben, beruházás keretében, kimondottan TKA és vizsgáló-
állomás céljára tervezett és megvalósított ||vizsgasorl't adhatunk át egy
katonai szervezet részére.

Egyidejűleg sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy a honvédségi

vizsgállóállomásokat üzemeltető honvédségi szervezetek javítóműhelyei
legtöbb esetben nem felelnek meg a velük szemben támasztott általános

követelményeknek. Vizsgabiztosaink igen mostoha körülmények között
kénytelenek végezni joghatályos méréseket és kénytelenek vállalni az
azzal járó felelősséget is.

A vix,sgabizíosokra vonatkozó íeltételeknek 1999,ben kezdtünk meg-

felelni 4 fő beiskoltíztísával A sikeres vizsgákaí követően jelenleg össze-

sen 48 Jő állami ilíplomával rendelkező viagabiztosa van az MH-nak.

Az összes vizsgállóállomás folyamatos működéséhez - tekintettel a

személyi állomány általanos Ieterheltségére - még egyszer ennyi vizs-
gabiztosra lenne sziikség.

Funkció sz€rint tervezye, funkció szerint építve, funkció szerint
berendezve

Az MH Szárazítildi Vezérkar 1997 . évben központi beruházási fela-
datként kérte megvalósítani a Debrecen helyórségbe diszlokált katonai
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alakulat rragyértékű haditechnikai eszközeinek korszerű kiszolgálási és

tárolási feltételeit. Ehhez a felhasználói alapkövetelmények összeállításra
kerúltek. A szűkös költségvetési lehetőségek miatt a teljes igény
kielégítése helyett a feladatcsomagból a TKÁ megvalósítása önáIló fela-
datként kiemelésre került.

1999. júniusra elkészültek az engedélyezési tervek, a részletes műsza-
ki kiviteli tervet a HM építési tervtanács 1999.június l5-én elfogadta. A
TKA megvalósítására vonatkozó építési engedély 1999. október 7-én
kerúlt kiadásra.

A kivitelező kiválasztása 2000. július 4-ig megtörtént, majd július 20-
tól sor került a munkaterüIet átvételére és a konkrét megvalósítás meg-
kezdődött. A kivitelezó a létesítmény 2002. febrttár 28-i átadását vállalta,

A kivitelezés megvalósítási üteme a költségvetési lehetőségekkel
szinkonban felgyolsult, melynek eredményeként az építés-beruházási
tevékerrység 2001. augusztus 22-én műszaki átadás-átvételre, 2001.
november ló-án - a végleges használatba vételi engedély hatályba lépését
követőerr - üzembe helyezésre került. Az üzernbe helyezéssel egy kor-
szerű, a 2 l.század, elvárásainak megfeIeló munkakörülményeket b iztosító
technikai kiszolgáló állomás kerül a katonai szevezet birtokába.

A rruí íőbb kupacittisadani:

' 2x2 állásos harckocsi kiszolgáló murikalrely;

.4x2 állásos kerekes gépjármű kiszolgáló munkahely;

. járműdiagnosztikai állás;

' összesen 2300 m2 munkaterület;

. összesen l0000 lm3 légtérfogat:

' 220 m2 szociális épületrész (öltözők, irodák);

' 12300 m2 kapcsolódó út és térburkolat;
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. 1500 fm kiszolgáló közmű (.víz, csatorna, villamos energia);

' 780 fm őrzésvédelmi kettőS kelítés.

Az építés-beruházás keretében a TKÁ ]étesítlnény és kapcsoló<ló fela-
datai rnegvalósitására 590 milló Ft. került ráfordításra, rníg a benne taláI-
ható technológiai berendezés l50 rrrillió Ft. értékben került beszelzésre,

A személyi állonlány felkészítése és betanítása 2002. február hónap-
ban kerüi végrehajtásra, ami a TKÁ-n egy márciLrsi ntttnkakezdés lehe-
tóségét vetíti elóre.

Az 1999-ben elíogadofl Technikai Terület Fejlesztés feladakti közüI
ez idáig megvalósításra kerüIt még:

' a teIület központi üzemanyagtöltő {ároló létesítménye ;

. a terület ivő- és tűzivíz elIátását biztosító vízmű;

. a telületet megkózelítő 3,1 km-es bekötő út;

A rnegvalósított beruházások éftéke 3ó0 mil]ió Ft,

Jelenleg nrár íblyamatbarr van az összesen 4200 m2 teriiIetű harcko-
csi és gépjárrnű színek I. üteniének megvalósítása a hozzá kapcsolódó
5140 m2 térburkolattal és közművekkel, melyek tervezett befejezési
időpontja 2003. IL negyedév.

Remélve ű TK,,í íunkció szerinti mííkötttetését, kívánom, hogy jó-
íékony húása tükröződjön a benne dolgozó szakállomány sikeres tevé-
kenységén, a technikai kiszolgáltisok menqliségi és minőségi mutaíóin,
végső soron pedig a huditecltnikai eszközök technikai hadrafogha-
tóságán.
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A Közlekedési FőfeIü gyeIetnél
vizsgabiztosi tanfolyamot végzett szakállomány
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