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HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY 
A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO-

NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE-
HETŐSÉGEI 

Zubkó Tibor-Labancz Sándor1 

Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása jelentős mértékben 
lecsökkent. A haditechnikai eszközök állapota viszont megköveteli, hogy a 
meglévő javítókapacitást a lehető legoptimálisabb módon és minőségben hasz-
náljuk fel. Ennek érdekében elkerülhetetlenné válik a javítási folyamatok mi-
nőségbiztosításának és e tevékenység dokumentációjának bevezetése. A rend-
szer bevezetése elősegítheti a fejlesztések során a Magyar Honvédségben 
rendszeresítésre kerülő új haditechnikai eszközök jövőbeli technikai kiszolgá-
lásának kiépítését. 

A haditechnikai beszerzésekkel a magas minőségre törekszik minden 
hadsereg, mivel nagymértékben ezen múlik a haza védelme. A felmerülő 
javítások során olyan termékekkel, anyagokkal, alkatrészekkel és egysé-
gekkel kerülünk kapcsolatba, amelyek biztosítják számunkra, hogy a 
megfelelő minőségben tudjuk visszatéríteni a haditechnikai eszközöket az 
üzemeltető alakulatoknak. A javítás is szolgáltatás, ezáltal a javítószerve-
zeteknek is célszerű bevezetni, fenntartani és állandóan tökéletesíteni egy 
minőségbiztosítási rendszert, ami a szervezeteken belül mindenkire nézve 
kötelező. 

Célunk bemutatni egy a javítási folyamatoknál alkalmazható mi-
nőségbiztosítási rendszer lehetőségét, a Magyar Honvédség javítózász-
lóaljainak szaktevékenysége alapján. 

Munkánkban kitérünk a javítás fő folyamataira – ezen belül a javító-
zászlóalj fő tevékenységeire (Tervszerű Megelőző Javítás és Szükségsze-
rinti javítás) – és a javítási tevékenység minőségbiztosítására. 

 

 

                                                      
1 Zupkó Tibor mk. őrnagy, ZMNE, VSZTK Haditechnikai Tanszék adjunktusa. 
Labancz Sándor mk. őrnagy. ZMNE, VSZTK Haditechnikai Tanszék tanársegédje. 
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A haditechnikai eszközök üzemfenntartása 

Az üzemfenntartás a technikai biztosítás alaprendeltetést biztosító 
folyamatainak összessége. 

Az üzemfenntartás célja: a haditechnikai eszközök állagmegóvásá-
nak, folyamatos üzemképességének (technikai hadrafoghatóságának) és 
megfelelő technikai állapotának fenntartása, üzemeltetési tartalékainak 
visszaállítása, illetve eredeti állapotának megközelítő helyreállítása. 

Az üzemfenntartási munkákat, az eszközöket üzemeltetők és a hadi-
technikai szakalegységek és a szakcsapatok (javító szervek) végzik meg-
határozott rendszerben és mélységben, tervszerű megelőző jelleggel kü-
lönböző normákhoz, illetve feladatokhoz kötötten vagy szükség szerint. 

Az üzemfenntartás mindazoknak a többségében tervszerű megelőző 
jellegű technológiai folyamatokban foglalt tevékenységeknek az összes-
sége, amelyeket a haditechnikai eszközök üzemeltetése és tárolása során 
– meghatározott vezetési és végrehajtási szinteken – a haditechnikai 
eszköz technikai hadrafoghatóságának, üzemkészségének érdekében 
végeznek.2 

A fenntartási tevékenységek körébe tartoznak: 

• az üzemeltetés szakmai felügyelete, 

• a fenntartás tervezése, irányítása, 

• a karbantartó és technikai kiszolgálások, 

• a harci alkalmazásra történő felkészítés, 

• javítások, 

• tárolásba helyezés, 

• a műszaki-hatósági vizsgálatok, mérések és hitelesítések. 
 

A haditechnikai eszközök fenntartási stratégiája az üzemfenntartási 
rendszer kialakításának alapelve, amely meghatározza a fenntartási tevé-
kenységek végrehajtásának okát, esedékességét, tartalmát, elemeit, struk-
túráját. 

                                                      
2 Dr. Turcsányi Károly: A haditechnikai biztosítás alapjai I. ZMKA, Bp., 1995. 51-52 o. 
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A három alapvető fenntartási stratégia: 

• A szükség szerinti fenntartás (javítás stratégiája, amikor javí-
tást csak a meghibásodás bekövetkezése után végeznek). 

• Megelőző, ciklusrend szerinti fenntartási stratégia, amikor a 
fenntartási tevékenységet előre meghatározott rendszerben és 
tartalommal végzik el, függetlenül az eszköz tényleges állapo-
tától. 

• Műszaki állapot alapján végzett fenntartási stratégia, amely az 
üzemeltetés közbeni, időszakos vagy folyamatos műszeres 
műszaki állapotvizsgálat alapján biztosítja az eszközök üzem-
képességét. 

A technikai kiszolgálások 

Technikai kiszolgálás /TK./: a haditechnikai eszközökön végzett 
mindazon tervszerű, megelőző jellegű technológiai folyamatoknak az 
összessége, amelyeket az üzemeltetés során – a meghatározott végrehaj-
tási szinteken – az eszközök technikai állapotának és készletteljességének 
fenntartása érdekében kell végezni. (A gépjármű technikai eszközök egy 
meghatározott részénél a technikai kiszolgálások kiegészülnek még a 
járművek időszakos hatósági műszaki vizsgálásával és környezetvédelmi 
felülvizsgálatával.) 

A Magyar Honvédségben jelenleg hatfokozatú egységes tervszerű 
fenntartási rendszerben történnek a technikai kiszolgálások és a tervszerű, 
megelőző javítások végrehajtása. A rendszer felépítését az 1. sz. ábra, 
(lásd a cikk végén) a TK és javítások folyamatát és végrehajtó szervezete-
it a 2. sz. ábra szemlélteti. 

A technikai kiszolgálás elvei 

• Tervszerű megelőzés és ciklikusság elve: azt jelenti, hogy a 
rendszer megelőző jellegű betartása a legmagasabb üzembiz-
tonságot eredményezi. 

• Egymásraépülés és technológiai kötöttség elve: azt jelenti, 
hogy minden magasabb kiszolgálási fajta tartalmazza az ösz-
szes megelőzőt és a technológiai műveletek jól körülhatárol-
hatók. 
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• Komplexitás elve: azt jelenti, hogy a komplex haditechnikai 
eszközökön a technikai kiszolgálásokat lehetőleg egyidőben 
kell végrehajtani. 

• A fenntartási költségek minimalizálásának elve: azt a törvény-
szerűséget fejezi ki, hogy az előbbi elvek megvalósítása, egy 
meghatározott üzembenntartási költségszint és megkövetelt 
üzembiztonság mellett, csökkenti a szükségszerinti javítások 
számát és költségeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javítózászlóaljak fő profiljai: 

• 3– és 4. Technikai Kiszolgálás végrehajtása (3.,4. TK), 

• 5. Technikai Kiszolgálás végrehajtása (5. TK), 

• Műszaki Megvizsgálás (MMV), 

• Környezetvédelmi Felülvizsgálat (KVV), 

• Szükségszerinti javítás végrehajtása: 

- Rendkívüli meghibásodás javítása, 

22..  sszz..  áábbrraa  AA  TTKK  ééss  jjaavvííttáássookk  ffoollyyaammaattaa  ééss  vvééggrreehhaajjttóó  sszzeerrvveezzeetteeii  

beszabályo-
zás 

hibaelhárítás 
kisjavítás 

1-2 TK 

kisjavítás 
3-4 TK 

kisjavítás 
(középjaví-

tás) 
3-4-5 TK 

Közép és 
nagyjavítás 

5-6 TK 
HM Rt.-k 

ARMCOM 
CURUS 
ARSENAL 

ZÁSZLÓ-
ALJ 
Javítószakasz 

DANDÁR 
javítószázad 
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HADTEST 
javító zász-
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- Kis, – és középjavítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3. számú ábrából jól látszik, hogy a javítózászlóaljak fő szaktevé-
kenysége milyen sokrétű, szerteágazó, ezért is szükséges egy jól átlátható 
folyamatszemléletű minőségbiztosítási rendszer bevezetése. 

A haditechnikai eszközök technikai kiszolgálását és javítását 
tervszerű fenntartási keretek között kell végezni. 

A haditechnikai eszközök javítása lehet:3 

• Tervszerű megelőző. 

• Szükség szerinti. 
 

A tervszerű megelőző javítás – továbbiakban TMJ – a fenntartási 
rendszer 5. és 6. technikai kiszolgálási fokozatát képezik. Végrehajtásuk-
ra az adott eszköztípusra előírt naptári idő – vagy teljesítménynorma el-
érésekor és a tényleges technikai állapot figyelembevételével kerül sor. A 
javítózászlóaljak az 5. technikai kiszolgálási fokozatot hajtják végre, a 6. 
technikai kiszolgálási fokozatot HM Rt.- k hajtják végre. A továbbiakban 
csak az 5. technikai kiszolgálási fokozat fő folyamataival foglalkozunk. 

A TMJ – k műszaki tartalmát tekintve: 
                                                      

3 Dr. Turcsányi Károly: A fegyverzeti és technikai eszközök üzemeltetése és fenntartása elméletének 
alapkérdései, kandidátusi értekezés, ZMKA, Bp., 1989. 95. o. 

Szükségszerinti 
javítások 

Jav. zlj. fő feladatai 

Technikai ki-
szolgálások  

(3-4 TK) 

Tervszerű megelőző 
javítások (5TK) 

Műszaki megvizsgá-
lás 

Környezetvédelmi felül-
vizsgálat 

3. ábra: Javítózászlóalj főbb feladatai 
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A haditechnikai eszközök részleges felújítását, részegységekre bon-
tását, a részegységek – a hibafelvétel által szükséges mértékű – szétszere-
lését, az alkatrészek, egységek és részegységek javítását, szükség esetén 
cseréjét és az eszköz beszabályozását jelenti, annak érdekében, hogy az 
eszköz rendelkezzen a 6. technikai kiszolgálásig elegendő üzemeltetési 
tartalékkal. 

A szükségszerinti javításnál minden esetben végre kell hajtani az 
eszközön a hiba-felvételezést és a feltárt hibák kijavítását. Minden eset-
ben vizsgálni kell és ki kell javítani az eszközök forgalombiztonsági, il-
letve más biztonsági berendezéseit. Ha a meghibásodott eszköz a követ-
kező technikai kiszolgálásig esedékes teljesítménynormájának a 70 % - át 
felhasználta akkor végre kell hajtani a következő technikai kiszolgálás 
fokozatát is. 
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HTE átvétele az üze-
meltető alakulattól 

Hibafeltárás 

Szétszerelés, részegysé-
gek kiszerelése Alkatrészek tisztítása 

Egységek hibafeltárása 

Javítás 

Összeszerelés, részegy-
ségek visszaszerelése 

Beszabályozás, végelle-
nőrzés 

Dokumentálás 

HTE átadása az üze-
meltető alakulatnak 

 

4. ábra: A haditechnikai eszközök általános javítási technológiai folyamatának 
elelvi felépítése. 

HTE - haditechnikai 
eszköz 
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ÁTVÉTEL 

Hibafeltárás, (szem-
revételezés műkö-

désközben) 

Kiszerelés (fegyver-
zeti, optikai, elekt-

ronikai és mérésügyi 
egységek) 

Ellenőrzés, javítás, 
kalibrálás 

A hordozójármű át-
adása, 

műszakifelülvizsgálat
a 

Összeszerelés 

Megfelelt – e? 

Végellenőrzés 

Átadás az üzemelte-
tő alakulatnak 

ne
m 

igen 

5. sz. ábra: Komplex fegyverzettechnikai eszköz tervszerű megelőző javításának 
/TMJ/ folyamatábrája. 

nem 
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ÁÁttvvéétteell  
Hibafeltárás, 
a jelentett hi-

ba alapján 

További hiba-
feltárás 

Van más hiba? 

Kiépítés, szétsze-
relés, javítás 

A hiba rögzítése 

Összeszerelés 

Ellenőrzés, be-
vizsgálás 

Hibátlan? 

Forgalombiztonsá-
gi és más biztonsá-
gi berendezések el-

lenőrzése, 
szükségszerinti ja-

vítása 

Megfeleltlelt? 

ÁÁttaaddááss  

6. ábra: Komplex fegyverzettechnikai eszköz jav. folyamatábra. 

Igen 

Igen
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Nem 

Nem 

Igen 
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A katonai minőségbiztosítást két körülmény jellemzi és határozza 
meg: 

1. A Magyar Honvédség védelmi feladatainak ellátása során nagy ér-
tékű, biztonság tekintetében veszélyes, a felhasználás speciális jellege 
miatt a polgáritól szigorúbb minőségi követelményeket igénylő eszközö-
ket, termékeket üzemeltet és alkalmaz. (Miért szigorúbbak a követelmé-
nyek? Életmentő funkciók, meghibásodás súlyos következményei, szél-
sőséges igénybevételi viszonyok, bonyolult, veszélyt hordozó összetett 
berendezések, integritás különleges feltételei miatt). 

2. A Magyar Honvédség nemzetgazdasági mértékben is számolva je-
lentős fogyasztó tömeget képvisel, ezáltal a piaci érdekszférák találkozá-
sának és ütközésének színtere. Ez megköveteli a teljesítmények és ráfor-
dítások ismeretét, értékelemzést, életciklus költségek számítását, a 
versenyhelyzet figyelembevételét, a közbeszerzési törvény előírásainak 
betartását. 

A fentiek indokolják azt, hogy a javítószervezeteknek (pl.: javító-
zászlóaljnak) célszerű bevezetnie egy minőségbiztosítási rendszert, és fo-
lyamatosan tökéletesítenie azt, annak az érdekében, hogy a javítási mun-
kák színvonala folyamatosan javuljon. Ezt olyan formában kell 
végrehajtania, hogy az illeszkedjen a meglévő és funkcionáló fenntartási 
rendszerrel. A jelenlegi rendszer működő részeit erősítse, a gyengébb 
pontjait pedig kiküszöbölje vagy erőssé tegye. 

A minőségirányítási rendszer bevezetéséhez a következő feladato-
kat kell végrehajtani: 

1. a fő folyamat (4. ábra) meghatározása, 

2. az alfolyamatok sorrendjének és kapcsolódásainak meghatá-
rozása, 

3. a meglévő utasítások (technológiai, szerelési, munka, stb.) és 
szabályozók helyének a meghatározása, 

4. az igény kielégítési folyamat résztvevőinek a megismerése, 

5. azoknak a mérési, elemezési, eljárásoknak a meghatározása, 
amelyek a tervezett eredmények eléréséhez és a folyamatos töké-
letesítéshez szükségesek. 
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A szervezet vezetésének a bevezetésre vonatkozó határozott szándé-
ka nélkül a minőségbiztosítási rendszer létrehozása és tökéletesítése nem 
lehetséges. 

A vezetés szerepe és feladata a rendszer bevezetése érdekében: 

1. tudatosítja a dolgozókkal a jogszabályok és a megrendelői 
követelmények teljesítésének fontosságát, 

2. meghatározza a minőségpolitikát és a minőségi célokat, 

3. vezetőségi átvizsgálásokat végez, 

4. a szükséges erőforrásokat biztosítja. 

A javítószervezet vezetésének gondoskodnia kell arról, hogy az igé-
nyeket és elvárásokat meghatározzák, annak az érdekében, hogy azt teljes 
mértékben ki tudjuk elégíteni. 

A vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségpolitika és a 
minőségi célok összhangba kerüljenek a szervezeti célokkal, tartalmazza 
a folyamatok tökéletesítése iránti elkötelezettséget, legyen közzétéve 
(minden dolgozó ismerje), és azt alkalmazzák a megfelelő szinteken, és 
folyamatosan vizsgálják az alkalmasság szempontjából. 

A vezetésnek ki kell jelölnie a vezetésből egy személyt, aki a minő-
ségbiztosítási megbízotti feladatokat ellátja. Ezen személy gondoskodik a 
minőségirányítási rendszer folyamatainak bevezetéséről és fenntartásáról, 
beszámol a vezetésnek az eredményekről. 

A javítás technológiai folyamatok és részfolyamatok olyan soroza-
ta, amely egy haditechnikai eszköz hadrafoghatóvá tételéhez szükséges. 
A javítási folyamat tervezésének összhangban kell lennie a javítószerve-
zet minőségirányítási rendszerének követelményeivel, és oly módon kell 
dokumentálva lennie, hogy megfeleljen a szervezet működéséhez alkal-
mazott módszerekkel. A javítást csak kellő mértékben felkészült szakem-
ber végezheti, aki a megfelelő időközönként minőségbiztosítási oktatás-
ban is részesül.  
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Minőségbiztosítás a TMJ során 

Kód Tevékenység megnevezése 
Minőség-
biztosítási 

pontok 

A A technikai eszköz átvétele az üzemeltető alakulattól, 
karbantartás 

* 

B Hibafelvételezés * 
C A fegyverzeti egységek, blokkok kiszerelése  
D Optikai műszerek kiszerelése  
E Optikai műszerek átadása a szakjavító csoportnak  
F Mérőműszerek kiszerelése  
G Mérőműszerek átadása a hitelesítő alegységnek  
H Az alváz átadása a szakjavító alegységnek  
I Optikai eszközök tisztítása, javítása és beszabályozása   * 
J Műszerek kalibrálása, javítása, beszabályozása * 
K A gjmű., hjmű. műszaki felülvizsgálata, javítása * 

L 
A fegyverzeti egységek, blokkok bevizsgálása, beszabá-
lyozása, javítása * 

M Optikai eszközök visszavétele a szakjavító aeg.-től  
N A mérőműszerek visszavétele a kalibráló alegységtől   
O Az alváz visszavétele a szakjavító alegységtől  

P 
Az optikai, mérő- és fegyverzeti egységek visszaszerelé-
se   

Q A komplex eszköz bevizsgálása, végellenőrzése * 
R Okmányok elkészítése, dokumentálás * 

S Az eszköz átadása az üzemeltető alakulatnak * 
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A táblázatból a csillaggal megjelölt folyamatoknál látszik, hogy me-
lyek azok a javítási folyamatok, ahol szükséges a minőségi végrehajtás el-
lenőrzése, az adatok gyűjtése. 

A minőségirányítási rendszerek általában négyféle dokumentá-
ciót írnak elő: 

1. Az irányelveket megfogalmazó dokumentumokat, amelyek a vezető-
ség minőség elérésére és fenntartására vonatkozó módszereit fejtik ki: 

•  A vezetőség által meghatározott és dokumentált minőségpolitikai 
nyilatkozat, amely kifejti a szervezet minőségpolitikáját és céljait. A 
vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségpolitikát mindenki 
értse a szervezetnél. 

•  Minőségügyi kézikönyv, amely egy formális dokumentum. A kézi-
könyv leírja a dokumentált minőségügyi rendszer struktúráját és el-
magyarázza, hogy a szervezet minőségpolitikája miként viszonyul az 
adott minőségügyi szabványhoz. 

2. A műszaki tervezéssel kapcsolatos dokumentumok: 

•  Rajzok, tervek és hasonló a műszaki tervezés fázisainak bizonyí-
tékai. 

•  Minőségtervezési dokumentumok (Hibamód – és hatáselemzések). 

3. Munkaköri – és javítási utasítások az alkalmazottak számára, hogy 
teljesíteni tudják a minőséggel kapcsolatos feladataikat. 

•  Eljárások, amelyek viszonylag általános és funkcionális 
dokumentumok, a minőséggel kapcsolatos folyamatok eseté-
ben az alábbiakat határozzák meg: 

• Felelősség és hatáskör, 

• Általános folyamatlépések, 

• Vonatkozó dokumentumok. 

• Műveleti utasítások valójában az úgynevezett „dolgozói dokumentu-
mok”, amelyeket nagyon gyakran használnak a munkahelyeken. 

- Technológiai utasítások, 
- Szabályozási tervek, 
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- Ellenőrzési utasítások, 

- Beállítási utasítások, 

- Anyagkísérő jegyek. 

4. Dokumentumok az üzemeltetőktől, amelyek érintik a szervezet minő-
ségpolitikáját és a minőségbiztosítási eljárásait. 

• Üzemeltetői elvárások. 

• Külsőleg megjelent dokumentumok (ISO), amelyek hatással 
vannak a minőségre vagy a minőségügyi rendszerre. 

A javítás során használt minőségügyi dokumentációk: 

A Magyar Honvédség javítási rendszerében jól kidolgozott doku-
mentációs rendszer működik, melyet a minőségügyi rendszer bevezetése 
után is nagyon jól lehet használni. 

A beszállított haditechnikai eszközöket a javítási tevékenység során 
a következő dokumentumok kísérik: 

• Adatlap, amelyben az átadók – átvevők rögzítik az át-
adás – átvétel tényét, az átadásra kerülő tartozékok és okmá-
nyok felsorolását és meglétét. Az adatlap a visszaadás során a 
félreértések elkerülése végett szükséges. 

• A munkautalvány, a javító szervezethez beérkezett esz-
köz legfontosabb okmánya, amely a feladattól függően áll-
hat: 

- alap, 

- kiegészítő és 

- csatlakozó munkautalványokból. 

A munkautalvány tartalmazza a haditechnikai eszköz adatait (típus, 
gyári szám, forgalmi rendszám, alakulat stb.), amit a termelésirányítási 
osztály állít ki. Ezen felül a munkautalvány tartalmazza még  az átadó – 
átvevő aláírását is. A javítási folyamat során, a munkautalványon nyomon 
követhetjük, hogy kik milyen javítási tevékenységet hajtottak végre a ha-
ditechnikai eszközön és a hibajegyzék alapján megállapíthatjuk, hogy mi-
lyen hibákat, milyen javítási technológia segítségével háríthatjuk el. A 
munka befejezésével a munkautalványhoz csatolni kell az anyag - fel 
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használási jegyzéket és azon egységek, alkatrészek, blokkok és berende-
zésekhez tartozó minőségtanúsítványt is, amelyeket a javítás során cserél-
tek, ezeket a tevékenységeket a haditechnikai eszköz törzskönyvében is 
dokumentálni és aláírással, pecséttel igazolni kell. 

A személyi munkaidő elszámolás tartalmazza, hogy egy adott sze-
mély mely haditechnikai eszközön mennyi munkaóra javítási tevékeny-
séget végzett egy hónap alatt. 

Összegzés: 

Megállapíthatjuk azt a tényt, hogy a Magyar Honvédség karban-
tartó és javítóegységei esetében a minőségbiztosítási rendszer bevezeté-
sének lehetőségei adottak. A vezetőség elkötelezettsége mellett szükség 
van felsőbb vezetői (HM,MH Vezérkar) elhatározásra. A meglévő do-
kumentációs rendszer teljes egészében beépíthető a minőségbiztosítási 
dokumentációs rendszerbe. Természetesen azt, hogy a minőségbiztosítá-
si rendszer milyen eredményeket és javulást okoz, azt csak a bevezetés 
után lehet lemérni és értékelni. Meglátásunk szerint a bevezetés folya-
matos minőségjavulást eredményez majd és ezáltal a haditechnikai esz-
közök hadrafoghatósága is javul. A minőségbiztosítási rendszer vezeté-
sére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó minőségügyi 
szakmérnök képzés nyújt lehetőséget. 
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Fsz. Végrehajtás 
A rendszer fokozatai 

1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 

1. Alapja 

Naptári 
időnorma 

0,5 – 1,5 hó típus-
tól függően 

2 – 6 hó típustól 
függően 

6 hó – 1 év típus-
tól függően 

1 – 3 év típustól 
függően 

4 – 8 év típustól 
függően 

8 – 15 év típustól 
függően 

Teljesít-
mény nor-

ma 
- Típusonként meghatározott norma 

feladat használat előtt, 
után 

gyakorlat előtt, 
használat után,  
rövid idejű tá-
rolásba helye-
zés előtt, után 

éleslövészet, gya-
korlatok előtt, tar-
tós tárolásba he-

lyezés előtt 

   

2. A munkát 
végzi 

kezelő ál-
lomány 

kezelő állo-
mány 

szakjavító ál-
lomány 

szakjavító 
állomány 

javító 
szerv ál-
lománya 

üzem állo-
mánya 

3. Helye 
telephely, 
alegység 

körlet 

telephely, 
alegység 

körlet 
műhely műhely műhely javító üzem 

4. Nyilvántartása 

törzskönyv 
tech. napló, 

alegység 
tech. napló 

törzskönyv 
tech. napló, 

alegység 
tech. napló 

törzskönyv 
tech. napló 

törzskönyv 
tech. napló 

törzs-
könyv 

tech. nap-
ló 

törzskönyv 
tech. napló 
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