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Absztrakt 

A mai gazdasági környezetben a civil és a katonai szférában egyaránt különösen 
érzékeny terület a különféle eszközök és berendezések üzembentartásának, és az 
ehhez szorosan kapcsolódó tevékenységeknek (üzemeltetés, üzemfenntartás, 
karbantartás) költséghatékony megoldása. Finanszírozási problémákból kifolyólag 
ma a Magyar Honvédség különböző szervezeteinél e téren a leginkább optimális 
megoldások alkalmazása kiemelt fontosságú. 
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Bevezető gondolatok 

A mai gazdasági környezetben a civil és a katonai szférában egyaránt 
különösen érzékeny terület a különféle eszközök és berendezések 
üzembentartásának és az ehhez szorosan kapcsolódó tevékenységeknek 
(üzemeltetés, üzemfenntartás, karbantartás) költséghatékony megoldása. 
Finanszírozási problémákból kifolyólag ma a Magyar Honvédség különböző 
szervezeteinél e téren a leginkább optimális megoldások alkalmazása kiemelt 
fontosságú. A hadsereg átszervezése és modernizálása egy évek óta zajló folyamat, 
amely napjainkban is tart. Ennek során olyan modern haditechnikai eszközök is 
beszerzésre kerültek, amelyek üzemeltetése megköveteli az alkalmazóktól a modern 
üzemben tartási stratégiák (menedzsment technikák) ismeretét és elsajátítását. 
Számos korábbi beszerzésű és még hadrendben lévő eszköz üzemeltetésének az 
esetében pedig – az optimális élettartam kihasználása vagy kiterjesztése érdekében 
– elengedhetetlen az eddig alkalmazott szemlélet és fenntartási stratégia 
átgondolása. 

Ennek a rövid tanulmánynak a célja, hogy 
 

o betekintést nyújtson a civil, valamint a katonai szférában alkalmazott 
üzembentartási, üzemfenntartási illetve karbantartási elméletek, 
módszerek, stratégiák kérdéskörébe, 

o támogassa a szakmai ismeretek kölcsönös megismertetését és 
megfeleltetését az adaptációs lehetőségek könnyebb kihasználhatósága 
érdekében, 

o továbbá elősegítse a civil termelő szférában már bevált és sikerrel 
alkalmazott költséghatékony fenntartási módszerek katonai vonatkozású 
elterjesztését. 
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A téma részletesebb vizsgálata előtt célszerű már itt az elején tisztázni, hogy 
pontosan mit is takar az „üzembentartás” fogalma. A Hadtudományi Lexikon 
megfogalmazása szerint az „üzembentartás az üzemeltetett (használt, alkalmazott) 
haditechnikai eszközök üzemképes állapotban tartására és adott feladatra 
alkalmazhatóságának növelésére irányuló tevékenységek összessége. Magában 
foglalja a technikai kiszolgálásokat és a különleges felkészítési feladatokat. Az 
üzembentartás egyrészt biztosítja az üzemeltetés hatására fokozatosan csökkenő 
üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a haditechnikai eszközök 
elhasználódásának folyamatát. Másrészt fokozza az eszközök alkalmasságát 
különleges körülmények közötti üzemelésre, ill. sajátos feladatok végrehajtására”1. A 
kapcsolódó fogalmak közül az üzemeltetés tulajdonképpen egy kiterjedtebb körű 
megnevezés, mivel ez a lexikon megfogalmazása szerint „a haditechnikai eszközök 
alkalmazásán (használatán) kívül magában foglalja az üzemfenntartás, a tárolás és a 
szállítás folyamatait is, vagyis a rendszerben tartás egészét”2. Az üzemfenntartás 
alatt a szakemberek olyan folyamatok összességét értik, amelyek célja „a 
haditechnikai eszközök állagmegóvásának, folyamatos üzemképességének és 
megfelelő technikai állapotának fenntartása, üzemeltetési tartalékainak 
visszaállítása, ill. az eredeti állapotot megközelítő helyreállítása”3. A polgári 
terminológiában szintén jelen lévő üzemeltetés és üzemfenntartás elnevezésekkel 
szemben a „karbantartás” kifejezést a katonai terminológia nem igazán használja, 
helyette a fentebb már említett „technikai kiszolgálás” megnevezés az elterjedt, 
amely „mindazoknak a tervszerű, megelőző jellegű tevékenységeknek az 
összessége, amelyeket az üzemeltetés során az eszközök technikai állapotának, 
üzemképességének és készletteljességének fenntartása érdekében kell végezni”4

Jómagam ugyan nem katonai pályán tevékenykedem, viszont eddigi 
pályafutásom során közel 13 évet töltöttem el az ipari karbantartás területén, ezért 
rendelkezem némi gyakorlati tapasztalattal. Érthető, hogy ezen oknál fogva erről az 
oldalról próbálom megközelíteni a felvázolt témakört, és elsőként a civil szférában 
kiterjedt hatókörrel rendelkező karbantartás jelentőségét és fejlődését, valamint a 
kialakult stratégiákat vizsgálom. 

. 

A polgári szakirodalmat tanulmányozva kijelenthetjük, hogy a karbantartás, 
mint tevékenység az idők folyamán nagyon eltérő megítélés alá esett és sajnos ezzel 
kapcsolatban még sok helyen ma is inkább az improduktív jelző dominál. 
Ugyanakkor viszont számos példát láthatunk arra is, hogy a modern termelői 
szférában ez a tevékenység már gyakran integrált része a komplett vállalatirányítási 
rendszereknek. Azt, hogy melyik stratégia vagy mely módszer esetleg módszerek 
keveréke a legcélravezetőbb, mindig az adott szervezet és az általa üzemeltetett 
eszközök és berendezések egyedi sajátosságai döntik el. A cél minden esetben 
ugyanaz, mégpedig a folyamatos és hatékony, nem utolsó sorban költséghatékony 
üzemfenntartás vagy üzemvitel biztosítása nemcsak a civil szférában (a termelő 
gépek és az ezeket kiszolgáló infrastrukturális rendszerek), hanem például  katonai 
                                                 
1 Szabó József Hadtudományi lexikon, Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest 1995 I-II. kötet, 
1386. oldal 
2 Szabó József Hadtudományi lexikon, Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest 1995 I-II. kötet, 
1386. oldal 
3 Szabó József Hadtudományi lexikon, Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest 1995 I-II. kötet, 
1386. oldal 
4 Szabó József Hadtudományi lexikon, Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest 1995 I-II. kötet, 
1309. oldal 



45 
 

területen a haditechnikai eszközök mindenkori rendelkezésre állásának tekintetében 
is. Szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a haditechnika esetében 
nem feltétlenül a civil szférával azonos szempontok alapján kell megítélni egy adott 
rendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához tartozó tevékenység folyamatát. Ha 
belegondolunk nyilvánvaló, hogy békeidőben és esetlegesen egy adott helyzettől 
függő minősített időszakban például az optimális és költséghatékony üzemfenntartás 
egy eszköz vagy rendszer esetében eltérő jelentőségű, és ezáltal különböző 
súlyszámokkal bír. 

Eddigi tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy karbantartási területen 
dolgozni - bármilyen szervezetről legyen szó - nem egy hálás feladat. 
Származtatható ez abból is, hogy a tevékenység megítélése nagy általánosságban 
tekintvepéldául vállalati szinten még mindig nem eléggé pozitív vagy nem kellően 
kiemelt fontosságú. Sok helyen a karbantartást helytelenül még mindig különálló 
feladatként, nem pedig egy folyamatként kezelik. A negatív megítélés mibenléte, ok-
okozati kapcsolata elég komplex dolog, és nem feltétlenül csak a vezetői szemlélet 
hiányossága. Pályafutásom során találkoztam a legkülönbözőbb műszaki 
problémákkal és ezek elhárítására vagy elkerülésére alkalmazott módszerekkel 
(tűzoltástól a tervezett megelőző karbantartáson át a műszaki állapottól függő 
karbantartásig). Korábban szerviz mérnökként, majd később már vezető 
beosztásban is azt tapasztaltam, hogy egy adott szervezetnek nem feltétlenül kell 
elköteleznie magát egyetlen kiválasztott karbantartási stratégia mellett. Az esetek 
túlnyomó részében bizonyos módszerek együttes alkalmazása vagy keverése 
kedvezőbb eredményt produkál, mint egy adott - esetleg egy szervezetre erőltetett -  
stratégiához való görcsös ragaszkodás. Látni kell azonban azt is, hogy maga a 
karbantartás, mint tevékenység rendkívül összetett dolog,ami nem feltétlenül csak a 
karbantartó részleg számára jelent rendszeresen ismétlődő feladatokat. A 
tevékenység eredményességéhez nagymértékben hozzájárul többek között egy 
adott gép vagy eszköz üzemeltetői személyzetének e téren mutatott aktivitása, 
motiváltsága vagy esetleg ezek hiánya, összességében tehát a teljes vállalati kultúra 
ezen tevékenységre vetített mibenléte. E tekintetben azt hiszem, sok hazai cégnek 
van még miben fejlődnie, de rengeteg jól működő szervezet példaként szolgálhat 
arra, hogyan lehet egy karbantartási, javítási, üzemfenntartási tevékenységet 
hatékonyan, legfőképpen költséghatékonyan és eredményesen működtetni. 

1. A karbantartás jelentősége, fejlődéstörténete, ipari vonatkozásai 

A karbantartás problematikája, jelentősége szinte attól kezdve jelen van a 
munkát végző ember életében, mióta az olyan eszközöket használ, amelyek 
meghibásodhatnak, tönkremehetnek vagy elhasználódhatnak. Ennek alapján tehát 
kijelenthetjük, hogy a karbantartás egyidős az emberrel és annak termelő 
tevékenységével. Az ipari szegmensben a karbantartási tevékenység jelentősége a 
gépi nagyipar megjelenésével és rohamos elterjedésével ugrásszerűen megnőtt. 
Ennek főként az volt az oka, hogy a korábban minden addigit meghaladó nagy 
teljesítményű tömegtermelésre kifejlesztett gépek kiesése a termelésből igencsak 
érzékenyen érintette a profitorientált tulajdonosi köröket, másfelől pedig a műszaki 
fejlődés megkövetelte a magasan képzett karbantartó szakemberek állandó jelenlétét 
a termelési folyamatokban. A költségeket vizsgálva azokban az időkben szembetűnő 
volt, hogy a karbantartásra fordított költségek a gépek üzemeltetési költségeinek 
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jelentős hányadát képezték. Ennek eredményeként kiemelt feladattá vált az 
üzemfenntartást úgy megoldani, hogy az állásidők és annak költségvonzatai a lehető 
legkisebbek legyenek. Ezek a momentumok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
fenntartási tevékenységekre a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektessenek. 
Ezzel kapcsolatban a következőkben néhány a polgári szakirodalomban fellelhető 
szemelvény olvasható, természetesen a teljesség igénye nélkül. Prof. Dr. Christian 
Eichler „A karbantartás tervezése” című művében így fogalmazta meg a karbantartás 
fő tételét: „A karbantartás a gyártási folyamat segédfolyamata. Valamennyi 
intézkedésnek a főfolyamat nagyfokú hatékonyságára és a nagy gyártási 
eredményre kell irányulnia”5. Egy valamivel későbbi szakirodalom a tevékenység 
gyártási folyamatba való integrálódását említi: „A karbantartás a szervezeti funkciók 
részévé vált. Ezt igazolja az a tény, hogy a szervezéselmélet klasszikusánál Taylor-
nál az alsószintű vezetést képező nyolcfunkciós mester egyike a karbantartást 
irányította”6

A modern korban a fejlődés rohamos felgyorsulása során a gépek és termelő 
berendezések szerepe és jelentősége a társadalom szinte minden szintjén 
megnövekedett, megjelentek az automatikus irányítási rendszerek. Ez a megállapítás 
teljességgel igaz a haditechnikai eszközök vonatkozásában is. Mindezen felül az 
üzemek kapacitása valamint a termelő szervezetek horizontális és vertikális 
integrációja is folyamatosan növekvő tendenciát mutatott. Mindez azt eredményezte, 
hogy az esetleges üzemzavaroknak már nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett 
hatásával is számolni kellett. Az extrém üzemi körülmények (pl. a nagy nyomás, 
magas hőmérséklet, mérgező, sugárzó vagy egyéb veszélyes anyagok) jelenléte 
folytán a termelő szférában a megbízható működés alapvető élet- és 
munkabiztonsági, valamint nem utolsó sorban fontos környezetvédelmi tényezővé 
vált. A teljes mértékben automatizált, folyamatszerű termelési technológiák „process 
industry” megjelenésével az emberi beavatkozás a különleges esetekre (pl. 
meghibásodás, környezeti hatás) redukálódott, ezáltal a karbantartás szerepe 
relatíve megnőtt a többi tevékenységhez képest. Ezek a megállapítások különösen 
jellemzőek a vegyiparra, valamint a jellegében hasonló területekre, mint például a 
gyógyszeripar, petrolkémiai ipar, az élelmiszeripar egyes ágazataira valamint néhány 
erőművi technológiára. A fejlődés további iránya egyértelműen azt mutatta, hogy az 
automatizáció, robotizáció elterjedésével az ember szerepe a közvetlen termelésben 
és katonai vonatkozásban a haditechnikai eszközök üzemeltetésében is egyre 
inkább csökkent. A különböző folyamatok működés közbeni irányítása helyére a 
megelőző programozás került, ahol már a közvetlen beavatkozásokat a megelőző 
karbantartások és az esetleges meghibásodások elhárítása jelenti. A karbantartó 
tevékenység szerepe hosszabb távon az élet minden területén számottevővé vált és 
jelentősége napjainkban is egyre inkább növekszik. Ennek eredményeként az új 
beruházások mérséklődésével mindenütt nő a meglévő kapacitások jobb 
kihasználásának, a termelő berendezések állagának, valamint élettartamuk 
megnövelésének az igénye. 

. 

 
 
 

                                                 
5 Christian Eichler A karbantartás tervezése, Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1982 16. oldal 
6 Gaál Zoltán – Kovács Zoltán Megbízhatóság, karbantartás, Veszprémi Egyetem Kiadói iroda, 1994 
7. oldal 
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Ezen igény kielégítésében rövidtávon is egyre jelentősebb szerepe van az 
üzemfenntartásnak,ezen belül a karbantartásnak. A gépek, eszközök, épületek, 
berendezések rendelkezésre állásának, használhatóságának elengedhetetlen 
feltétele azok megbízható működése. A karbantartás célja hogy mindezeket 
működőképes állapotban fenntartsuk, szükség esetén helyreállítsuk, magyarán a 
megbízhatóság és a karbantartás egymással szoros összefüggésben álló fogalmak. 
A karbantartás és az üzemfenntartás relációját vizsgálva elmondható, hogy ezen 
tevékenység napjainkban már komplex műszaki, technológiai, szervezési, gazdasági 
és ideológiai feladatként jelentkezik. Az ebből fakadó, rendkívül sokrétű problémák 
megoldásához a műszaki és gazdasági alapok meglétén kívül, egyéb tudományos 
módszerek ismeretére is szükség van. Ebből kifolyólag az üzemfenntartási területtel 
foglakozó számos tudományos kutatás – a sokoldalú gyakorlati tapasztalat révén – 
ezt a metodikát gyorsan fejlődő különleges tudományággá tette. Az üzemfenntartás-
karbantartás a műszaki tanulmányok területén belül is kellő fontosságú, és egy jó 
ideje már a felsőoktatásban a gépészmérnöki képzés szerves részét képezi. 

A karbantartás megítélése - mint a bevezetőben már említettem - koronként, 
időszakonként eltérő fontosságú volt. A termelés hatékonyságának előtérbe 
helyezésével a karbantartást, mint tevékenységet még a múlt század közepén is 
másodlagosnak tekintették, kihangsúlyozva nem termelő (improduktív) jellegét. Az 
első jelentősebb szemléletbeli változást az Európai Karbantartási Társaság 1967-es 
angliai ülése hozta meg a rendszerszemlélet „ősének” a megjelenésével. Erre a 
szemléletre alapvetően már a „gyártás, üzemelés, üzemfenntartás” hármas blokk 
szoros kapcsolata volt a jellemző. A téma illeszkedik a fenntartható fejlődés 
kérdéskörének problematikájához is, amelyben az első nagy fordulat a múlt század 
hetvenes éveiben következett be7

 

. Ekkora ugyanis már az egyre intenzívebb 
mértékben növekvő gazdaság környezetei károkat is okozott és megjósolható 
katasztrófákhoz vezetett. Ezek észlelése nyomán 1971-ben a Római Klub a 
nyilvánosság elé tárta a „zéro növekedés” elméletét és követelményét. Egy évvel 
később ugyanez a fórum „A növekedés határai” című jelentésében rádöbbentette a 
világot a nyersanyagkészletek és az energiaforrások véges mivoltára, amely tény az 
addigi „fogyasztó, eldobó” szemlélet visszaszorulását és többek között a karbantartás 
jelentőségének előtérbe helyeződését indította el. A karbantartással szembeni 
követelmények változását az 1. sz. ábrán figyelhetjük meg. 

                                                 
7 Turchany Guy – Beranek László – Füleky György – Magyari Beck István – Turcsányi Károly A 
fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság? Valóság 2004. 6. szám 
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1.  ábra. A karbantartási stratégiák generációinak fejlődési szakaszai [ Cs. Nagy 
Géza 2007] 

 

Általánosan elmondható, hogy sajnos a karbantartás mai helyzete sem 
ellentmondásmentes. Jelentős különbségek, eltérések figyelhetők meg például 
országonként, gazdasági ágazatonként vagy szervezetenként. Az általános érvényű 
megfogalmazások a tevékenységre vonatkozóan korlátozottak. Léteznek ugyan 
publikált vizsgálatok és tanulmányok, de ezek vagy a karbantartás egy-egy 
részterületére korlátozódnak vagy túlzottan általánosak. Nagy dilemma többek között  
manapság, hogy egy szervezet a költségek további optimalizálása érdekében saját, 
avagy külső erőforrás igénybevételével elégítse ki a fellépő javítási karbantartási 
igényeket. Ezzel kapcsolatban egy kapcsolódó publikációban a következőket 
olvashatjuk: „Multinacionális cégek esetében többnyire a profiltisztítás, 
általánosságban pedig a berendezések stratégiailag meghatározott szintjének 
minimális költségszinten tartása a cél. Bár az outsourcing, azaz egyes 
tevékenységek – jelen esetben például a karbantartás- kihelyezése, vállalkozásba 
adása pénzügyileg rendkívül jól áttekinthető és tervezhető megoldás, 
gazdaságossági szempontból távolról sem tekinthető az egyedül üdvözítő eljárásnak. 
Hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a felek közt kötendő vállalkozási 
szerződés tényleges tartalma, részletessége. Alapvetően ezen körülményeknek 
tudható be, hogy saját javítás/karbantartás és az outsourcing keretében történő 
műveletek optimális arányának meghatározása általában több pénzügyi ciklus 
tényadatainak elemzésével, egy iterációs folyamat eredményeképpen történik.”8

Látni kell azonban azt is, hogy karbantartás nemcsak egy szolgáltatást jelent, 
hanem az üzemeltetési folyamatnak olyan integrált része, amely aktív helyet foglal el 
egy adott szervezet fejlesztési stratégiájában. Ezt szem előtt tartva az optimális 
állapot elérése érdekében az alábbi célkitűzések teljesítésére kell hangsúlyt fektetni

. 

9

• a kockázatok elkerülése vagy csökkentése, 

: 

                                                 
8 Cs. Nagy Géza A korszerű üzemfenntartási rendszerekről, Új Honvédségi Szemle, LX. évfolyam 8. 
szám 2006. augusztus, 82. oldal 
9 Cs. Nagy Géza A katonai logisztikai biztosítás gyakorlata A korszerű üzemfenntartás menedzsment 
rendszerek haditechnikai alkalmazásának lehetőségei és korlátai, Katonai logisztika 15. évfolyam 
2007 2. szám, 63-64. oldal 
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• a megbízhatóság növelése, 

 
• a megelőző karbantartás részarányának növelése, 

 
• a megelőző karbantartás hatékonyságának javítása, 

 
• a váratlan meghibásodások részarányának csökkentése, 

 
• a pótalkatrész szükséglet csökkentése, 

 
• az energia- és használati költségek csökkentése, 

 
• a kezelő motiváltságának folyamatos javítása, 

 
• megbízható és jól karbantartható konstrukciók kidolgozása, beszerzése. 

A témával foglalkozó már említett szakirodalom szerint azonban a 
világviszonylatban elvégzett vizsgálatok nem támasztották alá a karbantartás 
hatékonyságának egyértelmű javulását10. A későbbiek folyamán - a 
hagyományosnak tekinthető karbantartási módszerek mellett - a korszerűbb 
stratégiák elsősorban a légiközlekedési forgalom térhódítása, valamint a nagyméretű 
és bonyolult technológiát alkalmazó rendszerek, petrolkémiai üzemek, 
atomerőművek megjelenésének következtében terjedtek el. Ilyen módszer többek 
között a megbízhatóságot, a vállalható kockázatot előtérbe helyező kockázat 
központú karbantartás (Risk Centered Maintenance); a megbízhatóság alapú 
karbantartás (Reliability Based Maintenance); a megbízhatóság alapú vizsgálat és 
karbantartás (Reliability Based Investigation Maintenance); a kezelőszemélyzet minél 
szélesebb körben történő bevonását célzó un. teljeskörű hatékony karbantartás 
(Total Produktív Maintenance); a számítógépes karbantartás vezetési rendszerek 
(CMMS) vagy az elektronikai és kommunikációs technológiák fejlődése nyomán 
kialakult távdiagnosztika. A gazdasági szektorban végbement változások továbbá a 
hatékonyság növelésének folyamatosan jelenlévő igénye ma már újfajta 
termelésirányítást követel meg. Ezen igények hatékony kielégítése érdekében ma 
már egyre inkább általánossá válnak az előbb már említett számítógépes irányítási 
folyamatok. A fentiekben említett különböző karbantartási stratégiák bemutatásával 
és elemzésével számos korábbi publikáció foglakozik, melyek közül most egyet 
összefoglalva szeretnék a továbbiakban egy rövid áttekintést adni a világon ma 
létező fontosabb módszerek vonatkozásában11

 

. 

 
 
 
 
                                                 
10 Cs. Nagy Géza A katonai logisztikai biztosítás gyakorlata A korszerű üzemfenntartás menedzsment 
rendszerek haditechnikai alkalmazásának lehetőségei és korlátai, Katonai logisztika 15. évfolyam 
2007 2. szám 
11 Eiler Emil Tallózás az ipari karbantartás szakirodalmában Stratégiák, karbantartási rendszerek és 
trendek, szakkönyvek, publikációk és szoftverek, Magyar Grafika 2007 6. szám 
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2. Karbantartási stratégiák, karbantartási rendszerek 

2.1.Üzemeltetés az eszköz meghibásodásáig (Failure Based Corrective 
Maintenance, FBCM) 

Ez az egyik legrégebbi és legegyszerűbb üzemeltetési, karbantartási 
„stratégia”, amelynek az a lényege, hogy az eszközöket, gépeket vagy 
berendezéseket meghibásodásukig üzemeltetjük, majd meghibásodás vagy 
üzemzavar esetén javítjuk, esetleg kicseréljük. Előnye egyedül az, hogy ebben az 
esetben az üzemeltetőnek egyetlen információra van szüksége, mégpedig arra hogy 
az eszköz az ellenőrzés időpillanatában működőképes-e vagy sem. A módszer 
hátránya hogy csak olyan eszközöknél alkalmazható biztonsággal, amelyek 
meghibásodása nem jár komolyabb következményekkel, vagyis üzemképtelenségük 
nem okoz jelentősebb zavart egy rendszer vagy egy szervezet működésében. 

2.2. Tervszerű megelőző karbantartás (Preventive Maintenance / Planned 
Maintenance, PM) 

Ennek az 1950 és 1970 között elterjedt időszakos, ciklikus karbantartási 
eljárásnak az a lényege hogy előre meghatározott időközönként felülvizsgálati, 
javítási vagy alkatrészcsere célzattal a gépeket, termelőeszközöket és a különféle 
berendezéseket tervszerűen leállítják függetlenül attól, hogy meghibásodás 
észlelhető-e. A stratégia célja a szükséges biztonság mértékéig, valamint a 
gazdaságosság határain belül az állandó és optimális üzembiztonság fenntartása, 
továbbá annak a valószínűségnek a csökkentése, hogy az eszközök a javítás előtt 
üzemképtelenné válnak. A ciklusok meghatározása kétféle módon történhet. Ennek 
alapján léteznek naptári idő alapú stratégiák (bizonyos időközönként) továbbá 
teljesítmény alapú stratégiák (bizonyos teljesítményszint elérésekor) végzendő 
tevékenységekkel. 

A stratégia előnye hogy tervezhetővé teszi a karbantartási tevékenységet és a 
javításokhoz szükséges alkatrészbeszerzést. Alkalmazásával az elvárt „abszolút 
üzembiztonság” állapota nagyon jól megközelíthető, továbbá csökkenthető a váratlan 
meghibásodások száma és az állásidő mennyisége. Hátrányként kell megemlíteni 
azonban, hogy a javítási költségek viszonylag magasak, mivel a tervbe vett 
munkálatokat és cseréket az elhasználódás mértékétől függetlenül el kell végezni. 
Ennek következtében gyakran előfordul, hogy jelentős kihasználatlan üzemi 
tartalékok vesznek kárba. Ez a költség viszonylag csökkenthető, ha a felülvizsgálatok 
eredményeinek statisztikai kiértékelése alapján a ciklusrend módosítható. A döntés 
alapjául szolgálhat annak megállapítása, hogy adott ciklusidőn belül az ilyen típusú 
karbantartással vagy annak elmaradásával előidézhető anyagi vagy egyéb kár 
valószínűsége és mértéke a nagyobb-e. Ezzel kapcsoltban egy korábbi katonai 
vonatkozású publikáció a következőket írja: „Közismert tény, hogy a TMK jellegű 
tevékenység természetes velejárója az esetenkénti felesleges alkatrészcsere, annak 
közvetlen anyagi és munkaidővonzatával egyetemben. Adott eszköz esetében a 
hadrafoghatóságot jelentősen befolyásoló műszaki paraméterek periodikus 
rendszerességgel történő diagnosztikai ellenőrzése bizonyítottan alkalmas az előírt 
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technikai kiszolgálások közti ciklusidők meghosszabbítására”12

2.3. Állapotfüggő karbantartás (Condition Based / Condition Centered / 
Corrective Maintenance, CBM, CCM, CM) 

. Ezt a karbantartási 
stratégiát még ma is nagyon sok helyen alkalmazzák főleg ott ahol a váratlan 
meghibásodások anyagi vagy egyéb következményeit feltétlenül célszerű elkerülni. 

Az állapottól függő karbantartási rendszer alkalmazása elsősorban olyan 
helyeken célszerű, ahol nagy értékű, bonyolult technológiájú gépeket 
berendezéseket üzemeltetnek, és ahol a váratlan meghibásodásokból adódó kiesés 
hosszabb termelésből való kieséssel, ezáltal nagy veszteséggel járhat. A módszer 
gyakorlati megvalósítása úgy kivitelezhető, hogy a felügyelt eszközön, berendezésen 
időszakosan vagy esetleg folyamatosan műszeres műszaki állapot- és 
alkalmazástechnikai vizsgálatokat végeznek, illetve a gyártás, a felhasználás vagy az 
üzemeltetés szempontjából fontos vagy kritikus paramétereket folyamatos 
megfigyelés alatt tartják majd a talált eltérésektől függően döntenek a szükséges 
beavatkozások mértékéről. A javítási munka összességében a begyűjtött 
információk, valamint az elhasználódás törvényszerűségei és a berendezés 
sajátosságai alapján tervezhető meg. A folyamatos állapotfigyelés céljaira az előre 
meghatározott helyekre, kritikus pontokra telepített érzékelők, műszerek, (pl. 
rádiófrekvenciás (RFID) diagnosztikus címkék, illetve a ma már nyomdaipari 
eljárással előállítható integrált elektronikák számítógéppel összegyűjtött és 
feldolgozott adatai) szolgálhatnak alapul. 

A módszer eredményes alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges a 
rendszerműködés matematikai modelljének az ismerete. Mindezen felül a vizsgált 
rendszerben lezajló fizikai folyamatokkal is pontosan tisztában kell lennie az 
alkalmazóknak, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló adatokból minél 
nagyobb pontossággal meg tudják határozni a rendszer pillanatnyi műszaki állapotát, 
majd ennek alapján prognosztizálni lehessen a műszaki állapot várható 
változásainak irányát, mértékét és sebességét. Konkrét feladatokat vagy 
beavatkozási ütemtervet csak mindezek pontos ismeretében lehet meghatározni. 
Ennek a stratégiai módszernek a legnagyobb előnye az, hogy a javítások 
szervezettsége és a rendszeres vizsgálatok közötti ciklusidő növelhető, ugyanakkor a 
váratlan meghibásodások és nagyjavítások száma és súlyossága jelentősen 
csökkenthető. További pozitívumként könyvelhető el, hogy a mérési eredmények 
bekerülhetnek egy karbantartást támogató szoftver közös adatbázisába, így a 
várható meghibásodások előrejelzésén túlmenően az adatok felhasználhatók 
hibaelemzésre, a karbantartási tervek pontosítására és a megfelelő stratégiai 
döntések meghozatalára. A legújabb fejlesztésű eszközök gyártói ma már eleve 
betervezik a termékbe a szabványos csatlakozókkal ellátott diagnosztikai 
mérőpontokat. Nem elhanyagolható momentum a módszer alkalmazása esetén az 
sem, hogy az alkatrészek szinte az elhasználódás végső határáig kihasználhatók így 
jóval költséghatékonyabb a termelés és az üzemfenntartás is. 

A módszer hátrányaként azonban meg kell említeni, hogy a vizsgálatok 
ciklusainak helyessége, a mérőeszközök, jeladók, diagnosztikai eszközök 
pontossága és a vizsgálatokat végzők szakmai képessége nagymértékben 

                                                 
12 Cs. Nagy Géza A korszerű üzemfenntartási rendszerekről, Új Honvédségi Szemle, LX. évfolyam 8. 
szám 2006. augusztus, 82. oldal 
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befolyásolhatja a stratégia eredményességét. A szükség szerinti javításokat ebben 
az esetben a meghibásodás bekövetkezte után végzik el és a javítás csak ezekre az 
elemekre terjed ki. A javítás előre nem tervezhető, ebből kifolyólag az átfutási idő 
hosszú lehet, a további károsodás valamint a nagy alkatrészkészlet pedig magas 
költségeket generálhat. A szakaszos ellenőrzések között továbbá felléphetnek nem 
várt, használat közbeni meghibásodások is. 

2.4. Megbízhatóság központú karbantartás (Reliability Centered Maintenance, 
RCM) 

A megbízhatóság központú karbantartás vagy más megközelítésben a 
megbízhatósági szint szerinti üzemeltetés a gépek funkciója, az egyes részelemek 
meghibásodási valószínűsége és annak következményei, valamint egyéb kockázati 
tényezők figyelembevételével alkalmazza a legmegfelelőbb stratégiát. Ez az eljárás 
tehát konkrét üzemeltetési tárgyra vagy rendszerre kidolgozást igénylő és érvényes 
stratégia. Az RCM feladata hogy az általa felügyelt eszközt, berendezést a 
felhasználó vagy az üzemeltető elvárásainak megfelelő állapotban tartsa. Ezt a 
karbantartási stratégiát azokra a gépegységre szokták alkalmazni, amelyek 
meghibásodási valószínűsége a legsúlyosabb következményekkel járhat. A hibák 
valószínűsége a meghibásodások közötti átlagos idő (Mean Time Between Failure, 
MTBF) segítségével kielégítően megbecsülhető, a következmények pedig az 
elmaradt nyereséggel és környezeti veszélyekkel jellemezhetőek. 

Az RCM stratégia lényege hogy a karbantartást, javítást vagy cserét akkor kell 
elrendelni, ha a meghibásodások száma eléri a beüzemelési időszak után a 
szabályozás felső határát (vagyis az adott gépegységre meghatározott, maximálisan 
megengedett meghibásodások számát). Az eljárás szempontjából a megbízható 
információk megfelelő időpontban való rendelkezésre állása kiemelt fontossággal bír. 

2.5.Kockázat alapú karbantartás (Risk Based Maintenance, RBM; Risk Based 
and Inspection Maintenance, RBIM) 

A kockázat alapú karbantartás a karbantartási stratégiák következő fejlődési 
fokozata. Minden tevékenységben vannak kockázati tényezők és bármely 
tevékenység sikere vagy bukása a kockázatkezelés módjától és eredményétől függ. 
A kockázatkezelés lényegében egy döntéshozatali folyamat. A kockázatra alapozott 
karbantartás-menedzsment a korszerű karbantartás tervezés alapvető filozófiája, 
amelynek lényege, hogy elfogadja a nem felesleges kockázatot, ha a várható előny 
ellensúlyozza a veszteségeket. Ez azt jelenti, hogy a tervezés, a kivitelezés és az 
üzemeltetés során a pozitív és negatív kockázatokat meg kell vizsgálni és ennek 
alapján kell meghozni a szükséges döntéseket. Az eljárás a statisztikai adatgyűjtés-, 
feldolgozás, a matematikai statisztika a valószínűség számítás és a 
kockázatelemzés módszereivel értékeli a lezajlott eseményeket (hibabekövetkezés, 
karbantartás), az elvégzett beavatkozások eredményeit, az okozott veszteségeket, 
valamint a tevékenység által elért nyereséget. A cél, hogy a döntéseket a megfelelő 
szinten mindezek figyelembevételével hozzák meg, továbbá ezek beépítésre 
kerüljenek a kockázatelhárítási tervekbe is. 

A stratégia legfontosabb előnyei közé tartozik, hogy a berendezések 
rendelkezésre állási ideje megnövelhető, továbbá a tervezett leállások közötti 
ciklusidő kitolható. Ez a módszer a karbantartási, javítási tevékenység végzéséhez 
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gyors és pontos információáramlást biztosít, valamint fokozza az üzembiztonságot és 
nem utolsó sorban előre meghatározott kockázati szint mellett csökkenti a 
karbantartásra fordított költséget is. 

2.6.Teljes körű hatékony karbantartás (Total Productive Maintenance, TPM) 

A TPM egy Japánban kifejlesztett menedzsment koncepció, egy olyan 
karbantartási filozófia, amely a termelésirányítás, a minőségirányítás és a 
megbízhatóság alapú karbantartás összekapcsolásával jött létre. Egy olyan vezetési 
folyamatot foglal magában, amelynek célja, hogy az adott szervezet folyamatosan 
megfeleljen a fogyasztók elvárásainak. A koncepció szerinti célkitűzés a 
gyártórendszerek hatékonyságának a növelése a gépi állásidők csökkentésével, 
valamint a megfelelő termékminőség biztosításával. Az eljárás kezdeti sikeres 
alkalmazása világszínvonalú gyártást képviselő vállalatokhoz köthető. 

A koncepció szerint a gyártórendszernek tekinthető eszközök hatékonyságát 
az alábbiakban felsorolt tényezők (veszteségforrások) határozzák meg: 

 
• állásidők, azaz üzemelés nélkül eltöltött idők (pl. műszaki meghibásodások, 

üzemzavarok, beállítási meghibásodások, átállási veszteségek), 
 

• helytelen gépsebességből adódó veszteségek (pl. üresjáratok, kisebb 
leállások, csökkentett sebesség), 

 
• hibák (pl. minőségi hibák és selejtveszteségek, kezdeti, indítási valamint 

kitermelési veszteségek). 

A fenti felsorolás világosan érzékelteti a stratégia lényegét, ami ebben az 
esetben az jelenti, hogy itt a cél a termelés, a minőségbiztosítás és a karbantartás 
tevékenységeinek az összehangolása. A TPM stratégia céljai, kitűzött feladatai az 
előbbi felismerésekre alapozva elsődlegesen a termelő gépek állásidejének 
csökkentése, a gyártórendszer rendelkezésre állásának optimalizálása, valamint a 
termékminőség által okozott veszteségek kiküszöbölése. Mindezeken felül további 
célkitűzésként jelentkezik a költségek minimalizálása, az előre meghatározott túlélés 
biztosítása és egy maximális hatékonyságú termelő szervezet kialakítása. A sikeres 
működés érdekében szervezeti szinten folyamatosan problémamegoldó és javító 
intézkedéseket kell végrehajtani, továbbá elengedhetetlen egy olyan autonóm 
karbantartó szervezet létrehozása, amely alkalmas a kitűzött célok megvalósítására 
és a folyamatos továbbképzések révén a termelő csoportmunkában történő 
foglalkoztatásra 

A TPM stratégia legfontosabb jellemzői közé sorolható a vevőközpontúság, az 
alkalmazottak bevonása a döntési folyamatokba és a folyamatos javítás. Az 
elnevezésben szereplő totális/teljes kifejezés értelme a teljes vállalati hatékonyság, 
az ún. „nulla százalékú” (zero deffect) zavarmentes üzemeltetés, a teljes dolgozói 
létszám bevonása a döntési folyamatokba és nem utolsó sorban a megvalósításba, 
továbbá a folyamatos problémamegoldó és rendszerjavító tevékenység. 
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3. Haditechnikai eszközök üzembentartásának kérdései 

3.1. A változtatások szükségességének előzményei 

Köztudott, hogy a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség jelentős 
változásokon ment át mind a védelmi koncepció, a szervezeti felépítés valamint a 
technikai felszereltség tekintetében is. Folyamatosan napirenden lévő célkitűzés, egy 
kisméretű, korszerű eszközökkel felszerelt, de ugyanakkor finanszírozható haderő 
létrehozása. Visszatekintve az eltelt több mint két évtized történéseire mindenképpen 
célszerű különbséget tennünk a NATO tagságunk előtti és az azt követő időszak 
történései között. Ezen időszakok eseményeit vizsgálva, valamint egy korábbi 
publikációban a haditechnikára és annak fenntartására vonatkozó megállapításokat 
kiegészítve az alábbi észrevételeket tehetjük13

• a végrehajtott létszámcsökkentéssel és strukturális átalakítással 
párhuzamosan nagyszámú elavultnak minősített technikai eszköz került 
kivonásra a hadrendből, de ugyanakkor a szervezetben maradt haditechnikai 
eszközök meghatározó többsége még így is túlkoros, elavult, elöregedett 
eszköz, 

: 

 
• a létszámcsökkentés következtében többségében eltűnt a műszaki területeken 

dolgozó jól képzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember állomány, 
aki szakmai felügyelet címén tevékenykedhetne a fiatal szakemberek 
kiképzése és felkészítése során, 

 
• az oktatási reform és a kiképzés területén megjelenő költséghatékonysági 

elvárások lerombolták katonai közép és felsőoktatási intézmények 
színvonalát, melynek eredményeként például egy frissen végzett repülőgép 
technikus nem alkalmas önálló munkavégzésre, 

 
• a rendszerváltástól kezdődő és még napjainkban is tartó haderőreformok -

kevés kivételtől eltekintve- nem voltak pozitív hatással valamennyi fontos 
területre a haditechnikai szolgálatok, eszközök és anyagok vonatkozásában , 

 
• az anyagi tartalékok kimerülőben vannak vagy elfogytak, 

 
• jól működő műhelyek, bázisok, raktárak kapacitásai elvesztek, 

 
• hadiipari kapacitással rendelkező civil üzemek mára szinte teljesen 

megszűntek vagy átalakultak, 
 

• a 2002. évi prágai NATO csúcson hazánk részéről tett felajánlások csak 
részben teljesültek, 

 

                                                 
13 Cs. Nagy Géza A katonai logisztikai biztosítás gyakorlata A korszerű üzemfenntartás menedzsment 
rendszerek haditechnikai alkalmazásának lehetőségei és korlátai, Katonai logisztika 15. évfolyam 
2007. 2. szám, 60. oldal 
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• a Magyar Honvédség rendelkezésére álló GDP arányos pénzügyi erőforrások 
messze elmaradnak az elvárt szinttől továbbá más NATO tagállamok GDP 
arányos védelmi kiadásaihoz képest is jelentős a lemaradásunk, 

 
• a rendszerváltás előtti és máig érvényben lévő üzemfenntartási és technikai 

kiszolgálási rendszer  működőképessége a szervezeti változások 
következtében kérdéses, 

 
• sok -még mindig rendszerben lévő- eszköz esetében a technikai kiszolgálás, 

javítás nem az igény, hanem a lehetőség függvénye, 
 

• az újonnan beszerzett eszközök fenntartása a rendelkezésre álló személyi 
feltételek és anyagi eszközök felhasználásával komoly nehézségekbe ütközik. 

A haditechnika vonatkozásában egy eszköz vagy berendezés bonyolultsága, 
összetettsége jóval meghaladja a polgári életben használatos, alapfunkcióit tekintve 
hasonló gépekét. Az üzemeltetés tekintetében is jelentősek az eltérések a civil 
szférához képest, elég ha csak arra gondolunk például, hogy egy harcjármű 
személyzetének hányféle dologgal kell tisztában lennie a jármű biztonságos 
kezelését és működtetését illetően. Ehhez társul még az esetlegesen szélsőséges 
időjárási viszonyok vagy harci körülmények közepette végrehajtott feladatokkal járó 
lelki megterhelés, amely szintén nem elhanyagolható momentum. Mindezek ellenére 
a kezelő állomány tagjainak képesnek kell lenni elvégezni az esetenkénti 
legegyszerűbb szükség szerinti javításokat és karbantartási műveleteket, hiszen 
ezek sikeres végrehajtása az eszköz és saját biztonságuk szempontjából is 
létkérdés. A korábban rendszerbeállított haditechnikai eszközök esetében létezett 
egy a békeidős műszaki kiszolgálási utasításoktól jelentősen eltérő un. minősített 
időszaki kiszolgálási utasítás is. A két metodika között jelentős eltérések voltak, mivel 
a békeidős körülmények között az eszközökre sokkal szigorúbb szabályok 
vonatkoztak, mint a minősített időszakokban. Ez a szemlélet mai viszonyok között is 
érvényes, hiszen könnyű belátni, hogy minősített időszakokban a parancsnokoknak 
lényegesen fontosabb szempontok figyelembevételével kell felülbírálni a kiszolgálási 
utasításokat, magyarán bizonyos meghibásodások kijavításától vagy az utasításban 
előírtak végrehajtásától harci körülmények között eltekinthetnek. 

Mivel a Magyar Honvédség évről évre szűkülő költségkeretek között kénytelen 
gazdálkodni, az éves szinten előre meghatározott költségkeretek gyakran nem 
elegendőek a szükséges karbantartási feladatok elvégzéséhez, ezért számos 
műveletet későbbre ütemeznek, ami természetesen kockázatokat hordoz magában. 
Egyrészről a karbantartási vagy javítási tevékenység elhanyagolása következtében 
nem az előírásoknak megfelelően működő eszköz nem áll rendelkezésre, mivel az 
ilyen eszköz használata TILOS, másrészt az eszköz életciklus hatékonysága is 
nagyon rossz, mert az össztechnikai/javításközi naptári üzemidő természetesen 
ilyenkor is ketyeg. A viszonylag új beszerzésből származó, illetve a jövőben 
rendszerbe állítandó haditechnikai eszközök hadrafoghatósági szintjének biztosítása 
érdekében a 2. sz. ábrán látható ma már csak nyomokban fellehető technikai 
biztosítási rendszer kiváltásáról, pótlásáról pedig mielőbb gondoskodni kell, 
mégpedig lehetőleg az elérhető –az előzőekben már felsorolt és bemutatott- korszerű 
karbantartási stratégiák adaptálása, alkalmazása révén. 
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2.  ábra. A haditechnikai biztosítás elvi üzemfenntartási rendszere [Turcsányi Károly 

2000] 

Nem elhanyagolható szempont azonban, hogy - mivel egy katonai szövetség 
tagjai vagyunk - nem feltétlenül biztos, hogy egy-egy eszközcsoport vonatkozásában 
az alkalmazható üzemfenntartási rendszer minden elemét önállóan kellene 
létrehoznunk. Ez annál is inkább szempont mivel ma az újonnan beszerzett 
haditechnikai eszközök komplexitása sokkal magasabb, a mennyiségük viszont jóval 
alacsonyabb a korábbiakhoz képest. Ebből kifolyólag az is világos, hogy ezeknek az 
eszközöknek a fenntartása egy technológiailag magasabb színvonalon álló 
szervizhátteret igényel, amelynek megteremtése viszont csak egy meghatározott 
eszköz mennyiség esetén lehet gazdaságos. 

3.2. A megbízhatóság. mint elsődleges kritérium 

Az üzemben tartás problémájának vizsgálatakor gyakran előforduló kifejezés a 
megbízhatóság, ami haditechnikai eszközök esetében különösen nagy hangsúlyt 
kap. A megbízhatóság fogalmának az egyik ezzel foglakozó szakirodalomban 
található megfogalmazása a következő: ”A szabvány előírása szerint a 
megbízhatóság az eszköznek azon tulajdonsága, hogy előírt funkcióit teljesíti, 
miközben adott határok között megtartja azoknak a meghatározott mutatóknak az 
értékét, amelyek a felhasználás, a műszaki karbantartás, a javítások, a tárolás és 
szállítás előre megadott üzemmódjának és feltételeinek felelnek meg. A 
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megbízhatóság összetett tulajdonság, amely az eszköz rendeltetésétől és 
üzemeltetési feltételeitől függően magába foglalja a hibamentességet, a tartósságot, 
a javíthatóságot és a tárolhatóságot külön-külön, vagy ezeknek a tulajdonságoknak 
meghatározott kombinációját, mind a haditechnikai eszközre, mind annak részére 
vonatkozóan”14

A haditechnikai menedzsment számára az üzemeltetési kockázat 
csökkentése, azaz a megbízhatóság növelése az egyik legfontosabb technikai és 
műszaki etikai probléma, melynek megoldása rendkívül összetett feladat és számos 
tényező befolyásolja. Az egyik ilyen legfontosabb körülmény az üzemeltetési, 
elhasználódási és fenntartási folyamatok kapcsolata, amely a 3. sz. ábra 
segítségével szemléltethető. 

. 

 
 
3.  ábra. Az üzemeltetési, az elhasználódási és a fenntartási folyamatok kapcsolata 

[Turcsányi Károly 2000] 
                                                 
14 Turcsányi Károly A fegyverzeti és technikai eszközök üzemeltetése és fenntartása elméletének alapkérdései, 
Magyar Honvédség, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, egyetemi doktori értekezés 1989. Budapest, 45-46. oldal 
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Az ábrán jól megfigyelhető, hogy az üzemeltetési viszonyoktól, körülményektől 
függően a várható elhasználódás mértéke időben jelentős eltéréseket 
eredményezhet, és ezáltal kihatással van a megengedett elhasználódás 
bekövetkezésére. A kockázatelemzéssel foglakozó szakemberek meggyőződése, 
hogy mindig található valamilyen összefüggés a megbízhatóság és az üzemi 
élettartam között. Ez a szemlélet aztán ahhoz a gondolathoz vezetett, hogy ha egy 
eszközön minél gyakrabban végeznek teljes felülvizsgálatot, akkor annál kisebb lesz 
a várható meghibásodás valószínűsége. Ez a feltételezés azonban nem feltétlenül 
helytálló vagy csak nagyon kis mértékben igaz, mert  például egy meghatározó 
korfüggő meghibásodási mód esetén az üzemidő korlát csak kis mértékben vagy 
egyáltalán nem befolyásolja a megbízhatóságot. Bizonyított tény, hogy a valóságban 
a gyakori felülvizsgálatok növelhetik a meghibásodási rátát, ennek oka pedig a 
vizsgálatok során fellépő tévedések következtében jelentkező váratlan 
meghibásodások lehetősége. 

A fenti okokból kifolyólag sok üzemeltető szervezet elvetette a megelőző 
karbantartási terminológiát az olyan esetekben, ahol a meghibásodás nem jár 
jelentős következményekkel. Azonban ha egy meghibásodás következménye 
meghatározó, mindent el kell követni a hiba előrejelzése és megakadályozása vagy a 
következmény redukálása érdekében. Számos szakember még a mai napig is 
tévesen abban a hitben van, hogy egy haditechnikai eszközpark alkalmasságának 
optimalizálására a legjobb módszer néhány megelőző karbantartás elrendelése egy 
meghatározott időrend alapján. A második generációs karbantartási stratégiák 
tapasztalatai ugyan már javasolják, hogy ennek tartalmaznia kell adott teljesítmény 
intervallumokon alapuló nagyjavításokat és részegység cseréket is, továbbá a 
klasszikus elgondolások szerint a meghibásodásokkal kapcsolatos adatok 
összegyűjtése, rögzítése és feldolgozása lehetővé teszi az előbbiekben említett 
teljesítmény intervallum meghatározását, ezáltal a megelőző munkák időtervének az 
elkészítését. Ez a modell mára azonban bizonyítottan csak bizonyos egyszerűbb és 
néhány bonyolultabb berendezés esetében helytálló, továbbá csak meghatározó 
hibamódok esetén érvényes. 

A mai modern haditechnikai eszközökre, berendezésekre már inkább a 
bonyolultság és a nagyfokú összetettség a jellemző. Ez a momentum viszont riasztó 
változásokat eredményezett a meghibásodások tekintetében (4. sz. ábra). A 
különböző diagramok a meghibásodások feltételes valószínűségét szemléltetik az 
üzemi élettartam során különféle elektronikus és mechanikus alkatrészek esetén. 
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4.  ábra. Meghibásodási modellek [Pokorádi László 2000] 

 

A középső és az „a” jelű grafikonon a jól ismert kádgörbe látható, ahol az első 
szakaszon egy a bejáratással összefüggésbe hozható - hirtelen jelentkező - 
meghibásodások valószínűsége olvasható le. A továbbiakban a meghibásodások 
valószínűsége közel állandó vagy enyhén növekvő tendenciát mutat, majd a görbe 
az elhasználódási szakasszal fejeződik be. A „b” görbe esetében a meghibásodások 
az elhasználódási szakasszal záródó, állandó vagy enyhén növekvő valószínűsége 
figyelhető meg. A „c” jelű grafikon a meghibásodások enyhén növekvő tendenciáját 
szemlélteti, de ez esetben az elhasználódási vagy kopási idő nem azonosítható. A 
„d” jelű grafikonon egy olyan esetet figyelhetünk meg, amikor a technikai eszköz még 
új és emiatt kicsi a meghibásodás feltételes valószínűsége, de ez később megnő egy 
állandó szintre. Az „e” jelű görbe állandó értékű meghibásodási valószínűséget 
(véletlen meghibásodást) szemléltet. Az „f” grafikonon kezdetben egy magas 
bejáratási hibavalószínűség látható ami lecsökken egy állandó vagy nagyon kis 
mértékben emelkedő meghibásodási valószínűség értékre. 

Ezzel kapcsolatban egy konkrét példa %-os meghibásodási valószínűségekkel 
alátámasztva: polgári repülőgépek üzemeltetésével kapcsolatos vizsgálatok 
eredményei kimutatták, hogy az „a” típusú görbével jellemezhető meghibásodási 
valószínűség a részegységek 4%-a, a „b” 2%-a, a „c” 5%-a, a „d” 7%-a, az „e” 14%-
a, az „f” pedig nem kevesebb mint 68%-a esetén fordul elő. Megjegyzendő viszont, 
hogy az ilyen értelmű meghibásodási eloszlás nem feltétlenül egyezik meg az 
iparban előforduló eloszlási mintákkal. Manapság a technikai eszközök egyre 
nagyobb bonyolultsága miatt jellemzően az „e” és az „f” jellegű minták a 
meghatározóak15

                                                 
15 Pokorádi László Haditechnikai eszközök megbízhatóság központú karbantartása, Új Honvédségi 
Szemle, LIV. évfolyam 11. szám 2000. november, 119. oldal 
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A mai modern haditechnikai eszközök esetében a megbízhatóság mellett egy 
másik fontos kritériumként meg kell említenünk az üzemeltetésre való alkalmasságot, 
más szóval az üzemeltethetőséget. Az üzemeltethetőségi alkalmasság 5. sz. ábrán 
szemléltetett legfőbb jellemzői a javíthatóság, az üzemeltetési technologizáltság és a 
diagnosztizálhatóság. Tekintsük át röviden mit is takarnak ezek a fogalmak. Egy 
eszköz azon tulajdonságát, hogy működőképessége helyreállítható, vagyis 
meghibásodásainak, sérüléseinek keletkezési okai megelőzhetők és feltárhatók, 
továbbá ezek következményei javítással és karbantartással elháríthatók, 
javíthatóságnak nevezzük. 

 
 

5.  ábra. Az üzemeltethetőséget meghatározó főbb tulajdonságok [Pokorádi László 
2002] 

 

A javíthatóság mellett értelmezni kell az úgynevezett üzemi technologizáltság 
fogalmát is. Ez azoknak a tulajdonságainak az összessége, amelyek megmutatják, 
hogy mennyire alkalmas az eszköz arra, hogy a javítási vagy karbantartási munkák 
valamennyi fajtája a legoptimálisabb technológiai eljárások alkalmazásával 
elvégezhető legyen. Az üzemeltethetőségi alkalmasság harmadik jellemzője a 
diagnosztizálhatóság napjainkban a korszerű üzemeltetési stratégiák térhódításával 
egyre inkább meghatározó tényezővé válik. Lényegében ez a tulajdonság azt jelenti, 
hogy egy eszköz esetében létezik-e olyan megfelelő pontossággal mérhető műszaki 
jellemzők összessége, amelyek ismeretében az aktuális üzemállapot kétséget 
kizáróan meghatározható. Az üzemeltethetőségi alkalmasság előbbiekben 
ismertetett három fő jellemzője olyan főképpen szerkezeti, technológiai 
tulajdonságokat takar, amelyeket elsősorban a haditechnikai eszköz tervezésekor és 
gyártás során kell kialakítani16

 

. 

 
                                                 
16 Pokorádi László Haditechnikai eszközök üzemeltetési megbízhatósága, Új Honvédségi Szemle, LVI. évfolyam 
5. szám 2002. május 
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3.2. Klasszikus stratégiák a haditechnikai eszközök üzemfenntartásában 

A korszerű karbantartási stratégiák megjelenése előtt alapvetően háromféle a 
mai napig alkalmazott fenntartási módszert említenek a témával foglakozó 
szakirodalmak. Ezzel kapcsolatban a haditechnikai eszközök fenntartására 
vonatkozó egyik szakirodalom az alábbiakban idézett klasszikus stratégiákat említi 
meg. 

„ A három alapvető fenntartási stratégia: 
 

a) A szükség szerinti fenntartás (javítás) stratégiája, amikor fenntartási 
tevékenységet (javítást) csak a meghibásodás bekövetkezése után végeznek. 
Ekkor a meghibásodott, sérült alkatrészt vagy fődarabot megjavítják vagy újjal 
kicserélik. 

 
Ezt a fenntartási stratégiát általában egyszerű, kis bonyolultsági fokú eszközöknél 
célszerű alkalmazni. 
 

b) Megelőző (preventív), ciklusrend szerinti fenntartási stratégia, amikor a 
fenntartási tevékenységet előre meghatározott rendszerben és tartalommal 
végzik el függetlenül az eszköz tényleges állapotától. Legelterjedtebb 
változata a tervszerű megelőző fenntartási rendszer, amelynél az előre 
meghatározott időpontban végzett vizsgálatok és javítások alkalmával az 
elhasználódás mértékétől függetlenül kicserélik vagy megjavítják azokat az 
alkatrészeket, amelyek további élettartama várhatóan rövidebb, mint a 
következő rendszerelemig terjedő idő. 

 
Ez a rendszer csökkenti a váratlan, idő előtti meghibásodások számát, ugyanakkor 
viszonylag nagyok a ráfordítási igényei (költség, munkaidő). A tervszerű fenntartási 
rendszer alkalmazása a nagyobb bonyolultsági fokú haditechnikai eszközöknél 
meghatározott műszaki és gazdasági szempontok fennállása esetén indokolt. 
 

c) Műszaki állapot alapján végzett fenntartási stratégia, amely az üzem közbeni, 
időszakos, vagy folyamatos műszeres műszaki állapotvizsgálat (diagnosztika) 
alapján biztosítja az eszközök üzemképes állapotát. 

 
A műszaki állapot rendszeres figyelése, dokumentálása és az elhasználódás 
törvényeinek ismeretében előre meghatározható a szükséges fenntartási 
tevékenység időpontja, várható terjedelme. Ez a rendszer látszik a 
leggazdaságosabbnak, hatékonysága azonban függ a diagnosztikai módszerek 
színvonalától, az előrebecslések hibájától”17

 
. 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Turcsányi Károly A haditechnikai biztosítás alapjai I. A haditechnikai biztosítás alapfogalmai, 
fogalma, célja, felosztása, Magyar Honvédség Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Budapest, 1995 
Jegyzet 52. oldal 
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Az alapvető üzemfenntartási stratégiák működésének folyamatát a 6. sz. ábra 
szemlélteti. 

 
 

6.  ábra. Az alapvető üzemfenntartási stratégiák gráf modellje [Turcsányi Károly 
2000] 

Meg kell állapítani azonban, hogy egy-egy összetett haditechnikai eszköz 
esetében a fentebb ismertetett módszerek közül -a részegységek vonatkozásában 
vizsgálva- egyidejűleg több is alkalmazásra kerülhet. Egy repülőgépen például a 
meghibásodásig tartó üzemeltetés csak a feladat végrehajtása szempontjából 
alacsony kockázatot jelentő elemek vagy az olyan berendezések esetében 
fogadható el, ahol a meghibásodás bekövetkezése nehezen prognosztizálható 
(izzók, gumi alkatrészek). Olyan berendezések esetében, ahol a meghibásodás nem 
engedhető meg ott a rendszer bizonyos elemeit duplikációval kivitelezik, vagy pedig 
tervszerű megelőző karbantartási alapokon meghatározott időközönként – állapottól 
függetlenül – kicserélik. A klasszikus módszerek legfontosabb jellemzőit a 1. sz. 
táblázat foglalja össze. 
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1. sz. táblázat 
 ALAPVETŐ FENNTARTÁSI STRATÉGIÁK ÖSSZEVETÉSE [TURCSÁNYI KÁROLY 2000] 
 

Megnevezés 
 
 
Min. 

 
Szükség szerinti javítás 

 

 
Ciklusrend szerinti 

fenntartás 
 

 
Műszaki állapot szerinti fenntartás 

 

Je
lle

m
ző

 

Az elem meghibásodásig üzemben 
van 

Tervszerűen rögzített fenntartási 
tevékenységek 

Fenntartási tevékenység csak állapotvizsgálat 
eredménye alapján 

A
lk

al
m

az
ás

i 
te

rü
le

t Kis hozzáértéssel, gyorsan 
elvégezhető javításnál, olcsó 

elemeknél 

Nagy megkövetelt megbízhatóságnál, 
viszonylag olcsó elemeknél Költséges, nagy jelentőségű elemeknél 

El
őn

ye
 

• üzemeltetési tartalék teljes 
kihasználása 

• nem szükséges az 
elhasználódási folyamat 
ismerete 

• egyszerű alkalmazás, nincs 
tervezés 

• jó anyaggazdaságosság 
• jó tervezhetőség 
• fenntartási kapacitás jó 

kihasználhatósága 
• kevesebb váratlan meghibásodás 
• biztosítható az előírt 

megbízhatóság illetve készenlét 

• majdnem teljes élettartam kihasználás 
• alacsony váratlan meghibásodási szám 
• bő információellátás a tervezéshez 
• igen jó anyaggazdaságosság 

H
át

rá
ny

a 

• minden meghibásodás 
váratlan és a következmények 
is 

• teljes operativitás szükséges 
• nagy tartalék szükségletek 
• igen rossz tervezhetőség 

pótalkatrészekre, fenntartási 
kapacitásra 

• magas fenntartási költségek 

• nagyobb információigény 
• üzemeltetési tartalék gyenge 

kihasználása 
• nagyobb számú beavatkozási 

szükséglet 

• nagy állapotvizsgálati feszültség szükséges 
• jól felkészült vezető és végrehajtó 

szakállomány szükséges 
• igen magas információfeldolgozási igény 

 

4. Az üzembentartás egy tágabb perspektívában: az élettartam 
menedzsment fogalmának megjelenése 

Napjainkban, amikor a fegyveres erők költségvetési támogatása országonként 
különböző mértékben ugyan, de visszafogottabb, szükségessé válik minden olyan 
elv alkalmazása, amely segíthet a rendelkezésre álló pénzügyi források eddigieknél 
is hatékonyabb felhasználásában. A költségvetési támogatások csökkenése, 
valamint a külső körülmények szigorodása miatt elkerülhetetlen a hadfelszerelési 
anyagok, eszközök teljes élettartamát átfogó gondolkodásmód további fejlődése és 
térhódítása. Ez a gondolkodásmód nem új keletű mivel az elméleti alapok lerakása 
már korábban megtörtént, azonban az elvek gyakorlati életbe való átültetése a NATO 
tagállamok esetében -a megrendelői és a gyártói oldalon egyaránt- másként és más-
más mértékben valósult meg. A haditechnikai eszközök vonatkozásában a teljes 
élettartam 20-40 év vagy akár több is lehet. Ezen időszak alatt az eszköz többször 
esik át különböző szintű javításon, részleges vagy teljes felújításon, korszerűsítésen 
ezért a teljes időintervallum történéseit pontosan leírni, illetve meghatározni csak 
bizonyos hibaszázalék figyelembevételével lehet. 
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A körülmények változása folyamán viszonylag új fogalomként került 
bevezetésre a köztudatba az „élettartam menedzsment” kifejezés, amelynek 
jelentése az alábbi megfogalmazás szerint a következő: „Az élettartam-
menedzsment a hadfelszerelési rendszerek, eszközök, szolgáltatások és anyagok 
olyan menedzsmentje, amely az azok létrehozására vonatkozó koncepció 
kialakításától kezdve felöleli a kutatás-fejlesztést, a minőségbiztosítást, a 
szabványosítást, a gyártást, a teszteljárásokat, a beszerzést, az integrált logisztikai 
támogatást, a fenntartást az üzemeltetést, a korszerűsítést, az avulást (erkölcsi 
kopást) egészen a hadfelszerelési rendszerek, eszközök rendszerből történő 
kivonásáig. Természetesen törekszik a fentiek környezetre gyakorolt negatív 
hatásainak csökkentésére is. Mindezeket annak érdekében végzi, hogy biztosítsa a 
stratégiai koncepciók megvalósításához szükséges katonai erők széles körű 
alkalmazásának materiális feltételeit”18

2003-ban a NATO-ban több munkacsoport összevonásával létrehozták az un. 
„Élettartam Menedzsment Csoportot”, amelynek feladata az ezzel kapcsolatos 
irányelvek, módszerek és eljárások kifejlesztése és folyamatos gondozása lett többek 
között az alábbiakban kiemelt területeken: 

. 

• beszerzési eljárásokkal szemben támasztott követelmények, 
 

• projektmenedzsment eljárások és módszerek, 
 

• egyetértési nyilatkozatok és szerződési módozatok, 
 

• minőségbiztosítási követelmények, 
 

• élettartam-információ keretek, 
 

• kockázatmenedzsment követelmények, 
 

• rendszerben tartási környezet és a teszteljárások követelményei, 
 

• a rendszerben tartás biztosításának követelményei, 
 

• az erkölcsi kopás (avulás) menedzsment-követelményei, 
 

• technikai interoperábilitási követelmények, 
 

• a rendszerből történő kivonás követelményei. 
 

A fent leírtakkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy már jóval a NATO 
ajánlásokat megelőzően létezett egy a rendszerszemléletű fenntartási koncepció 
kidolgozására irányuló igény, amely aztán az ún. terotechnológia (a megelőzés 
technológiája) megszületéséhez vezetett. A terotechnológia egy olyan fenntartási 
koncepció, amely lényegében egy ciklikusan ismétlődő körfolyamatot jelent. „Magába 

                                                 
18 Vida László Árpád A hadfelszerelési eszközök, anyagok élettartam menedzsmentjének NATO-
irányelvei, Új Honvédségi Szemle, LX. évfolyam 3. szám 2006. március, 86. oldal 
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foglalja a haditechnikai eszközök (általában az eszközök) tervezését, gyártását, 
üzembeállítását, üzemeltetését, alkalmazását, folyamatos állagmegóvását és 
teljesítménytartalékának időszakos helyreállítását, valamint ezekkel a folyamatokkal 
együttjáró, kapcsolódó gazdálkodási feladatok ellátását”19

 

. A terotechnológiának a 
hazai szakirodalomban leginkább a komplex fenntartási rendszer felel meg. Egy a 
fegyverzeti és technikai eszközök komplex fenntartási rendszerére vonatkozó 
körfolyamatot szemléltet a 7. sz. ábra. A komplex fenntartási rendszer ábrája alapján 
megállapíthatjuk, hogy a rendszerbeállítás és a selejtezés, rendszerből történő 
kivonás között elsősorban a haditechnikai eszközök rendeltetésszerű üzemeltetésére 
és fenntartására kell törekedni. Mivel az elhasználódási folyamatok nagyrészt az 
üzemeltetés és a tárolás szakszerűségével befolyásolhatók, ezért a rendszerben 
tartás gazdaságosságának fokozása érdekében kiemelt jelentőségű tényező az 
üzemeltetők megfelelő szintű felkészítése. A komplex fenntartási rendszer 
összetettsége ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az egy megfelelően 
kialakított információs rendszer nélkül nem működhet kellő hatékonysággal. Ennek 
megvalósítására olyan szervezési koncepcióra van szükség, amely képes integrálni 
az üzemeltetés (felhasználás), nyilvántartás és elszámolás, valamint a fenntartás 
irányítás és a kapcsolódó anyaggazdálkodás információ rendszerét. 

 
7.  ábra. A fegyverzeti és technikai eszközök komplex fenntartási rendszere 

[Turcsányi Károly 1989] 

                                                 
19 Turcsányi Károly A fegyverzeti és technikai eszközök üzemeltetése és fenntartása elméletének 
alapkérdései, Magyar Honvédség, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, egyetemi doktori értekezés 1989. 
Budapest, 32. oldal 
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A NATO irányelvekben megjelenő élettartam menedzsment mint új 
gondolkodási mód alkalmazása -az élettartam költségek ismerete és elemzése 
révén- a logisztika gazdaságosságának javítása terén is hasznos lehet. Hosszú 
távon ugyanis jelentős megtakarítások várhatók a beszerzés-centrikus gondolkodási 
módról (kényszerről) az élettartamköltség-centrikus gondolkodási módra való 
áttéréstől. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az élettartam költségek ismerete és egy 
új szervezeti struktúra létrehozása csak az érem egyik oldala. A másik oldalon 
feltétlenül meg kell jelennie – a teljes élettartam alatt - a szükséges pénzügyi 
fedezetnek, amely nem függhet az éppen aktuális költségvetési támogatások 
mértékétől. A beszállítói oldalon a gyártó/kereskedelmi cégeknek is változtatniuk kell 
az „eladni és elfelejteni” kereskedelmi stratégián és ki kell alakítaniuk az 
„eladni/bérbe adni, adni/lízingszerződést kötni, és a teljes élettartam alatt nyomon 
követni/fenntartani/korszerűsíteni” üzleti koncepciót, amennyiben jelen kívánnak lenni 
a NATO/Európai Unió hadfelszerelési piacán20

Nyilvánvaló hogy új rendszerek, eszközök hadrendbe állításakor már ezeket 
az irányelveket célszerű figyelembe venni a beszerzésekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalakor. A hadműveleti képességek megvalósításához haditechnikai 
eszközök esetében is hatékony, kitelepíthető, túlélni képes, megbízható, 
karbantartható, együttműködésre képes és fenntartható rendszerekre van szükség. 
Ezen szempontok bármelyikének hiánya vagy elégtelensége megkérdőjelezheti a 
szövetségbeli képességeket. 

. 

Összegzés 

A tanulmány elején megfogalmazottakban nemcsak a karbantartás múltbéli 
szemléletének és eszközalkalmazásának a fejlődése került bemutatásra, hanem már 
történt utalás a várható közeljövőről is. A jelenleg már létező, de egyelőre az iparban 
még széles körben nem elterjedt megoldások a következők: 

 
• elektronikus állapot- és hiba-távdiagnosztika (RFID), defektoszkópia és 

automatikus számítógép vezérlésű gépjavítások, illetve gyártófolyamat 
korrekciók, 

 
• nyomdaipari eljárással előállítható integrált elektronikák (OLED) alkalmazása 

a karbantartásban, 
 

• az emberi idegrendszer működését utánzó neuron-számítógépek és 
neuronhálózatok, továbbá az ipari karbantartás tervezésében és 
szervezésében is hasznosítható mesterséges intelligenciák alkalmazása, 
amelyek új típusú döntéshozatali megoldásokat biztosítanak a felhasználók 
részére, 

 
• nanotechnológiai fejlesztések eredményeinek alkalmazása a hibamentesség 

javítása érdekében, 
                                                 
20 Vida László Árpád A hadfelszerelési eszközök, anyagok élettartam menedzsmentjének NATO-
irányelvei, Új Honvédségi Szemle, LX. évfolyam 3. szám 2006. március 
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• a karbantartó közösségek számára célirányosan kialakított magas színvonalú, 

komplex ismeretanyagok oktatása, 
 

• az eredetileg űrkutatási célokra kifejlesztett, prognosztizáló és hibaelhárító 
módszerek alkalmazása, 

 
• az automatizálás ezen szakterületen való szélesebb körű elterjesztése. 

 

Ma már elmondható, hogy a vállalkozások részfolyamatait számos helyen a 
tudásalapú irányítási módszerek működtetik, továbbá a gazdasági kockázatok 
növekedéséből kifolyólag a jövő karbantartása szempontjából egyre inkább döntő 
fontosságúvá válik az ún. tudásmenedzsment. A számítógépes karbantartás 
irányítási rendszerekhez (Computerised Maintenance Management System/CMMS) 
ma már léteznek olyan programok, amelyekkel szemben az egyik legfontosabb 
követelmény, hogy kapcsolódjanak a számítógépes vállalati irányítási 
rendszerekhez. Magyarországon csupán néhány tucat cég rendelkezik számítógépes 
karbantartás irányítási rendszerrel, és hasonló a TPM valamely formáját alkalmazó 
cégek száma is, ugyanakkor még ennél is kevesebb példát találunk RCM rendszerre. 
Az érdeklődés ennek ellenére jelentős e korszerű technikák alkalmazása iránt, mivel 
a hazai ipart is elérte a karbantartás forradalma és az elkövetkező évek komoly 
változásokat fognak hozni. A jelenkori gyakorlat mind az ipari, mind az katonai 
területen azt mutatja, hogy egy alkalmazott stratégia hátterében tulajdonképpen egy 
„karbantartási mix” áll. A mai komplex rendszereket nem lehet kizárólagosan egyfajta 
szemlélet alapján üzemeltetni. Egy TPM vagy egy állapotfüggő karbantartási 
stratégiában, bizonyos százalékban továbbra is ott lesznek a korábbi módszerekre 
jellemző eljárások. Haditechnikai eszközök vonatkozásában meglátásom szerint a 
korábban ismertetett három klasszikus stratégia érvényesülésének a részarányában 
történtek jelentős változások. Mára a modern eszközök tekintetében az állapotfüggő 
karbantartási stratégia jelenti az egyetlen alternatívát a jövőre nézve és a korábbi 
módszerek már kisebb arányban ugyan, de még mindig jelen lesznek igazolva ezzel 
a „karbantartási mix” létjogosultságát. 

Az összegzés elején felsorolt megoldások közül a jövőben nyílván számos 
alkalmazásra kerül majd a haditechnikában is, de egyelőre azoknak az eszközöknek 
a részaránya hazánkban, amelyek ilyen technológiákat igényelnek még nem túl 
magas. A cél egyértelműen az, hogy a régebbi beszerzésű eszközöket megpróbáljuk 
a lehető legoptimálisabb feltételek mellett üzemeltetni akár az üzembentartási 
módszerek fejlesztése révén, akár modernizációval. Az új beszerzésű eszközökkel 
ma már minden szempontból költséghatékony és optimális stratégia is érkezik mivel 
ez minden felhasználó részéről alapkövetelmény. A hadtechnikai eszközökkel 
kapcsolatban nyilvánvaló, hogy nem fogalmazhatunk meg olyan általános érvényű 
kijelentéseket, amelyek a civil termelői szféra vonatkozásában is helytállóak. Egy 
katonai szempontból minősített időszak bekövetkezése a békeidős állapothoz képest 
a jelen körülmények között nyílván nem bír nagy valószínűséggel, de ettől 
függetlenül a rendszeresített haditechnikai eszközöknek mindenkor rendelkezésre 
kell állniuk. Továbbá minősített időszakban sem biztos, hogy a gazdaságossági 
szempontokat kell elsődlegesen figyelembe venni. Összességében azonban 
kijelenthetjük, hogy a haditechnikai eszközök üzembentartási rendszerében a 
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megbízhatóság, valamint a költséghatékony és biztonságos üzemeltetés a 
legfontosabb kritérium, amely többek között a repülőtechnikai eszközök 
vonatkozásában különösen nagy hangsúlyt kap. 
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