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A repüló anyagi-technikai biztosítás (a továbbiakban: RATB) a ha-
ditechnikai biztosítás részeként a repülő anyagnemfelelősi körbe tartoó
eszközökre, anyagokra terjed ki, uryanakkor része a repülések minden-
oldalú bizto§ításának

A RATB tevékenységi körébe tartoznak a repülőtechnikai eszköaik,
anyagok, a repülésryakorló és kiszolgáló eszközok, a különböző rendel-
tetésú ejtóemyólc

A biztosítás feladatait az MH Repülóműszaki Szolgálatfőnökség,
valamint a szolgálati és szakmai alárendeltségébe tartoó katonai szer-
vezetek illetve szolgálati ágak valósítják meg. A tevékenység kiterjed az
anyagnemfelelósi kórben a felsó-, közép- és csapatszintű feladatok - a
tervezés,besznrzés, ellátás. tárolás, ipari jaűtás, selejtítés - végrehajtásá-
ra, valamint a technikai eszköók üzembentartására és csapatjaűtására.

A RATB tárgu a repülótechnika, mely magába foglalja a repülőgé-
peket (mererszárnyri repülőtechnika), a helikoptereket (forgószárnyas
repűlótechnika) azösszes fódarabokkal, részegységekkel, fedélzetirend-
szerrel eryütl Vagyis a repülótechnika teljes egészében homogén mind
az üzembentartás mind az anyagellátás vonatkozásában.

A kiszolgáló technikai eszközök vonatkozásában a RATB, mint az
összetett technikai eszközök fó anyagnemfelelőse, szoros eg]^ittműkö-
dést valósít meg a gépjárműtechnikai szolgálattal. Feladatkörébe tartozik
továbbá a fegJiverzettechnikai szolgálat anyagnemfelelósi körébe tartozó
repülő rakétálq lőszerek és bombák alkalmazáshoz történó előkészítése,
periodikus ellenőrzése, az ellenórzéshez szükséges mérőkomplexumok
üzemeltetése-
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A repülőmúszaki állomány szoros es/üttműködé§t valósít meg a re-
pülőtechnika légi üzemeltetését végző repűlóhajózó állománnyal, a földi
repülésirányító eszközöket üzemeltető híradó állománnyal és más bizto-
sító ágazatokkal.

Az ejtóernyók vonatkoziá§ban a RATB többszintű kapcsolatban áll
az ejtóernyós szolgálatokkal. Biztosítja az ejtőemyós-deszant átlomány
harci alkalmazásához, kiképáséhez szükséges eszközóket, továbbá a ha-
j6ző személyzet mentéséhez §zükéges ejtóernyőket. Szoro§an együtt_
működik az ejtőernyós szolgálattal a repülógépek fékernyői, a katapult
ülésekbe beépített ejtőernyő rendszerek és más mentőeszközók üzemel-
tetésében, időszakos ellenőrzésében.

A repüléselókészító és kiszolgáló eszközök közül azok tartoznak a
RATB körébe, melyek a repülógépek, helikopterek földi kiszolgálása,
ellenőrzése va5r javítása során funkcionális kapcsolatba kerűlnek a fe-
délzeti rendszerekkel, berendezésekkel (indító, hidraulikus, ellenórzó,
oxigén- vagy levegótöltők, speciális méró- és labor- vary műhelygépko-
csik, repülótéri elfógó berendezések).

A RATB körébe tartozik a repülő-hajózó állomány ellátása speciális
magassági, túlterhelés ellen védó, naügációs felszerelésset is.

A korsierű repüiőgépek és helikopterek bonyolult technikai eszkö-
ók, melyek fedélzetén megtalálhatók a feladataikvégrehajtásához szük-
séges naryteljesítményí hajtómrívek elektromos és hidraulikus erőforrások,
kommunikációs és naügációs eszközök, feldedtó, célá eszközök, fery-
verzet. A repúlőtechnika iizembentartása és csapatjavítása a különbözó
rendeltetésű vary múkii,dési elvű fedélzeti rendszerek és berendezések
köré csoportosítva has/ományosan az alábbi szaMgazatokban valósut
meg3

- sárkány-hajtómű magába foglalja a repülőgép fó részeit, kor-
mányait, vezérlószerveit, beépített hidraulikus, pneumatikus rend_
szereit, mentó és vészelhagyó rendszerét;

- elebromos-mtiszer-oxigén: magába foglalja a fedélzeti elektro-
mos áramforrásokat, hálóZatokat, naügációs berendezeseket. különbö_
ző rendeltetésű műszereket, elektromos-eléktronikus vezérlő
rendszereket, a fedélzeti oxigén berendezéseket;
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- rúdiótechnika., magába foglalja a fedélzeti kommunikációs és
naügációs eszközöket, rádiólokátorokat, feldeítő eszközöket;

- feguer: magába foglalja a lő-, rakéta- és bombafegyverzet füg-
gesztéséhez és célbajuttatásához §zükséges fedélzeti berendezéseket és
rend§zereket.

Ez a szakági csoporto§ítás valósul meg a mérnök-műszaki biztosítá§
alegség, egpég és magasabbeglség szintjén, valamint szakmai képzes-
ben is. A RATB eges periférikus területei a szakmai azonosság vary ha-
sonlóság alapján vannak csatolva valamennf szakmérnök által vezetett
ágazathoz. A szakterűletek il-1etve az abból adódó feladatok és felelós-
ségek pontos körülhatárolása, de uglanakkor az egrüttmúködés rendjé-
nek meghatározása biztosíthatja a sok rendszerból álló repülótechnikai
eszközök komplex kezelését, típusonként egységes üzembentartási
rendjének kialakít ísát, az üzsmképességük és üzembiztonságuk fenntar-
tását.

A repülótechnika üzembentartásának csapatszintű feladatai a vég-
rehajtrás helye, g5lakorisága, tartalma és bonyolultsága szempontjából két
területre oszthatók:

- a műszaki iizembentartó szÁzadoknál megvalósuló repülés ki-
szolgálásra (a repülési feladatokra konkét előkészítés), az üzemképes-
ség ellenőrzésére, karbantartásra, eg}r§zerúbb javítá§okía;

- a javító szolgálatoknál (sázadoknál, osztályoknál) megvalósu-
ló naryobb mértékű idószakos üxgákrq karbantartásoka és csapatjaví-
tásokra. szabályozásoka.

Mindkét tevékenpégnél egységes vezetés mellett az említett szakág
tagozódású csoportokban, múhelyekben hajtják végre a feladatokat.

Mivel a RATB tárgát képező repülótechnika bonyolult és naglér-
tékű eszköz, a végzett munka megbíáatóságának és hatékonpágának
érdekében biztosítani kell az egyéni felelósség és többlépcsós ellenőrzes
elvét. Ehhez meg kell valósítani a műszaki állomány egt részének az
eryes repül6gépekhez kötését, valamint a hibafeltárás - jaűtrás - üssza_
ellen6rzés rendjének érvényesítését a műszaki munkavégzés során. A
5lártó vállalatok által meghatározott munkapont felsorolások és techno-
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lógiák alapján, a tényleges körülmények fi§,elembevételével kell reálisan
meghatiározrri a saikséges mríszaki állomiány létsámát, annak megoszlását.

A repűlótechnika béke kiképzési űzemeltetése során a tényleges
igénybevétel - bizonyos eseteket, elsősorban feg5ruerzet alkalmazását ki-
véve - nag5rmértékben megegyezik a harci alkalmazás igénybevételeivel,
Íry az üzembentartó ale§lségek "B" és "M" szervezete lényegében nem
tér el e5rmástól,

A repüló anyagtárolrás két lépcsős, és az Ellátő Központnál tárolt
központi készletből, valamint a repüló alakulatoknál tárolt készletekből
áll. Az alakulatok ellátása központi kiszállítással általában heti periódi-
kussággal történik. A kialakított rendszer lehetóvé teszi a üszonylag ke-
vés alakulatnál lévó, 18 típusból, illetve típusmodifikációból álló
repülógéppark üzembentartá§ához szükséges fenntartási anyagkészlet
minimalizálását, illetve a rendelkezésre álló készletek effektív felhaszná-
lását, átcsoportos ítását az egyes a|akulatok között. A rendszer múködte-
tését napi információs rendszer és az Ellátó Központban múködó
számítógépes nfllvántartó, adatfeldolgoó rendszer bizto§ítja.

A RATB-t a magas beszerzési és fenntartási költségek, a teljes gép-
park folyamatos üzemeltetése mellett, a hadrafoghatóság és a megbízha-
tóság lehető maximáIis szintjének elvárrásán túl, az import beszerzések
abszolút túlsúlya és az import szolgáltatások, javítások jelentős hányada
jellemzi. Ennek megfelelóen - figyelembevéve a repülőtechnikára, főda-
rabjaira, részeg,,ségeire meghatározott üzemidó korlátozásokat - a köve-
telményeket kielégító tervezési rendszer múködik a központi tagozatban
a csapattagozat információinak felhasználásával.

A RATB javító kapacitásai (a hazai ipari javító kapacitáson kívül)
alapvetően a csapattagozatokban, a repüló eglségek állományában talá-
hatók. Ezen kívül közvetlenül a szolgálatfőnökség alárendeltségébe tar-
tozo Központi Repülőgépjavító Üzem áll rendelkezésre a csapatjavító
kapacitás kiegészítésére, illetve a repúlő alakulatok lehetőségeit meg-
haladó, de az ipari javítrást nem igénylő feladatok sérüléses javítások,
szerkezeti átalakításo\ technológiai feladatok végrehajtására.

A RX|B csapatta4ozatának feladata összefoglalóan az, hogy a ren-
delkezesre bocsájtott erók, eszköók" anyagok és szolgáltatá§ok felhasz-
nálá§ával biztosít§a a repülő és kiszolgáló technika hadrafoghatóságát, a
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tervezett fepülések eseménymentes végrehajtását, a repülőtechnika
megbízható működését.

A hade rőnemi p aranc s noks ágokon múködő repülőmúszaki szolgála-
tok, mint k)zépirányító szewek iránltják és koordinálják a szakmai alá_
rendeltségükbe tartoá RATB feladatainak végrehajtását, ellenőrzik a
végrehajtás minőségét, éwénlrejuttatják a hatályos szabályzókat.

A RÁTB felső szintjén a Repülőműszaki Szolgalatfőnöl<ség - gaz,dál-

kodva a rendelkezésére bocsájtott költségvetési előirányzatokkal, a ren-
delkezésre álló anyagi készletekkel, a re pülőtech nikáb an és
fődarabjaiban lévő üzemidő tartalékokkal - biztosítja az MH Repülő-
szemlélőség által, a követelrnények alapján meghatározott repülési üZe-
midóket, a hadrafoghatóság és repülésbiztonság megkívánt szintje
mellett. Ennek megfelelően:

- elkészíti, elkészítteti a szükséges terveket, tervjavaslatokat, in-
tézkedik a jóváhagyott tervek realizálásfua;

_ meghatározza az úzÉmbeí].tartás általános rendjét;

- szervezi az e§/es repülő vagy kiszolgáló technikai eszközök
rendszerbeállítását, üzembentartá§át, jaűtását, kivonását;

- meghaIározza és a ryári közlönyöli vagy az üzembentartási
tapasztalatok alapján módosítja az e§/es típusok műszaki üzemeltetésé_
nek szabályait;

- tartja a műszaki-gazdasági kapcsolatokat a szállító, javító válla-
latokkal, az ATB más ágazatai'val.

A RATB-hez szorosan kapcsolódó feladat a repülések balesetmentes
végrehajtása, a repülésbiztonság követelményeinek érvényesítése érde-
kében a légügyi hatósági feladatok végrehajtása (a polgári repülésekhez
hasonlóan). A repülő és kiszolgáló technikai eszközök, valatrint az ejtő-
ernyók vonatkozásában I. fokú hatósági feladatokat a szolgálatfőnökség
alárendeltségébe tartozó RePű|őmű§zaki Intézet látja el. Tevékenysége
kiterjed a katonai légijárművek légi alkalmasságának esetenkénti megál-
lapítására és periodikus felülüzsgálatára, az üzembentartó szervezetek
és személyi állomány felkészültségének minósítésére, a repülőtechnika
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megbíáatóságának elemzésére. Az intézet további feladata az üzemben-
tartás és gazdálkodás e5les felsószintű feladatainak végrehajtása a szol-
gálatfónölrség áItal átruházott feladat- és jogkörben.




