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Jelől

Bevezetó
Ismeretes, hory a Dunai Repülógár Részvérrytársaság (DRRT) arepülőtechnikai eszközök fenntartási rendszerének nag5rmúltúharyományokkal rendelkezó nélkülözhetetle n í észÉtképezi.

Mindezek mellett a ryár nag5{elentóségű feladatot vállalt fel, amikor
a Szu-22M3 típusúrepülőgépipari javításának megrendelésételfogadta.

A repülőgéptípus elsó sorozatú jaűtrásának különlegességét a széleskörú nemzetközi kooperáció megszewezésének szütségességejelentette.
A fővállalkozás sikerében és eredményességébendöntő szerepetját_
szoíía Belo_russz Köztárcaság Védelmi Minisztéium Baranovicsi RepüIőgépjavító Uzeménelc, mint legfontosabb beszállítónak felkészültsége és
teljesítménye.

A beszállító képességénekfelmérése - a hazai jogszabályokat és az
elfogadott nemzetközi gyakorlatot követve - a veszelP hordoá haditechnikai eszközik javíltrásánalq iiletve §/árLásának felüryeleü rendszerébe tarA katonai normatívák előírásai alapján a felüryelet ryakorlása szerződéses megállapodásoknál az alábbiakat jelenti. A negrendeló köteles
megglőződni a megállapodott minőségbiztosítási követelmények megtartásáról.

1MikulaLászlómkalezrede§,HMBHRepüótechnikaiminó§é8ellenórzé§iosztáyvezetó,Fodor
Jenó 6magy, HM BH Repütótechnikai Minósé8e[enórzési osztáy, mk.fótisá
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A

vbsgólat több fokozatban történt:

- A vállalkozó (alvállalkozó) hellzetének felmérésévelés igazoló ellenőrzáével a szabványoknak, múszaki elóírásoknak, technológiai uta-

sításoknak való összehasonlítása útján;
- Betekintéssel az a|vállalkozó batóságilag jóváhagyott vag5l harmadik fél által elismert minőségbiztosítási rendszerébe;
-

Az alvállalkozóDá| végzett izsgálatokon való részvétellela javítás

folyamatában, illewe annak végén.

A kooperációs vállalkozrásra épüló megrendelés teljesíthetóségének
alapfeltétele volt az az eljárás, amelynek keretében a megrendelő és az
anyagnem felelős főnökég képviseletében a Honvódelmi Minisztérium
Beszerzési Hivatal Minóségellenőrzési Fóosztály (HM BH MEFO) szakemberei megvizsgálták a küföldi beszállító felkészültségét.

AHMBHMEF'O

Reprrlőtechnikai Mn&égellanőrzési GztáV

GMEO)

a Maryar HonvédségGazdálkodási Hivatal (MH GH, a HM BH jogelődje)
és a DR RT köótt létrejött 300/067/95. HA számú szerződés alapján, a
Belorussz Köztársaság Baranoücsi Repülőgépjaűtó Üzem, mint a DR

teame 1995. augusztus 18 - §zeptember 12-e közötti

RT alvállalkozója

,

időtaítamban,

telepbelyén, az alábbi szempontok alapjún végezte el-

lenőrzési t ev ékeny s égét:

L) Az nz,em átvilágítása, amely magába foglalta a munkavegó helyek és jaűtási folyamatok személyi, tárryi dokumentációs és egyéb feltételeinek vizsgálatát;
2,) A nagyjavítás folyamatában az üzem által minősített berendezések felüMzsgálata, javaslattétel a selejtezésre;

3.) Tapasztalatszerzés nemzetközi, kooperációs javítások minóségtanúsítrásában;
4.) Tapasztalatszerzés az import javítások szerződéseinel minőségbiztosítási körülményeinek, megrendeló ez irányu érdekképviseletének
teljesülésében;
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5.) Az osztály érintett állományrának ryakoroltatása a vállalati rendszertanú§ítá§i, a berendezések javításának terméktanúsítási folyamata!
ra, nemzetközi kórnyezetben;

6.) ASZU-22M3 típusúrepülőgépek sikeres típusüzsgáinak, áwételi utasítás viz§gáinak, berendezés minóségtanúsításvizsgáinak letéte|éhez szülrséges ismeretek elsajátítása;
7.)

Az nzem minőségellenórzési rendszerének tanulmányozása, ta-

pasztalatok összegzése.

A MH Repülő Mriszaki
h^Eyta

aSZV-22M3

Szolgálat (MH RMSz) Főmérnöke jóvá-

és UM3 típusúrepúlőgépek nagJdavítá§i dokumenamelynek alapján a Baranoücsi Repíilőgépjavító Üzem a beren-

tációt,
dezeseket nagyjavította. Ezt a dokumentációt a továbbiakban ellenőrzési
tevékenpégünkalatt egyetlen, hiteles okmányként kezeltük.

gói

A

repülogépek napjavításra létrejön szerzódés allpjón a következő

szómt1:

_
_
-

52303
52102
523n4

610

repülógépek kerültek beszállításra a
DR RT telephelyére. Elsóként az 52 303 gyári számú repülőgép kísérleti
jelleggel került naryj avításra.
51

A repülógépeket a DR RT á a Baranovicsi Repülőgépjavító Üzem
szakemberei a DR RT telephelyén szétszerelték és a berendezéseket, a
sárkány és a hajtómű kivetelével, csomagolva, közúton, a Baranovicsi Repúlógépjaűtó Uzem telephelyére szá|lítolták, a szerzódésben meghatározott j avítiási mé|ysége|végzésére.
A kiszerelt berendezések a tervtól eltérően2-2,5hét késésselérkeztek ki, így ellenőrzési tevékenységünk kezdetben az ü zem áívi|ágítására,
majd utána a berendezések javítására összpontosult.

A továbbiakban a tent nevezettellenőrzési szempontok alapján: sár,
kány-hajtóm{ ele}íromos-műszer-oxigén, rádiótechnikai és fe5rueréletmentó berendezések szakterületeknek megfelelően ö§szegeztúk tapa§ztalatainkat.
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Hely hiányában csak a sárkány-hajtómű szakterület kivonatos ellenórzését ismertetjiik, amely módszertani vonatkozásban megegyezik a többi
szakterületével.

A SZU-22M3 íípusúrepiiüőgép hidrauliku§, erőátviteli berendezesek javítási köriilményeinek ellenörzése
Elknőrzést végezte: Podor Imő őmagt,
Ellenőnés helye: 5. szómú üzem
1,) Szenélyi feltótelek ellenórzése:

A berendezések j aűtá§át nas/ tapasztalattal rendelkeó, szakJráwlű,
közepfokú végzettségűszakemberek végzik.

Az ellenórzés idópontjában az iiaem csökkentett kapacitrással dolgozott, javítá§i tevékenpég csak a 4 db SZU-ZZM3 repüógép hidraulikus
berendezésein folyt. Az üzem többi dolgoája kényszenzabadságon volt.
Az üzem vezetése csak annyi dolgoót foglalkoztatott, amennyi az effektív munkavégzéshez sziitséges volt.

A

művezetó és a MEO szakemberek felsófokú végzettségüek. Tevékenpégük a teljes javítási folyamatban nyomon követhető.

Mnden munkavégzó személyi vizsgakönywel rendelkezik, amely számot ad felkészültségérőlés a periodikus üzsgakötelezett§égek idópontjáról. A üzsgákat két évente, valamint új repülógéptípusra való felkészüléskor hajtják végre.
Köv etkeztetés : ASZU -22'!v13 típts:ú repülőgép hidraulikus berendezesek nyag5{aűtásának szeméIyi feltétele megfelelő !
2,)

Tárgi

feltételek e|lenórzése:

2.1. ) Javítási folyamat üzsgálata:
2. 1. 1.

) Hibafelv ételezés
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A szétszerelt hidraulikus berendezés speciális dobozba kerül, ahol a
technológiai utasítás (TU) szerint a hibafelvételeó tételesen leellenórzi,
a mért éítékeketés állapotot a hibafelvételezésilapon rögzíti.

A

repedésvizsgálat (örvényáramos, mágneses, röntgen és festékes)
selejt (repedt) alkatrészeket piros festékkel, feltúnő módon megje|ölik (X-nek megfelelő jelet fest a berendezésre) és az erre a céltakialaHtott, árt snjjtóládába helyezi. A s/űjtőládát a munkavégző nem nyit.
hatja ki.
után

a

A javítható alkatrészeket szintén piros festékkel megjelöük.

A kötelezóen cserélendó alkatrészek jegpése a TU-ban található.
2.

1.2. )

Ibmplettírozás

A hibafelvételezett berendezések dobozai a komplettíroó csopoíthoz keríi|nek. Itt kíséró lapot fektenekfe|, amely tartalmazza:

-

az alkatrész nevét;

az elvégzendő javítási munkát;
a

jaűtásba küldó üzem adatait.

A berendezéseket a kísérő lapnak me$eleló fajtájú javításía azű7r.megiségeknek átadják.

A komplettírozó helyiség az alkatrész raktárral van ery helyen, ahol
a szükséges csere alkatrészek megtalálhatók

Az alkatr&zek ajavítások elvégzéseután a komplettírozó csoporthoz kerülnek vissza, így összeszereléshez káz állapotba kerülnek.
2. 1. 3.

) Os szeszerelé s- bej árató s

Az alkatrészek üsszakerülnek a szétszerelóhöz összeszerelésre. Az
összeszerelés szakszerűségét és teljességét a vállalati MEO hivatásos állományú szakemberei ellenőrzik Minden munkavégző és ellenórző a tevékenységétkísérőlapon aláírással igazolja.
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Aberendezés összeszerelés után átkerü a bejárató csoporthoz, ahol
TU-nak megfelelő próbapadon az előírt bejáratást elvégzik A bejáratrás
után a berendezést sátszerelik, ellenőrzik a szükséges méreteket, összevetik a TU vonatkoó tartalmával, majd, ha rendellenességet nem észleltek,
összeszerelik ismét és a kísérőlappal a készárúraktárnak átadják.
a

2.2.) Javítási környezet ilzr'gál,at

A

rnunkavégzéshez a TU szerint rendelkezésre óll:

a.) személyi szerszámkészlet, amelyet a munkavégző naponta ellenőriz (a munkavégzá után) és aíáírásával igazol1
b.) csoport szerszámkészlet, amelyet a csoport vezetője felügyel. Ellenórzési rendszere hasonló a személf szerszámkészletéhez.

Hiányosság: a csoport sze§zámkészletekből a szerszámok holléte
követhetetlen, nem tudni ki vette fel és használja napközben.

A jaűtóműhely tiszta, ülágos rendezett. A munkaasztalok megviláA munkaasztalok, műhelyek kialakítása a munkavégzés és ellenórzés folyamatainak megfeleló. A szükséges munka és ba|esetvédelmi
tájékozLató, figyelemfelkeltő táblázatolg ábrák megalálhatók, a közlekedő utak fel vannak feswe. A tűzvédelmi eszközcrk üzemképesek, használatuk ismert. Az evakuálási rend kidolgozva, mindenki ismeri.
gítása jó.

A javítóalkatrész ellátási rendje és ryakorlata megfelelő, biztosítja á
folyamatos javítás lehetóségét.

A selejtanyagok tárolása kidolgozott. Selejt
a

anyag nem kerülhet vissza

nagiavítás folyamatrába.

Az üzem rendelkezik

a szükséges próbapadokkal és ellenőrző be-

rendezésekkel. A hitelesítés az előírtaknak megfelelően történik.

Ikjvetkeaeté s : A SZű -22M3 típusű repülőgép hidraulikus berendezések nagyjavítás ának ttwi íehaek megfelelő!
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3.) Dokumentáció ellenőrzése:

A berendezések javításához szütséges TU-k rendelkezáre állnak.
A TU-k folyamatosan karbantartott állapotban vannak (módo§ított lapok pótlása, évenkéntihitelesítés)

A berendezések kíséró dokumentációt (paszportok, formulárok) a
megrendeló biztosította (erősen hiányosan) a csatolandó dokumentációt
(kísérő lapok, javítási mühelyrajzok, műveleti uta§ítások, stb.) az üz€m
hibafelvételező csoport fektette fel, igazolva a nagyjavítás folyamatának
minden fázisát. A csatolandó dokumentáció kitöltött§ége, vézetésének
kultúráltsága jó,
Krjv etkeaetés : A SZU -22M3 típllsúrepülőgép hidraulikus berendezések nag5rjavítás ának dohlrnmtációs feltétele megfelelő !

Az ellenőrzés ténymeg,íllapítá§ai, végkövetkezteté§ei
1.) A Repülőgépjavító Üzem a Belorussz Köztársaság
nisztériuma közvetlen alárendeltje, katonai üzem.

Védelmi Mi-

Az üzem vezetése á az üemegységek vezetői hivatásos katonák. A
mérnöki állomány polgári és katonai felsófokú végzettségű, a munkavégzó állomány polgári középfokú szakvégzett§égű.

Az ü?emet 54 éwel ezelőtt alapították és tevékenységi területe a
SZUHOJ repülógépcsalád különböó szintű javítása (SZi-7, SZU-1.1,
SZV-22, SZU-25, SZU-27). Felkészülést folytatnak a MIG-29 repülógép nag5rjavítására.

Az

haü kapacitása 17 db SZUHOJ repülőgép nag]davítá§a.
Ellenórzéseink alatt csak a MH 4 db repülőgép berendezé§einék é§ 1 db
AN-2 német repülőgép naryjavítása történt.
üz.em

Az üzr;m rendelkezik a szütséges §zemélyi, tárryi, dokumentációs
feltételekkel, amelyek alapot adnak az MH GH és a DR RT között létíejött 3001067195. HA sz. szeródésben megfogalmamtt SZ|J-22M3 (4
db) repülőgép berendezések nagyjavítás utáni jó minősítésére.
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2.) A 4 db repülőgép berendezéseinek jaűtási folyamatában, a TU
alapján, 455 db paszportos berendezá közül 12 db berendezésról selejtíté§i javaslat - jeg5zőkönyv - készült (az 52303 gy.sz, repülógépre).

A

selejtezés okai:

a.)

A TU alapján lejárt az össz műszaki üzemidó;

b.)

A berendezés állapota alapján.

A hivafelvételezésijegpóköny

és az érvényes TU összehasonlítás

alapjál,! tettünk javaslatot a selejtítésre. Kinntartózkodrásunk idótartama
nem tette lehetővé, hogy mind a 4 repülógép berendezeseinek hibafelvételezésételveg ezzik, így várhaló olyan selejtjeryzőkönyvnek érkeze-

se, amelyeken a se|ejtítésijavaslat nem található, A selejt megítélé§ét
nehezítette, hogy a DR RT nem vásárolta meg a Belorussz Repülógép-

javító Üzemtől a berendezés naryjavítási TU-t.

Ennek a kérdésneka rendezése további egleztetést igényel a MH
RMSz főnök úrral!

A jaűtás

folyamatában problémát okozott, hory kiérkeáek olyan
pa§zportköteles berendezések, amelyekhez paszport nemvolt A problé,
ma tartallna:
1.) Az üzem a berendezés előéletéról nem tudott meg semmi információt, íry vag5l leselejtezte vagy korlátozott tiaemidót adott a naryjaűtá§

után;
2.) Nem tudta azokat az etalon adatokat, amelyeke a berendezést
hitelesítenie kellett;

3.) Rádiótechnikai berendezések esetében a meglévő paszportokban, illetve a paszportok mellékletekéntnem szerepeltek azok a blokkon
belüli átalakítások, (hazai) alkatrészcserék, amelyek nélkül az üzem a
nagyjavítást, ezen alkatrészek teljes cseréjével(ha jóvolt, ha nem) kezdte
csak meg.

A DR RT a repülógépek formulárjait nem küldte ki a Belorussz RepúlőgépjavítóUzembe, íg5l egyes berendezések (Teszter, hajtómú mú-
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ködéséhez kapcsolódó berendezések, életmentő eszközök,
vételezé§e aránytalanul elhúzódott.

stb.) hibafel-

Több berendezés a naryjavítási TU alapjrán túliiaemelt, illetve a nasljavítás után kevesebb javítrásközi üzemidőt kapott mint azt a paszport
biztosította.

A szerződéstől eltérően a berendezéseknek adott javításközi üzemidő: 70O &a és 7 év (9 év helyett).
3.) A 4 db SZU-22M3 repülőgép naryjavítására a DR RT mint fóv_állalkozó, berendezéseinek naryjavítá§ára a Belorussz Repülőgépjavító

Uzem, mint alvállalkozó között,

nemzetközi kooperáció jött létre.

A DR RT a SZU-22M3 repülőgép nag{avítására nincs felkészülve,
Belorussz Repülőgépjavíró Uzem. több évtizedes tapasztalata és a végrehajtott áMlágítás alapján alkalmas. A két vállalkozó között létrejött
szerződés alapján a 4 db SZ-22M3 repülőgép berendezéseinek nag5rjaű_
tása után, ajavításközi üemidő alatt, azelőírtműszaki állapot biztosított.
a

4.) A MH GH és a DR RT között a 4 db SZU-22M3 típusúrepülőgépek nag5rjavítására létrejött 300/067 /95, HA sz. szenődés "Minőségbiztosítás" & a"Megrendelő érdel<védelme" íejezetei alaplán, a későbbi szerződéskötések hatékonyságának növelése érdekébeía következőkt céIszerú megfontolni:
a.)

A fóvállalkozó

és alvállalkozó (ha ilyen a kooperáció) szerződés-

kötésének minóségbiztosítási fejezeteit
aláírás előtt vélem ényezze;

a

HM BH Min.bizt. Fóosztály az

b.) Kötelezni a fővállalkozót, hogy készítsen tanulmán}t a beszállítóiról (alvállalkoókól), amely a többi között tartalmazza a minőségbiztosítás követelményrendszerét: (1995. éü XL törvény a k<jzbeszerzésről

szerint);

c.) A szerádáben pontosabban rögzí]teni, nemcsak a repűlőgép(ek)re,
hanem az egyes nagyértékúberendezésekre, az elvárt javításkö zi ;izrcmidőt;
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d.),Megakadályozni, hogy azok a leválasztható berendezések, amelyek kevés üzemidővel rendelkezrrek (iaűtás nélkül visszaépíthetőek) ne
kerüljenek ki jaűtásba, anyagi okok és javításközi üzemidő elvesztése
miatt.

Az MH BH RMEO érintett állománya

a Belorussz Köztársaság
Repülőgépjavító U zemébery a tátgtidőszakban végrehaj totta:
5,)

a.) A vállalat azon egységeinek á*i|ágítását, amelyek a nagyjavítást
végzikl'

A nagyjavításon lévó berendezések jaűtásközi és javítrás utáni terméktanúsítását (az 52303 g.sz. repülőgépre vonatkoztatva).
b.)

Az üzem narylavítiásban ráztvevő üzemegnégeit KÜM ME szempontj ai alapj án szakterüetként ellenőriaük. Az ellenőrzé§ek tapasztalatai
§zakterületenként lettek összefoglalva.
5.1.)

Az ellenórzésekből megállapítható, hogy a vállalat

sz

ervezeíiíelépí-

tése, személyi adottságai, üzemei, üzemegységei felszereltsége, berendezéseinek, a javításhoz szükséges eszközeinek teljessége és á|lapota, karbantartottsága, a jaűtáshoz szükéges technológiai utasítások, azok nap_

rakészségealapján képes a
előírt minőségű javítására.

MH SZU -22M3 repnlőgép berendezéseinek

5.2.) A mérnök fótisztek ellenőrzéseik folyamán az 52303 gJ.sz. repülógép paszportokkal rendelkező (vagy rendelkezni kellett volna) berendezéseiről adatlapot vettek fel. Az adatlap alapján állapították meg a
berendezés javításközi és jaűtá§ utáni minóségét és a javítás minőségét
befolyásoló körűlményeket. (Lásd Adatlap a berendezés kísérletijavítdsáról táblázatot).

Az adatlapok értékelésea szakterületenkenti j elentésekben találhatók

A HM BH RMEO érintett állománya

a Belorussz Köztársaság
Repülőgépjavító Uzemében a tárg5lidőszak alatt a SZU-22M3 típusúrepülógépek kiépítettaggregátjainak, berendezéseinek javítási folyamataival ismerkedett rneg. Szakterületenként a berendezések hibafelvételezésétól a berendezéspróbáig figyelemmel kísértük a jaűtás folyamatát.

6.)
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A javítási folyamat alatt firyelmet forűtottunk a berendezések javí_
tási technológiáira, azok meglétére,pontosítottságaira, a megjelent módosítások, bülletinekbevezetéséneknaprakészségére.Atárgyidőszak leteltével a mérnök főtisztek felkészültek a nagyjavított berendezések be_
rendezés-minőségtanúsítására. A sikeres típusvizsga és a repülőgép átvételiutasítás vizsga letételéhezeredményes felkészülést folYattunk.
7.)

A Belorussz Köztársaság Repülőgépjavító Üzem javítási tevé-

kerynégét, katonai direktívák, parancsok á utasítások alapján végá. Nem_
zetközi szabványok és kötelező elóírások alkalmazása csak részben lel_
hető fel, a korábbi külföldi megrendelók (Szíria, Peru, Szlovákia, stb.)
eseti szeródéseiben. Ezek a megrendelók nem támasztottak a javító vállalattal szemben olyan teljeskörú igényt, amely maga után vonta volna az

üzem jaűtási rendszerének, nemzetközi szabvány ajánlásaiban megfogalmazott felkészítését,auditálását.

A MH GH 3O0lM7 D5. HA sz. szerződés nem írta elő sem a DR
RT-nek, mint fóvállalkozónak, sem a Belorussz Köztánaság Repúlógépjavító Üzemnek, mint alvállalkoónak, ezen §zabványoknak való megfÖlelóséget, Igy a megrendelő képüseletében és a kívánt javítási minőség
galantálása érdekében végezte el a HM BH RMEO szakállománya a
Belorussz Repülő gépjavítő U zem átvilágítá§át és a berendezések j avításközi és jaűtás utáni minőségtanúsítását.
8.) A Belorussz Köztánaság Repülőgépjavító üzem minóségbiztosí,tó rendszerét és hatékonpágát kelló mélységben megismertük. Szakem-

bereink mellé naponta a parancsnok minőségbiztosításért felelős helyettese (lásd vózlat) szakmérnököket vezénye|t, akik segítettékmunkánkat,
a műhelyek és üzemegységek felé az általunk feltett k( léseket továbbították és szakszerűen tevékenykedtek az üzem és közöttünk.
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Parancsnok minőségbiztosítá§i
helyette§

Megbfuhatósóg

csoport

elenrző

Szakág nrémökök

s-H, EMo, RATE, FE

Minőségbiztosítási
mérnökök

üzemegység
minőégtanlúsító (2-3 fó)

{(^

Az üzem minőségbiztosítási rendszere két szintú. Az elsó szinten a
javítás folyamatában működő MEO szervezet van, amely a parancsnok
termelési helyettesénekvan alárendelve - általában üzemeg5négvezetők.

A második szintű, szintén a jaűtás

teljes vertikumában jelen tévő

MEO, amely a parancsnok minőségüryi helyettesének van alárendelveüzemegységenként 2-3 fő.

Minden esetben a második szintű ellenórzést megelőzi az el§ő és
forűfua nem lehet. Minden ellenórzés dokumentált, a munkavégzés és
ellenórzés szeméMez kötött.
Az elsó szinten lwő MEO szakemberek végzett§ége közép és felsőfokú - polgáriak. A második szinten felsőfokú végzettségűek _ polgáriak
és ITT katonák

A minóségellenórző középszint tanulmányozásakor a tendsz.er vázlatától eltérően a Megbízhatóságot ekmző csoport és a Szakágrnémökök
csoport szalKteíületenkénti feladatait us/anaz a személy látta el. Minő_
ségbizto§ítá§i szakmérnökökkel nem találkozhmk (Minó§égbiztosítási mérnök - csoport nem funkcionál).

A minőségellenőrzé§ al§ó szintje jól funkcionrál, abban a szülséges
lélszámú, képzettségúés végzettségúszakember tevékenykedik.
Befejezés

A HM BH RMEO szakértői által végzett üzsgálat során megállapí-

tást nyert, hogy a Baranovicsi Repülőgépjavító Uzem berendezes

j

avítási

A vizsgálati eredmények telje§ feldolgozásának befejezésével a HM BEigazgató azizem részérekiadta a
"Megfelelőségi nyilatkozat* okmányt, amel\el igazolta a minóségi köve_
telmények kielégítésér
tevékerylségre megfelelóen felkésziilt.
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MEGFELELŐSÉCI NIYILATKOZAT
anól, hogy a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala
(a Magyar HonvédségGazdálkodási Hivatal jogutódja) és a Dunai

Repülőgépgyár Részvénytársaság között
szátmú szerződés teljesítés

létrejött 300/0 67 l95

HA

Belorussz Köztársaság
védelmi Minisztérium
Baranovicsi Repülógépjaűtó Üzem,
mint alvállalkozó, a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési Hivatal Minőségellenőrzési Főosztály §zakéítői által végzetí
minősítési eljrárás alapján a személyi, tárgyi, dokumentációs és egyéb
feltételek megvizsgálása után:

a SZa-22M3 típusúrepülőgép
berendezé s einek és aggregáíjainak

ipart nagyjavítősőra

ME G F E LE Lő a N r n lrn s zÜ

tr

Dátum.

PH.
Honvédelmi Minisztérium
Beszerzósi Hivatal
ígazgató
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