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Bevez*tés

A tisztelt olvasók előtt ismeretes, hory a közelmúltban a szárazfóldi
haderőnem reagáló erői állományának technikai felszereltsége 100 db
T-72M-1 típusú harckocsival korszerűsödött.

A katonai minőségbizíosítás - ahory korábbi cikkeirnben is hangsú-
lyoztam - abban a fázisban kapcsolódik az akvizíciós folyamatba amikor
a sziilségletek felmérését követően az igények kielégítésére döntés szü-
letett. A beszerzés elrendelésének kezdetétől viszont teljes eróvel azon
munkálkodik, hog5l a termék mindazon tulajdonságokkal rendelkezzék,
amelyek a felhasznrálónál az adott funkció teljesítéséhez szükségesek.

Mindezek mellett a te[ies nkvizíciós folyamatban résztvevőknek
tudniok kell, hogl a hader6 fejlesztéséhez, íenntarúásához szűkséges
eszközök és anyagi javak beszerzése piacgazdasági környezetben, a pi-
aci kereslet és kínálat ö§szhaneiának tiirvénye szerint működik.

A komplex rendszer egy elemeként szerepló beszerző szervezet ak-
kor végez eredményes munkát, ha megtalálja azt a regiót és időszakot,
ahol ós amikor számára legkedvezőbb körülmények adódnak a termékek
vásárlására,

E tekintetben a T-72 M-1 harckocsik vétele az életciklus teljes költ-
ségeit figyelernbe vwe elfogadható tranzakciónak tekinthetó.

1 Dr.sálcsBamaínkezí€des,tlMBHMi!óségbiaodrásiigazBató
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1 .) A beszerzés sajátosságai

A T-72 M-l harckocsik beszerzésénél nem beszélhetünk a szakiro-
dalmakban, normatív dokumentumokban leírt és a gyakorlatban alkal-
mazott hagyományos, a termék funkciója miatt teljeskörű minőségbizto-
sítási feladatoliról. Az ettől való eltérések, az ú5,nevezett szabad§ágfokok
érvényesíthetősége, uryanakkor általában megnövelik a minőségügyi te-
rület munkáját és felelősségét, mivel hiányzik a szállító és megrendeló
kötelezettségei meghatározásának, a telje§íté§ minősítáének eljárására
irányuló, jóI szabályozott működési íend. Jelen esetben az alábbi sajátos-
ságolaa kellett különös figlelmet fordít anunk:

a,) A szerződés tárgla

A hazai katonai beszerzés történetében előxir fordult elő o|yan nagy-
összegű kifizetéssel járó vétel, amely nem új, nem frissen feljavított, ha-
nem huzamos időn keresztül tárolt e§zközre vonatkozott. Mivel a rend-
szerben üzemeltetett technika minóségi paraméterei az igénybevétel in-
tenzitásától és a fenntartás színvonalától függően alakulnak, tudomásul
kellett yennünlq ho5l a 100 db harckocsi küIönböző előéIeúe miatt, azok
nem azonos műszaki állapotban kerültek eladásra töríénő felkészítés-
re. Ebből adódóan nekünk meg kel|elthatározni azt a szolgálatfőnöksé-
gek és az alkalmazó csapatok részéről elvárt műszakj és minőségi szin-
te{ ame§rrek tefesítéséhez szükséges volt megisnerni a külföldi szál-
litóképes§égei! a pénzügri, technológiai ós hatrásköri lehetőségei! a ha-
táridó betartásának körülményeit.

A szállítóval szemben támasztott követeknények megfogalmazását
tovább bonyolította a tóbb (páncélos és gépjármű, elektronikai, műszaki,
ve5rivédelmi) szolgálatfónökség érdekeine[ jogos követelé§einek össze-
hangolása, egyeztetése és végül az igények kielegítéséhez szükségesjogi,
személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

A szerződéskötés időszaloában a szerződó felek nem rendelkeztek
olyan részletes és teljes körű információval, amely a felvázolt körülmé-
nyek tételes megfogalmaását tetíék volna lehetővé.

Az alapszerződés ezért mindóssze ery, de rendkívül lényeges bekez-
dést tartalmazott a harckocsi minőségi követelményeire és azoknak való
megfelelés ellenőrzésére vonatkozóan. A szerződés értelmében a meg-
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rendelőnek joga volt a minőségi követelmények előírására, betartásának
felügyeletére, fizetési feltételként pedig a megfelelőségi igazolás kiadá-
sfua. A szenődés kötelezte a szóllítót:

- A harckocsik felkészítésének helyzetétvizsgáló magyar minőségü-
gyi csoport fogadására;

- A csoport által meghatározott követelrnények kielégítésére;

- A harckocsik és javító készletek ellenórzéséhez szükséges feltétel
biztosítására;

- A magyar csoport részéről feltárt hiányosságok haladéktalan meg-
szüntetésére.

Az alapszerzódés elveit további munkaokmányokban (szerződés ki-
egészítés, munkajegyzókönyv) bontották le a gyakorlati feladatok végre_
haj tásához szükséges mértékben.

b.) A szerzódés teljesítésének felü5lelete

A szerződés tárgának minóségellenőrzése a korábbi gyakorlattól
jelentősen eltérő módon történt. A sajátosságok bemutatásához tekint-
sük át röviden a külföldi forrásból származó termékek minóségbiztosítá-
sának eljárásait.

Haditechnikai eszközök import beszerzéséné| a sállító orság ka_
tonai (kormányzati) szervezete végzi a teímék minősítését a megfelelő-
ség tanúsításának kölcsönös elfogadására vonatkozó egyezmények sze-
rint.

A NATO tagállamok szabályozott mechanizmuson keresztül veszik
igénybe azokat a minőségbizto§ítási §zolgáltatásokat, amelyek egyik NA-
TO onzág katonai (kormányzati) szervei nyújtanak a másik ország szá_
mára.

Az állami minőségbiztosítás elfogadá§ának és a szövetségi minőség-
biztosítási normatívák használatának témakörében folytatott minóségü_
gyi együttműködést a NATO á||amok Szabványosítási Egtezmónye sza-
bályozza.
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Az eglezmónyben rtigzített jogokkal Maglarorság még nem ren-
delkezil ezért főleg a közeljövőben komoly hátnínyát látom annalg ho§/
a minőségfelügreleti feladatok delegálhatóságának hiánya niatt a be-
szerzésre kerüló termékek minóségeit nem tudjuk kormányzati ellen-
órzéshez kötni,

A csatlakozásig terjedő időszakban megoldást jelenthetnek azok a
kétoldalú megállapodások és egyezmények, amelyek tartalmazzák aka-
tonai minőségbiztosítás területét is.

Ennek elónyeit közvetlenül azonban csak akkor élvezzik,ba a száI-
lítások az egyezményt aláíró országból történnek.

Eglre kedvezőtlenebb körülmények alahllnak ki ugtanakkor a keleti
relációból származó termékík katonai minőségellenőrzésének és a megfe-
le l ő s ég bbto sít á s á nak fe Ité t e lre nd s z eré be n.

Az e celra kijelölt szervezetek igénybevételéíe a kereskedelmi szer-
vezetek nem tudnak vagy nem akarnak vállalkozni, ezáltal minőségi kö-
vetelményeink érvényesítésére, érdekeink képviseletére, mind korláto-
zottab lehetóségek adódnak.

A felvázolt helyzetben a T-72M-1 típusú harckocsik beszerzésénél
komoly eredménynek számított olyan irányú igényink kielégítése, amely
szerint a harckocsik minőségét tóbb fokozatban ellenőrizhettiiLk a szállító
telephelyen, a felkészítés kezdetétől a csapatok részére tórténő átadásá-
ig.

A szerződés vonatkozó bekezdése alapján külön munkabizottság
egyeztette a megrendelő minőségi követelményeinek tartalmát és telje-
sítésének ellenőrzési módj ait.

Megállapodtak abban, hogy a HM BH Minőségbiztosítási lgazga-
tóságának Ternékellenőrző OszÁlya két szakaszban fogja elvégezni a
h a rckoc s ik m inőségi v iz sgál at át :

- Ellenőrzi a harckocsik eladásához szükéges felkészítést végző ka-
tonai javító üzem technológiai színvonalát, alkalmasságát a résztinkől
igényelt és a kereskedelmi vállalat által felvállalt feladatok végrehajtásá-
íai,
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- Ellenőrzi a szállításhoz előkészített harcjárművek, múhelykocsik á
jaűtó készletek minőségét és mennflségét.

A javíüóüzem saját feladatának fogadta el a Betorusz Álami Külke_
reskedelmi vállalat azon kötelezett§égeit, amely szerint a minőség-
ellenőrzési feladatokhoz a magyar szakemberek részére bizto§ítja a mun-
ka feltételeit és megszűnteti a feltárt hibákat.

A harkocsik minősítáének alapdokumentumaként azokat a techno-
lógiai utasításokat használtuk, amelyek a T-72 típusok naryjavításához,
mind a magyar, mind a belorusz javítóüzemek hono§ítottak, a pánélos
és gépjármű szolgálatfónökségek pedig követelményként előírtak.

2.) A minőségellenőrzes folyamatai

A folyamatok a feladatok jellege és helyszíne alapján három jól el-
különíthetó fázisra voltak bonthatók.

A vbsgáIat témaköre szeint kiterjedt:

- Az eladáshoz történó felkészítés színvonalának megállapítására;

- A felajánlott harckocsik és készletek minőségi és mennlségi ellen-
őrzésére;

- A Maryar Honvédség ellátó és alkalmaá alakulatai részéról elóké-
szített bevételezésre.

Az első kéí vizsgáIatot a Belorusz Védelmi Minisztérium naryj avító
üzerhében (Ma5nrországon a fenntartási rendszer hasonló elemeként
működik a CURRUS Rt.) folytattuk le, a harmadikra pdlgaz alkalma-
zó ös szfegn ememi dandároknál Debrecen é s Hódmezőv ásárhely térseség-
ben, illetve az ellátó központnál, Budapesten került sor.

a.) A sállító felkészültségének vizsgálata

A vizsgálatot a HM BH Minő§égbiztosítá§i lgazgató§ág n€l ti§áje
végezte eI 1996. 07.02. és 07,14. köótt. Az ellenőrzes kiterjedt az első
31 db harckocsi felkészítéséhez taítozó technológiai feltételek meglété-
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íe, a nas.jaűtá§i dokumentációban előírtak betartására, a szerződéses
követelmények teljesítéséhez szükséges utasítások kiadására és alkalma-
zrására. Ennek keretében ismertettük az üzem vezetőivel azokat a speci-
ális technológiai követelményeket, amelyek meglétéhez kötöttük a ko-
rábban elvégzett ipari javítrás minósítésének elfogadrását.

Speciá lis technológiai köv etelm&ryek:

- A fegyverek előírás szerint tárolásának és védelmének biaosítása;

- Speciális eszködk j aűtásához szakműhelyek, próbapadok, és üzs-
gáló berendezések megléte (rádió, optika, lézer távmérő, stabiliátor, stb.);

- A minff5f1611 6okumentáció kezelésére alkalmas szervezet műkö-
dése;

- Magasnyomrású mosóberendezés megléte;

- A javítrási profilnak megfelelő vontatrási és daruzási lehetóségek biz-
tosítása;

- Járatópadok, fékpadok, készülékek, méóberendezések biztosítása;

- Járató úwonalak és próbapályák biztosítása;

- Iótér biztosítá§a a fegyverzet működésének ellenőruéséhez;

- A technikát javító és a tevékenységet irányító személyzet rendel-
kezzen megfeleló típusi§merettel, a járművek vezetéshez szülrséges jo-
gosíwányokkal, a munkavégzéshez szükséges minósítéssel (pl.: minósí-
tett hegesztó, stb.);

- Híradóeszközök próbáihoz sziikséges feltételek biztosítása (pl. : rá-
dióforgalmi engedély kijelölt frekvenciára, stb.);

- A gépjárművek elóírás szerinti festéséhez szülrséges berendezések
megléte;

- Megfeleló raktáíak kialakítá§a az elóírt kenyőanyagok tárolásához
és kiadásához.
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Kiilönl e ge s v iz s gá l at o k:

- Fegyverzeti bes zab á|yzó berendeznsek (hidegbelövés) ;

_ Tömített§égvizsgálat;

- Ellenőrző lóvészet;

- Járatópadi, fékpadi vixgálat;

- Futáspróba vizsgálat próbapályán;

- Harcjármű híradó összekóttetés üzsgálat.

A bizottság m€áltapította, hog az iizem negfelelő színvonalon ren-
delkezik az ipari nagrjavítróshoz szükséges anyagi-, műszaki-, techno-
lógiai és szenéIyi feltételekkel.

Az üzem felkérésére új törzskönyvek kerültek kiállításra. A bizott_
ság megadta azokat a szempontokat, amelyek eg5nészt az MH teftninoló-
giÁjának megfeleltek, másrészt az üzembentartásához nélktilözhetetlen
adatokat, anyagjellemzőket és eryéb múszaki információkat tartalmaz-
nak,

A felkészitési munkák első fázisában négt harckocsinál ellenóriz-
tük a nagfiavítási technológiai betartásót. Az ellenőrzés során tapasz-
taltuk, hog5l a forgó lőszertároló alatti tér korródált, a lövegstabilizátor
beszabályozatlan, a töltóautomata nem megbíáatóan működik. A bi-
zottság módszertani minóségi átvételt hajtott végre ery db harckocsin,
abból a célból, hog egtrészt klpet adjon az eladónak azolcról a követel-
ményelcről, amelyeket klszrejelentés utóni minősítéskor tárnaszt, mósrészt
behatórolj a az átvételek üőszülts égletét.

Az ellenőrzés eredményét jegzókónyveben riigzítették. A jegó-
könyv egyrészt tartalmazta a feltárt hibákat, másrészt az üzem feladatait
a jellemző hibák megszúntetésére és megelőzésére, másrészt azokat a
területeket, amelyek a szállítmányok átvételénél a továbbiakban tétele-
sen vagy mintavétellel kerülnek ellenőrzésre.

A bizottság meggyőződött arról, hogy a harckocsik eladásra való eló-
készítése tervszerű, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik Nary-
javítás után elóírt műszaki paramétereket képesek lesznek reprodukálni.
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A hancjárművek bontott á apotban tiirténő üzsgálaának és a mód-
szertani végátvételnek a tápasztalatai uryanakkor azt igazolták, hogy a ké-
pesség megléte nem jelenti és eredményezi a felkészítési munkák k<jrül-

tekintő hibátlan elvégzését. A kikonzerválások, utánjavítások, beszabá-
lyozások felületes végrehajtása, a javító készletek hiányos összeállítása
törvényszerűen adódott az üzem munkarendjének műkódái zavaraiból,
a hatáskörök és felelőségi területek szabályozatlanságából. Megjegzem,
hos/ a termék minóségét alapvetően befolyásoló rendezetlen állapot rya-
korlatilag kivétel nélkül jellemző volt a VSZ tagországainak gyártó és

kereskedelmi vállalataira.

A helyszíni konkrét tapasztalatok és egyéb irányú fenntartásáink mi-
att elengedhetetlenül szükségesnek tartottuk minden egyes száIlitmány
mennyiségi és minőségi ellenőrzését.

A módszertani végáwétel alkalmat adott annak megbecsülésére is,
hory a feltétlenül vizsgálandó múszaki paraméterek és kritikus anyagfé-
leségek ellenőrzése mennf munkaidő ráfordítást igényel.

A vizsgrálatok időtartamának megrállapításához háttérinformációként
kénytelen varyok egy kis hazai kitérőt tenni.

Ismeretes, hogy nálunk a harckocsikat a gödöllói CURRUS Rt.-nél
j avítják ipari szinten. A minősítési munkók elkezdődnek a javításba érke-

zeft technikai eszköz állapotfelmérésével folytatódnak a technológiai mű,
veletek végrehajtásának és me§elelőségének elknőrzésével, tnajd befeje-

ződnek a végótvételekkel, az üzembentartási és minősítési do]almentációk
eIkészítésével.

A fel§orolt tevékenpégek az ipari javítás programjához kapcsolód-
nak és a technológiai utasításokban elóírt múveletek terjedelmétől, gya-

koriságától, a visszajavítások jeltegétől függóen harckocsinként 160-180

munkaóra latt végezhetők el.

Összegezve ez aztjelenti ho5l a hadrafoghatósági paraméterek üsz-
szaállítiását, a harckocsi újabb életciHusának inűtásához szülséges műszaki
állapot elérését ep fő, eg hónapi felügyelő, ellenőrző és értékelő mun-
kával tudja megbízhatóan megállapítani.

Nyilvánvaló volt, ho§r a csoportunk feladata ez esetben csak a vé-
gellenőrzésekre, illetve a feltárt hibrák megszüntetésére korlátoádhatott,
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azonban egy harckocsi teljes körű átvixgálásához, készletei tételes e|_

lelőtzÁéhez szikséges 25-30 munkaóra sem állt rendelkezésünke. A
fenti okok miatt minden harckocsinál elvégeztük az územképességi üzs-
gálatokat, 15 %o-tlál pedig a teljes körú ellenórzést.

b.) A harckocsi\ múhelykocsik és javító készletek átvótele

A szerzódés alapján három ütemben történt a technikai eszközök
felkészítése, átvétele és hazaszállít ása. Azelső szúllítmányhoz 31 db harc-
kocsit, 12 db múhelykocsit és a hozzójuk taftozó csapat, ille*e egtedi javító
Mszletet ajánlottak fel minősítésre.

Az átadáshoz előkészített eszközök minőségét és mennlségét 1996.
08. M-18 közötti ídőszakban Mikula Lószló rnkalenedes vezetésével öt
maglar tiszt ellenőrizte. Mlrkíjukjogi és szakmai h átterét az alábbi do-
kurnentációk adták

- Alapszerzódés;

- HM BH és a Belorusz Honvédelmi Minisztérium Harckocsijavító
Üzem között 1996. júniusában lévejött " Munkaszeaődél';

- T-72l:!d-| típusú harckocsi naryjavítás dokumentáció;

- Főmérnöki intézkedés a harckocsik eladásra való felkészítésére.

A 31 db harckocsi átvétele során felmerült hibák keletkezésének
okait két területre lehetett visszavezetni:

- Felületkonzervelásái és korróziós problémák, amelyek a nem meg-
felelő tartós tárolás miatt keletkeztek;

- Működési hibák, amelyek a pontatlan beszabályozás, a felkészítés
munkái alatt megbontott egységek he$elen összeszereléséből és felüle-
tes ellenórzéséból adódtak.

A felületkezelési és szerelési kultúra kimutatható kiilönbözősége
egyértelműen utalt aíra, hogy a technikai eszköókön nem egy üzemben
végezték e| a naglaűtásokat.

A feltárt hibákat ha időnként jelentós időveszteségge|, értelmezé§i
zavarok me|let is, de sikerült kiiavittatni.
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A harckocsík egl részébe koruerúbb berendezeseN egsé4ek ]cerijltek

(pl.: R-174 belső beszeló berendezés, kor§zeíű§ített éjszakai irányzótáv-
csó, korszerűsített harckocsi ág5ni, kiiiső védó képességet jaűtó reaktív
töltet kazetá, §ugáraáscsokkentó betéte\ stb.). A modifikációkhoz adot-

tak a csereszabatoss ágídrté*elei, az iiz:embentartókmeglapaák az alaptípus,
tól való eltéréseket tartalmazó jegEékeket és műszaki leírásol<nt.

Minden harcjárműról azonosító Adatlap készült. Az adatlapon fel-
tüntettük az átvétel során feltárt hiányosságokat.

A 31 db harckocs iboz ártoz6 62 láds javító ké§zlet tartalmát min-
tavételesen ellenóriztiik A modifikációkból eredóen a készletek össze-

tét€le sem volt azonos, ezért az azonosíthatóághoz a harckocsi négy utolsó
számát festettti& a bozzátartozó ládfua.

A szerződés alapj ánl.2 ilb Zll-!3l N típusú gépjárműrt épitett mű-
helykocsi és 5 db csapatjavító ké§zlet is a szállítmányhoz tartozott, a

készleteket tartalmaá 113 ládát hiánytalannak találtuk.

A gépjárműveket 5-10 eve gyártották és ez idő alatt 200-15ffi km-t
futottak A felajánlá§ elótt ajárműveken az üzem végr ehajíotta a 2. szem,

lét, azonb an ígel alacsony színvonalon.

Ellenőnésünk az alóbbi terüktelae terjedt ki:

- A j árművek állóhely vizsgálata;

- 50 km-es futópróba;

- Futópróba utáni hiba-felvételezés;

- Felépítmény berendezéseinek múködőképességi és paraméteres

üxgálata;

- Készletek, tartozékok átvétele;

- A csomagolrás és szállításhoz való felkészítés megfelelóségének el_

lenőrzése.

Szakembereink kifogásolták mind a műszaki, nind a mennyiségi
elókészítésü Múhelykocsinként a készletek ű)-70 tételes hiányának pót-
lására kellett intézkedni, a járművek qrintery 50 7o-nak üzemanyaglend-
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szereinél és fékberendezéseinél vált szükségessé műhely szintú jaűtás
elrendelése.

Mind a harcjárműveknél, mind a műhelykocsiknál előfordu|ó ismét-
lődő meghibásodásokat több esetben csak fődarabcserével tudták kiia-
vítani.

Azokat a hiányokat, amelyeket az áwételek befejezéséig az üzem
nem tudta pótolni, külön jeg5zőkönyvben tüntettük fel. TeUesítéshez a
második ütemben történő szállítá§t határoztuk meg.

A második sállítnány felkészítésére két és fél hónapot fordított az
üzem. Az átvételi feladatokat az első ütem metodik ája szerint Ibslik Ká-
roly alezredes vezetésével négl tiszt hajtotta végre.

A munka a felajánlott 34 db harcjármű hibafelvételezésóvel kezdó-
dött. Az adatlapokon szereplő hibák kijavítrása és hiányok pótlása után
került sor az üzemképességi üzsgálatoka és négt kivóIautott harclacsi
teljeskörű ellenórzésére. Ery harckocsinál feltárt hibákat csak motorcse_
rével lehetett megszűntetDi, ígr annak felkészíté§ét a harmadik útemre
halasztották

Az elsó sállítmányboz képest je|entós javulás volt tapasztalható a
felületkonzerválás minőségében és a késdetek összeállítá§ában. Válto-
zatlanul szakembreinkre hagyatkoztak az ös§zeszerelési, beszabályozási
hiányosságok megáilapításánál és azok megszüntetéséhez szűkséges in-
tézkedés megtételében.

Végertdményként 31 db harckocsi és ezek egedi javító ké§zlete,
továbbá az első ütembőI feunmaradt 5 db c§oportjavíló készlet kerűlt
szóllííásra,

A szeródés teljesítés ha|m8dik üí€méhez tartoó eszköz<iket é§ anya-
gokat az e|őző összetételű csoportunk t996. t7. ?J-től 12.!2-ig ellenő-
Ázte.

Várható volt, hog5l feladatuk legnehezebb szakasza következik az
utolsó szállítmány min&égének biztosításában.
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Feltételeztiik ugtanb, hogl :

- Aziizem az első két szállítmányhoz a 100 db harcjárműből a legiobb
állapotúakat vette ki és ajánlotta fel;

- A kitikus hibák miatt vi§§zautasított harckocsik javítása az utolsó
hónapra maradt;

- A legtöbb, azaz 38 db harckocsi felkázítéséhez a legkevesebb idő
(mindössze három hét) állt az üzem rendelkezésére.

A hibafelvételezések és a javítást követő visszaellenőrzések igazol-
ták feltételezáünket. Az elóló két szÁllífuitinyhoz képestjelentó§en több
hibávat találkoztun\ amelyekjellege egrrészt azonos volt a korábbia-
kéhoz (szabályozatlanság, nem megfelelő felületkezelés), másrészt na-

ryobb számban fordultak elő üzemképességi problémák is (lövegstabili-
zátorolg parancsnoki celmegjelölő erység, védelmi berendezések meg-
hibásodásai).

Az üzem általanos munkaütemében zavarokat okozott a javítási igény
szokatlanul nary iníerrzité§a. Efte jellemző, hogt több harckocsit 2-3 eser
ben is vissza kellett utasítani pótjavtűsra, amígmegfelelö minősítést kapott.

A fentieken túlm erlően az utolsó ütem feladatait növelte a hazaérke,
zett szóIlítmónyok átadósánál felmerült hiányosságok rendezése és a szer,

zódés telj esíté s éne k lezárá s a.

Átvétel után, illetve szállítá§ előtt a harcjárművek és műhetygépko,
csi§ továbbá a rn integ 364 db nagméretű Láda Urtalmának ellenőrizhe,
tősége érdekében minden nyíIászárót kplombólfilnk

c.) A harcjárműve\ műhelykocsik és jaűtó készletek átadr{sa az
alkalmazó ala}ulitok ré§zére

Az első ütemben külföldön átvett e§zközök és anyagok két vasúti
szerelvénnyel érkeztek az országba.

A harckocsikat száütó szerelvényt 1996. szeptember 23-án fogadták
Debrecen térségében, a másik szerclv€nyt a nűhelygépkocsikkal és cso-
port TASZT készletekkel Budapestre irányították.
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A HM BH részérő| lgyanazok a személyek lettek megbízva az át-
adással, akik a boroszoü javítóúzemben a minőségellenórzést végezték.
A kísérő őrszeméIyzettőI való ótvétel során ellenőriztiik a 31 db harckocsi,
12 db mtlhelygépkocsi, illetve az összesen 175 db láda meglétét és sértetlen-
ségét.

Ezt követóen a harckocsikra kijelölt személyzet ismerkedett a tech-
nikával, elvégezte az igénybevétel előtti múszaki ellenőrzést, A kivago-
nírozás után a te|ephelyig a jármúvekkel mintegy 8 km íávolsági nene-
tet hajtottak végre. A harckocsik kettő kivételével meghibásodás nélkül
tették meg az utat (két harcjármú üzemanyagrendszere útközben bele-
vegősódött a nem megfelelő mennyiségű üemanyaggal való feltöltés mi-
att).

A Bocskai István Gépesített Lövészdanlár a harckocsik fogadósára
felkészült, ugnnakkor a naglméretű és súIyos TASZT ládák raladását
nehezítette és balesetveszéIyessé tefte a rakodógép hiánya.

Budapesten a műhelgépkocsik és a csoport javító készletet tartal-
mazó í13 láda rakodása és tároló-helyre szállítása a megfelelő géppark-
nak és ryakorlott személyzetnek köszónhetóen rövid idő alatt megtör-
tént.

A harckocsik és egyedi TASZT készletek tételes ellenórzesével eryi-
dőben kerüt sor a kettó§ átadás-átvételre (HM BH-MH PCGTEK- ala-
kulat).

Az átadásnál feltárt tényleges hiányok az uto|só szállítmánynál, de-
cemberben pótlásra kerültek.

A műhelygépjárműveknél és csoport TASZT készletekben a bizott-
ság tagjai nem találtak hiányt.

Áz átadís-átvétel bfolytatá sáó| észrev áelelaőI és hűryns s ágolaól j eg-
zőkönyv keszült.

A második szerelvény (másodü űtem) 1996. 11. 15-én érkezett meg
a Bocskal Gépesített üivészdandár telephelyéhez kiizeü vasútállomás-
ra. Lényegesen jobb felkészűlés eredményeként a kivagoűroaást és a
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telephelyre való szállítást biztonságosan és zavartalanul hajtották végre.
A harckocsik kivétel nélktil indíthatók és üzemképesek voltak.

A november 19-én befejeződött tételes átadás-ánétel során mind-
össze 7 db lövegcső védőhwat és 4 db géppuska rö,gzítő csap hiány mutat-
kozott. A szakarryagokért felelős ellátó központok szakemberei azonosí-
tották a feryverrel beépített műszereket és berendezéseket a szá|lító ál-
tal kiállított törzskönyvek adataival.

Az eltéréseket a következő kinntartózkodásunk alatt a szállítóval
egyeztettük, jegyzőkönlveztük és megállapodtunk a korrekciók 1997,
03.01-ig történó végrehajtásában.

Ez a szállítmány hiánytalanul tartalmazta az előző szállításnál lema-
radt tételeket is, amelyek sérülésmentes ládákbanjutottak el Budapestre
az MH PCGTEK telephelyére.

A harmadik ütemb€n felkészített 3ó db harckocsit szá||itő szere|-
vény rendkívül kedvezőtlen körülmények között 1996. december 20-án
érkezett Hódmezóvásárhelyre.,4 B ercs ényi Miklós G epe sít ett Löv észdan-
dár kifogástalanul felkészült a szerelvény fogaddsára. Akezelő állomány
a járművek ellenőrzését, motorok elómelegítését a vagonokról való leál-
lást, az anyagok rakodását szervezetten és tulajdonosi gondossággal haj-
totta végre. A járművek indításához kélkét harckocsinál akkumulátort,
illetve levegőpalackot kellett cserélni.

Az utolsó szállítmány ellenőrzésével erybekötött tételes átadás-át-
vétel 1997. január 13-án fejezódött be. A bizottság nem talált hián},t.

Beíejezéskent a HM BH és az MH PCGTEKa 100 db T-72 M-1 típusú
harckocsiról, a 12 db múhelykocsiról és az 5 TASZT csoportkénletről ké-
szített átv ételi j egE őkönyv et.

Összessfoében a s zerződs tárgának minóségbiztosítására 280 mun-
kanapot (3000 munkaórát) fordítottunk.

Ennek eredményekónt a maryar érd€keket folyamatosan fudtuk ér-
vényesíteni a sállítás felkészítés időszakában, elkerü|ve a későbbi ja-
űtás, pótlás igények le|jesítésének jogi, pénzüpi stb. bonyodalmait.
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Három esetben rendeltünk el fódarabcserét és intézkedtünk több.
mint 250 kisebb jaűtás elvégzésére.

Tételes, illetve mintavételes ellenórzéssel biztosítottuk, hory a közel
40.000 alkatrész hiánytalanul kerüljön az űzembentartók rakáraiba.

Elértük, hogy a dokumentációk pontosan, mindkét félszámára hasz-
nálhatóan, eg5rértelműen tartalmazzák az eszközók, illetve anyagok ada_
tait és rrennyiségét.

Iltrehoztuk azokat a körülmónyeket amelyek hosszú távon bizto-
sítják a harckocsik iizemképességének fenntartásához szúkséges egrütt-
múkiidósi feltételeket.
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