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A bevezeíőben említett inírastruktúráIís fejlesztés eredményeként
központi köItségvetésbőI, 580 millió Fl értékben készüIt eI a beruhúzás
nem egészen egl év alatt.

Az objektum része annuk a helyőrségben folyó nngyarányú be-
ruhdzásnak, amely a haditechnikai eszközök zárl technológiájli kiszol-
gáIásdt teszi Iehetővé.

Az átadást rnegelőzően készült el a korszerű tizemanyagtöltő állomás
a telephelyszolgálat épületével. Építés alatt állnak a fedett tárolószínek. A
beruházás a görgős sárrázó, valamint egy zárt rendszerű téli-nyári mosó
megépítésével fejezódik be.

A Technikai Kiszolgáló Állomas 1rrÁ; a kor építészeti technoló-
giájával létrehozott, impozáns épület.

Magába ötvözi a kiszolgá|ási rend áItal ínegl]atá,ozott funkcionalitás,
valamint a korszerű építészet harmóniáját, a cé|szerűségét.

objektum nég! jóI elkülöníthető funkcionális szekcióra oszt-

. A legfontosabb része a gépjárművek műszaki megvizsgálását szol_
gáló úgynevezett " vizs gasor ",

A soron, a kijelölt vizsgabiztos képes megvizsgálni az MH-barr je|en-
leg rendszeresített, valamint a poIgári életben működő két és háromtenge-
lyes közúti és terepjáró gépkocsikat, 0,5 tonnától, l0 tonna önsúIyig.

l Túri János mk. ezr€des, MH ÖLTP Üzembentartásj Fónökség, tervezési -és szervezósi osztályvezető,
iönökheIyettes
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A soron találhatóak lengéscsillapító bevizsgáIó, görgós fékhatásmérő,
kerékgeometria el]enórző, a környezewédelmi méréseket végző és össze-
lrason]ító berendezések, a közlekedésbiaonságot szolgáló rendszerek
el lenórzésére szolgáló készülékek.

A vingasot valamennyi eleme számítógép-vezérelr, az eretlményekel
képetnyőn és grafikusan jeleníti meg. A Magyar Honvédségben az elsó
ilyen állomás, amely eleget tesz valamennyi vizsgálati követelmény ki-
elégítésének.

A TKÁ követke7ő, űlapíerüleífe legnagyobb csarnoka egyenként
kettő, il|ewe lrárom haditechnikai eszköz egyidejű kiszolgálását biztosító
szervizsora.

A kiszolgálási iechnológiának és az eszköztípusoknak megfelelően
szerelőaknával ellátottak, az aknában aknaperem emelőkkel, munkafo-
lyadé, illetve olajleeresztó és ürítő berendezésekkel úgy, hogy a veszélyes
ariyagok emberi kéz érintése nélkül kerülnek a kljelölt ttifolóedényzetbe.

A teljes objektum rende|kezik a fiistgázok elvezetésére szolgálő, sza-
kaszolható zárí rendszerő elvezetővel és helyi, mobil elszívókkal, így
aknaelszívóval is, ezeket felszerelték a veszélyes koncentrációt jelzó ós

beavatkozó berendezésekkel is.

Az építés és berendezés alapkövetelménye volt, hogy a technjkai
eszközök állólrelyi járatással, a berendezések működtetésével bevizsgál-
hatóak legyenek, így a harckocsik, önjáró lövegek tornyainak körbefor-
gatása is lehetővé vált, ellenőrzendó a stabilizátort és egyób fedélzeti
berendezéseket.

A harcjárművek külső indításához áramforrás-gépcsoport áll ren-
delkezésre,

A központi levegőrendszer biztosítja a sűrített levegóvel működő esz-
közök használatát, a tisztító "ipari" levegít egyaránt.
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Az elektromos rendszere 380v-tól 24V-ig szekciónként, a tech-
nológianak rnegfeleló lrelyen biztosítja a szervizbetendezések-, a lrelyi az
általános és az ideiglenes világítás működtetését.

l A köveíkező szekcióban taláIhaíók a segédműIrellek és raktúrak,
amelyekben a technikai kiszolgáláshoz szükséges, az egyedijavító készlet
és a TASZT-ban található anyagok szintjéig tárolják a megfelelő
alkatrészeket, lribaelhárítást végeznek a komplex eszközök íegyuerzeie,
elektromos és híradó berendezésein. Itt tárolják a munkafolyadékok, a se-
gédanyagok, az általános és a speciális szerszámok döntó részét.

' Az irodai és szocirilis helységek úgy kiulakításukban, mint a beren-

dezések kotszerűségét illetően a kor színvonalán állóak.

A burkolatok, a szíriek és piktogramnrok aIkalmazása kielégíti a leg-
szigorúbb rnunkaegészségügyi és munkabiztonsági követeIményeket is.

A berendezéseket a kiírt pályázaton nyeftes wÜRT cég szállította,
amelyek a kor színvonalán álló, a célnak kiválóan megfeleló és bővíthető
eszközcsaládot telepített 150 millió Ft éftékben.

A parancsnoki állornány és a vendégek nagy érdeklődéssel követték
az egyes bemutatókat, kérdéseikkel, vélernényiikkel alátánasztotíák azt az
alkalmazói igényt, hogy a feltételek és a követelmények összhangját csak
hasonIóatr felszerelt, kiképzett szernélyzettel (állománnyaI) működtetett
objektumokkaI lehet megleremteni.

A folyamat további állomásaként még ez évben beszámolhatunk a

62. BM. gl. dd. javító műhelyének és az 1. KV a hasonló objektumárrak
átadásáról,

MegáIlapíthatjuk, hogy a hlditechni kai biztosítás infrastruktúrláIis
háttérrel, a működő kiszolgtíkisi és támogatási rendszerek korszerűsí-
tésével kész és képes az újonnln beszerzetl korszerű és a még meglévő
haditecltnikai eszközök üzemben tartására, egjütt az alkalmazó áIlo-
mánnyaL
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