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FűZESS~RY GYöRGY őrnagy: 

Ezr·ed ii::emunyag,·aktár telepítése 
és berendezése 

A lövész~zr,ed üzemanyagrnktára nem nagy, tartó<oabb meg
állásoknál, véde'.emben, a többi· rnktárakhöz, berendezfae arány-
lag a '.eg:ébb i -dői: és munkát igényli. · · 

Tudjuk jó·:, hogy az üzemanyag-raktár beosztottalnák ;éts.záma 
igen kicsi, viszont arány'.ag hosszú időt vesz igénybe az a fö:d
munka, me'y a raktár t,e:,epít·e~.ér.i.é: fcl:ét'.enü!' sz,ükféges. 

A'.ta'.ában a hadtápparancsnolt a '.övé,zéZfednél a szá '. 'itó
század parancsnoknak, ki egyben az üz·-=manyagrak•ár nar::i 11 cs
noka is, nem tud a műszak munJ, á' a' okhoc, a ra,ktár tei:'ep:tésé
hez más raktárakbó' bajtársakat b'ztosítani; így az üzemanyag
raktár műszaki munkájának .e:végzésé!-:,ez po'!:tári lakossá!!ot ve
gyürik 1vénybe. -Ebben az esetben viszont ku 1Ö11Ö<s n-qrlrlot fordít 
c:;.unk az éberségre, mert igen könnyen gyúló rob0mr6}inyaggal ·· 
á;lunk szemben. . · · · ·.' ' .. '. - , 

Az ezred üzemanyagraktára m!ndig az· ezt.e-gj ~bqi raktárai
nak köze'.ében te'.epül, de a több{ raktáraktól 1,ega'.áhb 100-200 
m távo'.ságra. (Lásd: 1. sz. vázlatot.) · · · -

4 tt:adtápszolgá!at, 
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EGY LÖVÉSZ EZRED .RAKTARAiNAk 
ELHELYEZFSE. 

1. dbra . 
' 

Ilona
. 1igef 



Az ezred tlzemanyagraktár helyének megválasztásánál az alábbi 
szempontra legyünk figyelei:nmcl: 

-a) Légi megfigye'.fs el'.en rejtett és fedett legyen. Ebből kl-
folyó'.ag lehető:eg erdőben, ligetben te'.epítsük. . · 

" " " .~ 
11.0.-130 ·cm · 

3/a. ábra. 
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b) A jó 'ki- és behaj :ási l eihetős:ég ,és a r·ejtett rakodás lehető-
leg biztosítva · Jegyen. . 

e) Elegendő té'r álljon rendelkezésre az egyes hordó csopor
tok e:he'.yezésér,e ( az egyes hordó csoportok távolsága egymástól 
25-30 _m). 

100cm. 

d) A kiválasztott hely rt,e legyen túl kctött _talajú, hogy a mű
szaki munkák így könnyebben elvégezhetők legyenek. 

4/a. ábra 

rendeikezésre . 
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· Mit tárol az ezred üzemanyagraktár: 
A szervezetszerű beosztottaival táro'.ja á'.talában az ezred 

3 javadalmazás üzemanyagát. Természetszerűen lövész:ezred vi
szony'.agban ez arány'.ag el.ég c.seké'.y mennyiségµ üzemanya1g, de 
ezen kívü: az ezred még álta'.ában három javada:mazásnyi üiem
anyag kiszabatának megf e'.e'.ő üres hordót, m:n_t csere hordót is 
táró '. . Egy gépkocsizó lövészezred üz~manyagraktára már szempe
véte'.ezésnéi komoly, nagy terjede !mű terfüet kiv-á'.asztását igényii. 

Az ezred üzemanyagraktárának te'.epítési váz'.atát a 2. sz. 
meEék!et mutatja. · 

Ezen láthatjuk a behaj:ási, a kiihajtási irányt, a körforga'.,om 
megszervezését, stb. Az üza. · raktárnál külőn te'.,epítjük a tele 
hordókat és kü:ön az üres hordókat. . Ezek szerint megtal~!juk 
az iirys hordók lerakási ,helyét és a te].e hordók fel vét.e1 ,ez,ő helyét is. 

Az üzemanyag hordók, va'.amint a kannák elhelyezése ár
kokban történik. Az egyes árkokban 4-6 drb hordót he'.yezünk 
el. Az árkok ,e'.helyezés,e általában nem szimmetrikus, ,egymástó:i 
távo'.~ág·uk 23-30 m. Az árkok mélysége, me'yekbe üzemanya·g 
hordókat he'.yezünk el 1 111, szélessége 120-tól 130 cm. 

Az üzemanyag kannákat is teássuk. Egy árokban 40 kannát 
hel yezünk el, 1 sorban 4 d,rb-ot. A kannás. árok mélysége 50 cm; 
szél,essége 1 m és 70 cm. A hordók a:jára leh_etőJ.eg rakjunk .2 szál 
vékony gerendát, va f.{Y deszkát és a hordókat .azon gurítsuk. Az 
árkok útvonalra néző eigyik vona'.a enyhén emelkedjen, hogy 
él hordók így könnyen ki.guríthatók legyenek. 

A hordókat rakhatjuk egymás fö lé, természetszerűen ily eset. 
ben mé'.yebb árkot ásunk. A hordódugók mi·ndig fe'.fe'.é nézzenek. 
Az árkok lefedésére készítsünk gallyakból kötegeket és azokaj: 
a terep j,eEegének megfelelően rejtsük az árkokat. Töké'.etes.ebb, 
ha rejtő hálóva: rende'.kezünk és az árkokat azzal t-erítjük be. 
(Lá•sd: 3-4, 3/a és 4 /a vázlafon.) · 

Meleg i'dő, napsütés -ese:én a hoT,dókon e'. helyezett .ponyváka,t 
\'Ízzel időnké;nt locso'.·juk. üzemanyaghot'dókat p,anyva nélkül 
locso'.ni ti1os. 

A liövé.szezr-ednél üz emanyag kiszállításáról, egyes 'kivételes 
eset.ektő'. eltérően, nem beszélhetünk. Lövés.zezredné; csak az 
ezred közveüenek, valamint az ezred hadtáp rendelkezik gép
kocsival. Az utóbbi helyszínen véte'.ez, az ezred közvetlenek pedi.g 
á'.talában, egyenként jönnek hátra az ,ezred üza. raktár.hoz, amikór 
azt a hárche'.yzet megengedi és az üza. raktárnál tanko'.nak fel. 

Adódik olyan eset .,is, hogy üzemanya1got ke'.i · előre k;:szá:lí
tani, vagy e'. .őlről jön hátra 1--2 gépkocsi az ezred közvetlenek 
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részére üzemanyagért. Ebben az esetben a vételezés, hordó, il!etve 
kanna cserével történik. 

_ Lendü letes támadás esetén az üzemanyagraktár nem települ; 
ai hordókat és kannákat nem rakjuk-íe .a gép-kocsikról, hanem az 
üza. raktár kije'.ölt helyén a gépkocsikon marad és a véte'.ezés 
onnan történik. 
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