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Gépjú,·mű . karbantartó nap 

Sokat hallottunk és olvastunk már arról, hogy a gépjármű 
~lettar:tama, haszná'.ha~ósági foka a karbantartástól függ. 

A honvédség,en be'.üt a gépesítel't egységek harckészs.ége, a 
gépjárművek hadihasználhatóságától függ. A gépjárómű első
rendű hadianyag, melynek hadihasználhatósági fokáért, minden
-kori üzemi, műszaki és forgalombiztónságáért a gépjárómíí szol
gálatvez~ö felel - a szakszemélyzet'.:el e-gyüt1. 

Ha már dolgozó népünk áldozatkézsége lehetővé tette a gép
járómííviek nagyszámú használatát, akkor Pártunk iránymutatása 
és parancsa az, hogy a kiado:t anyagoi: mindenkor megőrizzül, 
·~s használható á'.lapotban fenntartsuk. 

· Hogy mindezeket végre tudjuk hajtani és a népi vagyon1 meg 
tudjuk őrizni, ezért tar.tom szükségesnek, hogy a gépjármű rkar
bantar:ást a csapatoknál v.ersenymozgalommal kapcsoljuk össze. 
A gépjárművek üzemének használhatóságának meghosszabbí 
tására és a mindenkori legjobb műszaki állapo<tba va1Ió heíyezés.é
nek. illetve ta rtásának a hadilfasználha.tóságnak szem előtt való 
-tartása teszi szükséges.s~\ hogy a csapategységen belül a karban-
tartó n,apot elrendeljük. · 



/ 

A gépj áróműszolgálatban a gepJ armű karbantartási mun
kál a':o,k alapos végrehaj,tásához hetenként egy karbantartó napot 
kell biztosífani és azt napi1parancsban közzét·erini, i'.l,e'.ve rcgz-í:,eni 
ke'll. A heti karbantartásL nap meghatározása, napip,,rancsban 
való közzé':étele, valamint a végrehajtásának ellenőrzése a had
táppara,ncsnok (:t,echnikai szolgáiatvezdő, gépjármű szolgálat-
vezető) feladata. · · 

A heti karbantartási napon, a belszolgálati gépjárművek ki
vételével, a gépróművekkel mozgás nem engedélyezhető. A bel
szolgálati gépjáróművek karbanfartási idejét a szolgálatnak meg-
felelően kell szabályozni és végrehajfani. - . -

Parancspont példa: ,,Elrend,e,lem, hogy a II. zászlóaljnál min
den héten a pénteki napon legyen végrehajtva a gépjáróművek 
karbantartása. Ezen a napon a belszolgálati gépJáróművek kivé-: 
telével mindennemű gépj árómű mozgást beszüntetek é,s rrieg1til-
tok". · 

A gépjárómű karbantartásának elmulasztásáért, va,gy ba
nya~ e;látásáért a gépjáróműszolgálat yez,etiője erkölcsileg, az 
abbol eredő károkért anyagi'.ag is felelős. A végrehajtott karban
tantási munkálatokat a gépj árómű karbantartá,si lapjába kell ve
ietni, a bevezetést és a . munkálatok elvé,gzését a gépjárómü 
szolgálatyezetéíjével igazoltatni 1kell. -

A karbantartásra az utasí-tást a gyár; vagy a H. M. által ki
adott kezelési utasítás szerint kell végrehajtani. 

- · Erre azt lehetne mondani, hogy a magyar nyelvű uta,sítás
ból még ki lehet venni az adatokat a karbantartás végrehajtásá-
hoz, de mii · csiná'.junk az idegennyelvű utasítással? . 

Bajtársak! Bármilyen nyelven is legyen írva a kezelési uta· · 
sHás, a rajzok, de különösen a kenési táblázat ,,elolvasásához'~
riem kel'J bírni azt a nyelvet, ame'.lyel az utasítás írva van. Uta
sítás minden egyes gépjáróműhöz ki van adva. 
_ Ha a ken~si táblát megnézzük, akikor az megmondja nekünk, 

hány kilométerre kell végr,ehaj:ani, mikor esedékes egyes részek 
kenése. A gépjáróműszakmában rajz után is rá ke'.l i~,merni, hogy 
mit akar ábrázo'.ni a rajzon feltüntetett ·alkatrész. ~ ha r2.jztóf 
í:élve kételyeink lennének, ú,gy a gépjárómű a valóságban rendel
kezésünkre áll, hogy azt a gépj á:róműn e'.lenőrizhessük, ösc;ze
hasonlítva a rajzzal. Igy kell saját magunirnt rákényszeríteni 
arra, hogy az idegennyelvű utasítás és a rajz, valamint a nálunk 
lévő gépj árómű összehac;onlítá,sával, egyeztdésével, a kenési táb
lázat magyar nyelvű szövege né:kül megoldjuk az esetleg fenn-
á1Ió nehézségeket. · 



A karbantar:ónaipon ine csak a gépj árómü ápol.ására és · kar
bantartására terjedjen ki a figyelmünk, hanem a karbantartással 
párhuzamosan hibamegelőzést is végezzünk. 

A hibamege:őzés magával hozza a gépjárómű időe:,őtti na
gyobbmérvű meg,hibáso,dásának megelőzését és a kis h~bák kikü
szöbölését, elhárítását jelenti. Megei-őzi az ezekből eredő nagyobb 
anyagi kárt, a szerencsétlenséget, esetleg balesetet. 

A Szolgálati Szabályza:unk III. Rész,ében a sz.ínnapos ikö,
telességeinél találjuk, hogy rp.ielőtt a gépj árómű a telephelyet el
hagyj a, meg 1kell vizsgálni forga'.om- és üzembiztonsági szem-
pontból.. · 

Kérdem, hányan hajtják végre ezt, minden egyes gépjárómű 
útbaindulása előtt? Nincs idő erre a kivonuláskor, mondják ,a 
bajtársak. De van idő akkor, amikor a .gépjárómű a napi mun· 
káj a elvégzése után visszaérkezik a telephelyre. Ekkor lehet a 

_ vizsgálaitot megejteni és az esetleges hibákat elhárítani. Igy a 
másnapi igénybevételre valóban csak a megvizsgált és üzemkép,es 
gépjárómű ha,gyhatja el a telephelyet. Ha nagyobbmérvű a hiba, 
úgy a ·mtíhelyben hárítjuk el az üzemképtelenség okát. 

Az elrendelt ka,rbantartó napon ne elégedjünk meg azzal, 
hogy a gépj árómtívezetőknek biztosítjuk a karbantartóanyago· 
kat, félszereléseket és az időt. Tartsuk kötelességünknek, hOigy 
a karbantartó munkálatokat versenyszerűen szervezzük meg. A 
gépjárómtí szolgálatvezető a karbantartó napon, különösen az 
első időben, csukja be irodáját, öltsön ,szerelőruhát. Már a kar
bantartó napot megelőzőleg támaszkodjon a Pártra, beszélje 
meg a bizalmiakkal a karbantartás versenyszerű megszervezé
sét. A versenyt a csapategységen belül az alosztályok között, az 
alosztályon belül pedig .a gépjárómű vezetők között gépjárómű
venként szervezze meg. A gépj áróművön a versenyt részenként 
(motor, alváz, felépítmény) szervezzük meg é~ hajtassuk végre. 
Ossza fel az egységeket csoportokra, a csoportokon belül pecfig 
alakítson kisebb részleget. Az így megszervezett karbantartó 

, nap nem csupán időkitöltéssel fog eltelni és nem tapasztaljuk 
az1, hogy ha nap közben közeledünk egyes csoportokhoz, .az első 
a karbantartók közül, kikhez legközelebb érünk, lázasan fogja 
dörzsölni a gépjáróművön a hozzá legközelebb eső részt, cc;ak 
azért, hogy azt a látszatot keltse, hogy dolgozik. , 

A verseny megszervezésére, csoportok beosztására az aláb
biakat javasolom. 

Az egye.égen belül a mosó- kiutalása, A zsírágyúkhoz egyes 
, gépjáróinűvek beosztása. Ezek mind azt a célt fogják szolgálni, 

hogy az egyes csoportok az időrendben végrehajtható munkálatok 
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elvégzésére ne várjanak. Tehát míg az egyik részleg a ~pjáró· 
művet mossa, addi,g a masik részleg motorolajat cserél, a har· 
madik zsíroz, a negyedik alvázel'.,enőrzést h,ajt végre és így egy
ugyanazon időben a karbantartási munkálatoknál az egyes mun
kacsoporfok a munkálF1tok elvégzéséhez a kijelölt időben ' kapják 
meg az egyes helyeket és karbantartóanyagokat, felszere'.éseket, 
ezzel a módszerrel tudjuk az időt helyesen felhaszná lni. 
. Ha a karbantartó napon a szervezé,;; hiányzik és a munkála-

tok ,elkezdése előtt nem adjuk -ki a részlegeknek a munkálatokat, 
a verseny nem !,esz eredményes. Igy nem fog elöfordulni, hogy 
ha az összes gépjárómüvezetők 8 órakor elkezdték a karbantar
tást, a tizedik gépj árómü v,ezetője még 11 órakor is ott á'.l a 
mosó ,előtt azzal az ürüggyel, hogy nem jutott. hozzá a mosóhoz 
és csak a mosás után tudj a a többi munkákat e'.kezdeni. 

, Fel ke.11 hívni még a figyelmet az anyágtakarékosságrn. Elö
forduH esetbfü említem meg, hogy a karbantartási napop a zsír• 
zásná1 a karbantartó addig igyekezett nyomni a zsírt a zsírz.andó 
helyre, illetve melléje, amíg azt a zsírzó bevet:e, avagy nem. 
Azonban, hogy mennyi zsír fogy el és mennyi megy veszendőbe; 
azt nem nagyon vette fiigyelembe. 

Tehát okta"'>suk, hogy ha ilyen eset eliőfordul, ki kell szerelni 
azt a~ alkatrészt, mert esetleg berágódás történt, vagv a zsír
csatorna van eltömődve, · beszáradva. Tehát az első kisérletek, 
után az alkatrészt kiszere'.ni, a hibát elhárítani és csak azután 
hozzáfogni a zsírzáshoz. Igy nemcsak a munkálatok · elvégzését 
könnyítjük meg, hanem főleg a sok anyagpocsékolástól mentesít-, 
j(ik egységünket, egységünkön keresztül pedig áll.amháztartásun
kat, do'.gozó népünket. 

A fémrészek tisz:ításánál ecs,eí, vagy fuvópisztoly segítsé
gével először ázfassuk fel (petróleum, gázolaj) a megkeménye· 
dett, rásült olajréteget. Meglátjuk, hogy mennyivel könnyebben 
megy a tisztítás, ha a fenti művele:et elvégezzük és csak azután 
csapa1juk le vízzel. Ott, ahol magasnyomású víz nincs, vödörből 
ecsettel hajtjuk végre a művéletet. 

Mert, mi't láttunk eddig! Addig verették vízzel ezeket a _ré- . 
szeket, amíg jól-rosszul sikerült eltávolítani a megkeményedett 

, var;ry rástilt olajréteget. Tehát láthatjuk ebből is, hogy kevesebb 
munkával, kevesebb vízzel, tökéletesebben hajthatjuk végre a 

. fémrészek (motor, sebességváltó, kiegyenlítő művek, alváz, s.ti;;>.) 
leápolását és karbantartását. Havi elszámolásnál a vízóra díjak ki- · 
fizetésénél, a hadtápparancsnok nem fogja a fejét csóvá lni, hogy 
h'ova fogyott el az a s.ok víz és miből fizesse. Mert a víz is 2énzbe . 
kerül. 1 
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Csak egyszerü .példáva:I szolgálok: A kormánytoló kar gömb
,csap·szegeit említem meg. Mielőtt a zsfrzón kereszr;:ülnyomnánk a 
.zs.írt, győződjünk meg arról, hogy nem túlnagy-e a ikotyogás és 
.az összes gömbcsapszegeken keresztül nem tú'.s-ágcisana nagy-e 
a kormány hoI1játéka. Ugyanis a gömbcsap,szegeknél a zsírpárna 
a hézagot kitölti, de használat }<özben ez,en zsírpárnát kiveri, 
tehM újra előáll a kotyogás, fokozottabb igénybevéte1nél na
gyobbmérvű lesz a kopás és esetleiges az egész szerkezet szét-
esik. · \ 

Még . a zsírozá,s e'. -ő1t meg kell 1győződni, hogy a kardan~en
gely holtjátéka a csúszórészek hornyolt részein.él a megengedett
nél nem nagyobb-e, mert a zsírzás után a zsír ,ezeket a részeket 
k itölti s az első időben bizonyos mérvi-g - használait eliőH - a 
holtjátékot megszünteti és így félrevezeti az ellenőrzőt. 

A kardánkereszteknél a kereszt középső részén nem minden 
eseitbe'n fogunk találni zsírzó:. Né elégedjünk meg, hogy nincs, 
inert akkor a zsírzó helyén· egy csavármenet:eL el'.átott dugót ta-
1álunk. Ezen dugók eltávolítása után csavarjunkhelyére egy zsír
zót és ennek s,eg:tségével végezzük el a zsírzást. A kenés elvég
zése után a zsírzó helyére tegyük vissza a du1gót. Azon típusok
nál, hol a kardánikereszt végei· Wgörgős perselyekben végződnek, 
ott sűrű o'.ajat használjunk a kenésre. Ugyanis a centrifugális 
-erők következ~ében a zsír a csészék fenekére vágódik, így a kenést 
-ellá':ni nem tudj a, míg a vastag o!aj a fenékre való kivágódása 
után .a forgás megszűntével nyugalmi helyzetében lefolyik és 
végigkeni a görgiőket. Ezen gyakorlati példák felhozásával rámu
t attam arra, hogy hogvan ke:l a k :ar bant artás : hiba.megelőzé ssel, 
szakoktatással egybekötve végrehajtani. 

A karbarttartás és gondozás a gépjárművön feloszlik: 
Napi, heti, időszakos é.s évés karbantartásra. 
Naponta: 
J\ gépjárómíívezető teendői indulás előtt ,és a menet befe

:jez·tével. 
Hetente: 
A megtett ki.lométereknek megfelelően a karbantartási lapon 

'feltüntetett munkál afok elvégzése. 
Időszakos: 
A nyári, illetv,e a téli használa.tra való áttérés. 
Evente:-
A répjárómű t,eljes :'i.tvi~s,gálása, szakmüheiy bevonásával. 

A munikálatok elvégzése rés"zhen a gépjáróművezető, de minden
kor szakfelügyelet mellett (f.ékdobok . szabályozása, szelepcsiszo
lás. s.tb.), 
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A KARBANTARTAS MűSZAKI EL~NORZÉSE. 

A karbantartó napon, amikor a munkálatokat befejeztük, a 
:résilegek, melyek versenysz.erű'.eg hajtották végr,e a gépjárómű 
1rnrbantartásf," ·a nekik már előr-e kijelölt helyen, a gépjáróműve· 
ket fajtáik -szerint (motorkerékpár, személy,gépkocsi, tehergép
kocsi, gyártmányok szerint) felsorakoztatják. A felsorakozás 
után a műszaki ellenőrzésre kijelölt téren megkezdjük az ,ellen
őrzéS't, a karbantartó lap szerint. 

Az összes gépjárművek motorház t,etőit fe!nyittatjuk. Az 
akkumullátor-vizsgá1athoz szabaddá tesszük az akkumulát0irt. A 
:szerszámokat és ifelszerelé.si cikkeket kirakatjuik. Kikészfüetünk 
e gy f.ekpado,t arra a célra, hogy az al,v,ázel'.enőrzésnél· kézné l 
1~gyen. · . . 

Az ellenőrző szerelőruhában legyen. Legyen nála: akkumu
látor savsűrűségmérő, Volt- és Ampermérő, gumilégnyomás
mérő és egy 30-40 cm hosszú mutatópálca. 

Az e '. lenzőrző - .a gépjármű vezetőtől á1:véve a karban
tartó lapot - az azon feltüntetett munkálatokat, illetve annak 
végrehaj:ását ellenőrizze le. · Az aprólékosan átvizsgált s a kar: 
b antartó :apon feltüntetett rész,eket sorbavéve győződjék meg 
a zok karbantartásának helyes végrehajtás.áról. 

Egy pé:da arra, hozy hogyan lehet egyszerre több gépjármű
vön gyorsan az ellenőrzés·t végrehajtani. 

,,Gonda bajtárs! A sebességváltó és hátsóhíd olajszint csa
varját csavarja ki. Kis.s bajtárs! A légszűrő: vegye le s a vezető
fü lke üléspárnáját vegye ki. Keresztes bajtárs! Az első kiegyenlí
tőmű és t·erepvál•:ó ,szintcs.av'arj át és az akkumulMor dugókat 
:csav.arj a ki." · · 

Parancsvétel után a bajtársak. ha már az előre kirakott 
:szerszámzat:ból a megf1elelő méretű szerszámot eme'.ik ki a ku'.,csok 
közül, ez már elárulja az e'.lenőrzőnek, hogy azzal a résszel 1 a 
k arbantartási lap szerint valóban dolgoztak. A kinyitott részeknél 
-személ yesen győződjünk meg a helyes és szakszerű , az előírásnak 
megf.elelő munkálatokról a karbantarU1si lap s'ler.int. · 

Ne csak a külcsínre adjunk a karbanfartásnál, hanem első
sorban a helyes és megfelelő zsíq;ás, valamint az ci1 aj cserékre és 
22 olaj,szintek meglétére. Minden egyes részt ellenőrizzünk le, 
.amely a karbantartólapon aznapra esedékes volt. 

Időt és f árndságot ne kíméljünk, hiszen az időt azáltal biz
tosítottuk, hogy · versenyszerű'.eg szerv,eztük meg a karbantar· 
tá$ vég,r,ehajtását. A kirakott szerszámzatnál · arró'. győződjünk 
:meg, hogy az te'.jés-en leápolt-e, hogy nem · hiányos. avagy 
iör:,ött-e, valamint, ha szükség van rá, kéznél legyen. Ezzel el-
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érjük azt. hogy le-~llenőriztiik, hogy nem hiányos és a bajtársa
kat egyben rászokta.tjuk arra, hogy mindenkor a he'.yes szer
számzatot !használják (nem fognak minden csavart és anyát a 
,,francia" kulccsal o'.dani és zárni). 

Ezzel érjük el azt is, hogy a szerszámzatot nemcsak akkor 
fogják használni, amikor az országúton ke:·1 a hibát e'.hárítani, 
hanem· ily esetben is. . 

Tapaszta'.atból mondom, ho,gy a fentiek szerint végrehajtott 
ellenőrzés a karbantartót minden szónál jobban meggyőzi. Látni 
fogja a karbantartó, hogy itt semmifé'.-e fondorlattal nem -lehet 
kijátszani az ellenőrzést. Nem a ragyogó tiszta (csöpög a 1keve
rék:éíl) gépjárómű, tehát a külcsín a mérvadó, hancem az ala
pos el'lenőrzés a karbantartó lap szerint. 

A 
I 

jól végzett munkát, a versenysze'.lemet tudjuk kifejJ.esz
teni akkor, ha .kifogáso'.ni valót nem ta'.áltunk és azoo bajtársak
nak, kiknél minden rendben volt, a továbbiakban szabad időt biz
tosítunk. Ha valamit nem ta'.á'.tunk rendben, még mindig van 
időnk, hogy az elmulasztottakat, vagy nem helyesen végrehaj
tottakat megcsináltassuk. A versenyben ne meghatározott időre 

· tüzzük ki az el'.en6rzést, hanem ahogy a munkáolat végre '.:et t 
hajtva, már megkezdhetjük azt. Ahogy sorjában elkészültek a 
munkálatok, úgy hajtsuk v-égre az e'iE'nőrzést. Igy érjük . eil azt, 
hogy aki e'.ő,bb végzett, annak több idő jut. amit szabadon fel 
tud hasz_nálni. 

Az ilyen módszer fej:,eszti a v,ersenysze:Jemet, a gépjármű
vezetők között és több szabad időt biztosítottunk a gépjármű
vezetőknek. Nem ke!I megvárniok, amíg az egész egység végez 
a karbantartással és mi is végzünk az egész egység eEenőrzé
sével. · 

Az ellenőrzés befejezésekor .hívjuk össze az egész egységet 
és közösen megbeszé'.ve értéke:jük ki azt, ami helyesen, avagy 
helytelenü! l,ett végrehajtva. A kért-ékelés meghozza a dicsérPtet 
azok számára, ak.ik azt megérdem'.ik, va'.amint a megfeddést 
azoknak, akik mu'.asztást követtek el. Ezen kiértékelés a'.att a 
karbantartók egyúttal tapasztalatcserére, va'.amint módszertani 
fogásokra és átadásra tesznek szert. A tapaszta'.atátadás segíti 
a munka gyors és tervszerű végrfhajtását. 

R.öviden összefog'.a'.va láthatjuk, hogy e .pá,r módszertani 
fogással mennyire előre tudjuk vinni a karbantartók között a 
versenyszel'.em kifej'.esztését, a he!yes és pontos karbantartási 
munká'.atok végrehajtását, amelyet a békeszolgá'.atban megta
nulva ,gyümölcsöztetni tudunk a hadmíív.eleti terü'.eten. 

94 




