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Bevezetés

A megválrozott áItallínos neMelközi és katona politikai helyzel és a
magtarorszdgi rendszendlttís mlga után vonta az MH íelépílésének és
küIdeíésé ek dtérlékelését Célunk az orsaíg gazdasági leherbíró képes-
ségéhez igamdó, megfelelő méretíí és felszereltségű, a kor technikai köve-
telményeinek nuglfelelő, professzionólis jeglekkel bíró haderő. A célul
kitűzölt honzerű hadsereg eglik alapvető összetevője a haditechnikaifel-
szerelés.

A hadsereg katonai gépjrá,rműe|látísa a csapatok eryik legfontosabb
harci tulajdonsága, a mozgékonyság szempontjából meghaüirozó jelentőség-
gel bír. Ma a katonai feladatelláüís olyan sokétű tevékenységek összehan-
golt együttese, amelyben a harc, annak közvetlen biaosítrisa és a logisz-
tikai ámogatás egyaránt helyet kap. A mozgékonyság tényleges harcászati,
hadműveleti és hadászati jelentősége az alapvető oka annak, hogy a XX.
szizadban a hadseregek gépesítettsége robbanásszerűen megnövekedett.
Ez a folyamat napjainkban is tart, és ez lesz a jellemzője az elkövetkező
ér,tizedeknek is-

A mozgékonyság biztosítrisa végett ma a világ korszerű haderői nagy
mennyiségű és jó terepjáLró képességű gépjárműállomán}t üzemeltetnek.
Jelentős részben ezek teszik lehetővé a harcoló csapatok, továbbá a harc-
biztosításhoz nélkülözhetetlen logisaikai támogató erók és eszközök manő-
vereit is.

Brármely nemzet hadserege valamennyi gépjármű kategóriában nagy-
számú eszköá üzemeltet. Természetes az a törekvés, hogy a katonai gépjár-
müigényt minél nagyobb mértékben a bazal nemzetgazdaság elégítse ki.
Ehhez mind katonai, mind nemzetgazdasági szempontból jelentős érdekek
fűzódnek.

l, Ki§§ Attila százado§, Zínyi Miklós Nemz€tvéd€lmi Egy€t€m, Hadtechnikai m€n€dz§e. szakos
hallgátója
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A katonai nagyhatalmak - Amerikai Egyesült Államok, Oroszország,
Nagy-Britannia, Franciaorság, Németorság stb, - ezen a téren teljes
autarchiára törekszenek, a hazánkhoz hasonló kisebb államok többnyire csak
részleges önellátásra képesek.

A gepjárműgdrtds komoly ipari hóűerel és termeléli kuaúfdt igé-
nyel Nagtsógdnál, összetettségénél és érlékermelésénéI fogva kihat a
nemzet ipalának egeszére. Maglarország azon nemplek soróba lartoaíh,
ahol vannak hagtományai és nemzetközi összehasonlítósban is helytálló
korabeli eredményei a katonai gepjórműgldrtásnak,

Hazrinkban 1960-íől az 1980-as évek végéig mennyiségében egyen-
|etes, az igényeket nagy részben kielé gííő járműbeszerzés történt. Eközben
a hazai gyártmányok fokozatosan háttérbe szorultak és jelentősen megnőtt
a rendszerbe került típusok sáma, A rendszerben lévő gépjárművek "eI-
hasauíIódását" - a7 alacsony éves futősleljesítn ény ellenéfe - jelentősen

íelgJtof§íto a a lúlüzemeltetés, a rossz tórolósi köüImény, a technikai ki-
szolgdlós renrlszertelen végrehajtása és íokozatosat, romló minőségi szín-
vonala, a javítóanyag ellátotlsóg elégtelensége stb. is.

Ebből eredően egyre több gépkocsináI jelentkezik váratlan meghibá-
sodás. Az időközben megszűnt hazai gyáttás, valamint az import javító-
anyag-beszerzés elégtelensége miatt a karbantartási munka lelassult, majd
leállt, Figyelembe véve a járműpark általános állapoát, a rendszerbentar-
tási időnormrikat, az adott műszaki színvonala! az új közlekedési műszaki
követelményeke| a tulüzemeltetett és javíásokkal szinte másika cserélt
eszközöket, mindezek aú támasrtjál< alá, hogy a jelenlegi gépjárműállo-
mány felújíüása sem műszakilag, sem gazdaságilag nem lehetséges. Az MH
béke időszaki já,rműigényei, melyek az alaprendeltetés bizosításá'hoz elen_
gedhetetlenek csak új járművek fokozatos beszerzésével elégíthetők ki.

Új, korszerű konstrukciójú és technológiával készült gépkocsik beszer_
zésével a fenntartási költségek jelentősen csökkennének és magas szintű
hadrafoghatóságot biztosítananak.

Várhatóan 200l .től kezdődhet a gépjárművek cseréje. Ehhez elkészült
a gépjárművekkel szemben támasáot1 követelményrendszer, ami felöl€li a
személygépkocsiktól a különleges, nagy teherbírású sállító-rakodó jrá,r-

művekig bezírólag a Magyar Honvédség egész gépjárműparkját.
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A korszerű katonai járművekkel szemben táma§ztott
követelmények

A korszerű katonai járművekkel szemben a szakirodalom általában
három fö követelménycsoportot haároz meg. Ezek a következők:

. Feleljenek meg a polgári közúti járműveke elóírt valamernyi mű-

szaki, forgalmi és közlekedésbiaonsági előírásoknak;

' Megfelelö terepjáró képességgel rendelkezzenek;

. Felszereltségük elégítse ki a speciális katonai igényeket,

' A polgári közútíjárművek előírásai

A száaadvég uralkodó elve az, hogy a katonai sálIító járművek egy-
aránt feleljenek meg mind polgári, mind katonai céloknak. Az elv mögött
rryllván az a józan meggondolris áll, hogy a katonai szállítoeszközökben
megtestesülö sállítókapacitás békeidőben a nemzégazduág céljait szolgál-
j4 de rendkívüli helyzetben azonnal bevethetó. Ily módon lehetővé válik,
hogy nem szükséges a rendkívüli költségigényes tartalékállomány konz-
erválrása, meghatározott elévülési idő utrá,ni csereje, vagyis újabb beruházási
összegek elvonása a gazdaság mris területeiről.

A terepjáró képesség

Ha egyetlen módon próbálnánk meghatározrri a normál közuti teher-
gépkocsik és a katonai járművek közötti különbséget, akkor legcélszerűb-
ben a terepjáró képességet lehetrre használni.

A terepjá,ró gépjárműveknek képeseknek kell lenniiik az utakól le-
térve, a harcoló csapatok harcrendjében, vagy annak közelében a terepen
tevékenykedni, a harcanyagellátásban, az éIelem kisállíüisában, a fenn-
tarLísi anyagellátásban, az egészségügyi biaosításban és a logisztika más
tediletein sállíüási, elláási és biztosítási feladatokat megoldani, Ebből az
igényből ered a terepjáró képesség, ami tömören aztjelenti, hogy a terep-
járó gépjármíinek le kell küzdenie minden olyan menetákadál}t _ biáon-
sággal kell haladnia minden olyan ter€pen -, ahol emberc§oportok együttes és
folyamatos mozgrása még lehetséges. Ehhez a gépjárműnek fenn kell marad-
nia a talaj felszínén, és elő kell állítania a haladáshoz szükséges vonóerót.



A speciális katonai igények

Mellózve a speciális igények tételes felsorolásá! olyan elvánísokat
szeretnék kiemelni, amelyek mentén a járműtervezóknek íigyelembe kell
venniük, a katonai szakemberek által meghaüirozott követelményeket.

Ilyen követelmény a mellékhajtás, a cserefelépítmény, a vezetófiilke
szerkezeti kialakínísának szempontjai, a magas plató, a csörlő, a speciális
gumiabroncs rendszerek, a gázlómélység, üzemanyagtartályok speciális
kialakítísa, a lökhárítók kialakitása, az alvázvédelem, a konózióvédelem,
a festés stb.

A glórtókkal szemben tómasztott kövelelmények

' A gyártóknak folyamatos képzést kell biztosítaniuk az á|taluk
gyártott termékek felhasználói rés#re,

' Egy korszerű hadsereg nem foglalkozik az alapjárművek nagy és

középjavíásával. Ma mar léteznek olyan példák, ahol a ryártók
felelőségi körébe tartozik mindkét feladat. (Németország, Izrael,
USA stb.). Így csökkenthető az alkatrész és eszközpark, amelyet
decentralizáltan kell a javításokhoz, karbantartrisokhoz biztosí-
tani.

' A mai modem járműveke az jellemző, hogy kevés speciális úti

szerszámigénnyel rendelkeznek, elektronikai rendszereik kom-
puteriáltak, az elhaszrrálódó alkatrészek tönkemenetel elótt j€l-
zéseket adnak a felhasználóknak.

. A polgári járművek tekintetében arra kell törekedni, hory azok

kiegészítésekkel feleljenek meg a fegyveres testüIetek szímára is.

A hazai katonai gépjármű ipar és perspektívái

Á katonai gépjárművek glóaói

A haszonjárművek gytírtásának hazánkban megközelitőleg l00 éves
tradíciója van. A három meghatározó jelentőségű járrnűgyártó vállalkoás
közül a RÁBA és az IKARUS a közelmúltban töltötték be,működésük
100.óvét és a harmadikjelentö§járműgyártó, a CSEPEL AUTO is - a szak-
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mai jogelódjének működését is figyelembe véve - több mint félsziz éves
múltra tekinthet vissza,

A haszonjármű gyártással párhuzamosan, - annak brizisán - a RÁBÁ-
ná| és öleg a CSEPEL AUTo _nál jelentős volt a védelmi célú járművek
gyá,rtása is. A RÁBA ftíleg a 40-es években gyártott nagyszá,mban (Rába
Botond) védelmi célú járműveket. Ezt követően az 50-es évek elejétől
kezdve a védelmi célú jrárművek gyrirtásrának bázisa a CSEPEL AUTÓ lett.
Kezdetben a 300-as, l30_as, 350-es típusokból kifejlesztett speciális jár-
művek lettek nagysámban rendszerbe állíwa, majd a 4 50-es, 452-es,344-
es és 346_os típusváltozatu normál és speciális felépítményes (tartályko-
csi, mühelykocsi, darus kocsi, stb.)jármüveket - összesen több mint 5500 db-
ot - gyártottak hazai védelmi célokra.

A 70-es évek elsó felében - amikor a KGST szakosodásnak meg-
felelően a kis_ és. közepkategóriájú haszonjrirművek fejlesztését, gyártásái
a CSEPEL AUTO-ban le kellett állítani - katonai szakértő mémökök (HM,
HTI), a gyár konstruktőrei és az AUTÓKUT §zakértői kozosen iifej-
lesáették az akkor korszerűnek sámíó, sok műszaki újdonságot beve-
zető 566-os tehergépkocsi típust. Csak védelmi célokra ryártott típusból a
kezdeti nehézségek és a konstrukciós problémrák megoldását követően
mindössze kb. 3000 db. készülhetett, mert a VSZ-ből adódó kötelezettsé-
gek más típusok rendszerbe állítását írüík elő.

Az elmúlt években a védelmi célú jrlrművek fejlesáése a létező gaz-
dasági nehézségek ellenére sem szűnt me8. A RÁBA kifejlesztette a meg-
felelő terepjáróképességrü, H- típusjelü jrárművek szel es válasnékb7 4-20 t
közötti hasznos terhelhetőséggel. Ennek megfelelően elkészültek a H9-es,
Hl4-es, Hl8-as, H22-es, H25_ös típusváltozatok, Annak ellenére, hogy a
kifejlesztett korszerű védelmi célú járművek több változata is sikeréien
vizsgázott a csapapróbán, ezekből ajárművekből említésre méltó menny!
séget (1l0 db-ot) csak a H9-esből vásárolt a Haüírőrség.

A csEPEL AUTÓ is kifejlesaett néhány korszerű terepjaró kivitelű
szállító járművet a 750-es, 752-es és 755-ös járműcsaládok bázisán. Ezek
közül a 745-ös sikeresen kiállta a csapatpróbákat, de beszerzésükre, ill.
rendszerbe állíásuka nem került sor.

A kétjelentös hazai haszonjármű gyáLrto cég- a RÁBA és a CSEPEL
1UIO - termékszerkezete alapján a múlttian és a jelenben egyaránt te-
kinthetó részegység ill. fóerység besállító (koopeníoiós) vállaliÓzáshak is



és a felhasználók szempontjából végtermék gyártójának is. A hazai közúti
jármúvekben a két nagy vállalat ffiegységeinek választéka általában jól
kiegészítik egymást. A jáLrművek között, - a különböző tehergépkocsik és
újabban a gépészetileg készre szerel| "önjáró" busz alviizak esetében is -
kisebb, nagyobb átfedések vannak.

A RÁBA Rt. jelenlegi katonai járműgyártrási tevékenysége két íö alap_
pilléren nyugszik. Ezek közül az egyik a polgárri járműgyártás, a másik a
német MAN céggel megkötött együttműködési megállapodás,

A MAN _nel történt megállapodás 1992-ben jött létre abból a celból,
hogy a RABA a saját technikai bázisán, lehetőségek adap!ílásával, korsze-
rű katonai célú járműválasztékkal rendelkezzen, mind a honvédségi, mind
a hatrá,Lrórségi feladatok elláásrálroz.

A járműpaletta széIesítesére a 3-3,5 t hasznos teherbíriisú terepjá,ró
katonai járművek kooperációbaa történő gyártásáról és a részegységek vi-
szontszállításáról elókészítő tárgyalások folynak európai ryártókkal, A
katonai körülmények között kipróbált konstrukciók rövid felkészülési időt
követően mar gyárthatóak,

_ _ A kisebb teheóírású járművek k ategóriájábm - hazai főegységgyárüís
hiányában - nemzetközi kooperációval kíválrja a CSEPEL AUTO a hazai
gyártást megvalósítani. Megrendelés esetén lehetóség van oszkák vagy
olasz kooperációban a járművek gyátrtására, Az 1,5-2 t hasznos terhelésű
kategóriákban Qajkocsi) a külftrldi cégekkel az előzates megállapodások
megtörténtek.

Az elmúlt húsz évet áttekintve megállapítható, hogy egy olyan kömye-
zetben, ahol a nag}tömegben ryártott haszonjrirművek megjelentek (pl.
IFA, Kamaz, ZIL) akaratlanul is háhányba szorultak azok a gyrá,rtók, me-
lyek ugyan technikai szempontok alapjrfur jobb, korszerübb termékre lettek
volna képesek, de kapaciásirk nem volt elegendő a teljes rendszer kiszol-
gálásrfua. Elsősorban azokat a fejlesáéseket vették előtérbe, melyeknél nem-
csak a hadiipari felhasználas volt a cél.

Ilyen fejlesaési tevékenység több hazai intézményben is foly! pl. az
Autóipari Kutató és Fejlesztő Vállalatnál, amely intézmény a különböző
járművek motorjainak (elsősorban RÁBA) korszerűsítésével foglalkozott,
de születtek speciális részerységek, pl. felezőmüvek, csörlőművek stb.

A RÁBA-nál különösen a futóműrendszerek korszenisítése foly ki-

l8l



emelt fontossággal. A polgari élet szorító körülményeinek feloldására több
motorgyártási, megújítási program indult el. A jelenlegi D10 TTL motorok
megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. A fejlesztés irányát a nagy
szállító vállalatok (Hungarocamion, Volán) igénye, továbbá aZ export-
lehetőségek (Szíria, Kína stb.) hataroztrá.k meg. A terepjárojárműveket a
polglíLri célra kifejlesztett járművek bánisán a katonai követelmények
firyelembevételév e| 6x4,6x6, és 8x8 kerékképletíi változatokban fejlesz-
tették ki, amelyek csapatpróbák során, ill. export területeken eredménye-
sen vizsgiáztak.

A tehergépjárművek és a öegységek körében a CSEPEL AUTÓ-nál
is történtek fejlesztések. Talán a véletlennek köszönhető, hogy a CSEPEL
AUTO a kisebb kategóriákat választotta. Az l990-es években az aggregát-
fejlesaések is a középső kategória felé tolódtak el a szervókormány, a se-
bességváltó és a kuplung ryáLrüis területén egyarant.

A fejlesáések és azok eredményei csak akkor válnak ismertté, ha
ezeket megfelelően nagy számban lehet gyártani. Igény oldalról mindig is
jelentkeztek a speciális célú haszonjárművek és az azokba beépíthető fő-
egységek fejlesztésének követelményei, de az igényhez fizetőképesség
nem miden esetben párosult. Az utóbbi évek fejlesztési eredményei típus-
eltérés miat! eryáltalá,rr nem jelennek meg az MH jelenleg is használt jár-
műparkjában.

Hazai gyártmányok alkalmazrása esetén megteremthető ery a polgári
élet teűleteihez kapcsolódó finanszírozási üzemeltetési rendszer, amely
összekapcsolhatja és elősegíüeti a katona- és gazdaságpolitikai megfon-
tolásokat. A világ számos helyén kerülnek át a 3-5 éves katonai sállító-
járművek egyes kategóriái a polgáfi életbe. Ez bevételként jelentkezik a
honvédség költségvetésben, amelynek kiegészítésével újabb korszerűbb
járművek beszerzísére nyílik lehetóség (pl. Bundeswebr sállítoeszközei
postához, vasutakhoa állami építilipari részlegekhez kerülnek, termé-
szetesen felújított változatban).

A'hazai gyárnnány elónye az is, hogy a ciklikus karbantartási, nagy-
javítási, ellenórzési feladatokat fuüásteljesítínény vas/ időnorma alapján a
ryártók saját hatriskörben végezhetik. AzMH javítőbázisai számának és
képességének jelentös csökkenés€ miatt, a gyártók minden esetben minő-
ségben és gyorsaságban is megelőzik a megmaradt honvédségi bázisok
javító munkáját. Az lvfrl átszemezésekor létszim, emberi eröfonás oldal-
ról is kedvezőbb helyzetbe kerül, ha ezen szaktevékenységek átkerülnek a
jíírművek előállítóihoz (outsource).
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A hazai ryártás mellett szól az is, hogy az közveVe munkahely-
y?F9rző, munkahelyteremtő szerepet is betölt. Ha biáosítani akarjuk az
átjárhatóságot a katonai és a polgári területek között érvényesítenünk kell
azt a törekvést, hogy fuüísteljesítrrrények, garanciális feltételek, szerviz és
pótalkatrész-ellátás teruletén a járművek köótt eltéres ne legyen.

Természetesen ugyanezen megfontolás miatt a műszaki tartalomban is
egyezőségre kell törekedni, különösen a környezetvédelemre vonatkozó
előírások betarüísával. A gyártíknál jelenleg olyan járművek készülnek,
amelyek diesel motorjai, zajszíntje, fékrendszere stb. kielégíti a legújabb
EU elvárr{sokat is.

A hazai katonai haszonjárművek választéka

A hazai haszonjrirműgyártók termékeinek váíasztékát alapvetően két
tény.ező hatátozza meg. Az elsődlegesen meghaározó tényező a poten_
ciális vagy valóságos piaci igény. Ezekből a megközelítesből az követ-
kezik, hogy _ ésszeríi hatírok között - olyan járművet gyártanak amilyent
a vevó igényel, A vevó igényeinek és követe]ményeinek kieIégítésére való tö-
rekvés a legfontosabb motiváló tényezője a fejlesztésnek. Áhalánosságban
megfogalmazható, hory a hazai járműryártók - a nag5lsorozatban gyártott
és ezért viszonylag olcsó _ főegységek felhasználásaval képesek á hazai
védelmi erők és fuvarozók szokásos vagy speciális igényeinek megfelelő
jrirmű gyártására.

A sikeres működés másik alapvető tényezője az o|yan gyártás megva-
lósíÉsa, amelyik lehetővé teszi a termék nyereséget is biziosítható, ier-
senyképes áron történő éítékesítését. Olyan bonyolult és összetett termé-
kek gazdaságos gyárüása mint a járműveké, elképzelhetetlen vrisárolt alkat_
részek, részegységek és főegységek felhasználása nélküI. A két szélsőség
(amikor minden alkatrésá a végtermék kibocsátó gyárt) közötti optimálii
arány,kialakulásrát a piaci helyzeten kívül politikai (iparpolitikai, gazda-
ságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, regionális fejlesaési-koncepci6, stra-
tégiai koncepció, stb.) motivációk is módosíthatják és befolyrásolhaiják.

Akár saját gyártású, akár vásrá.rolt járműkomponensek felhasználásá-
val valósul meg a gyártrás, a költségek (és ezzel az ár) csökkentésének
egyik legfontosabb lehetősége az ún. családelvű járműgyáLr!ás. Ez az elv
lehetővé teszi,_ hogy a nagy sorozatban gyártott (éi ezért viszonylag olcsó)
komponensek beépítése mellett is a felhasználók differenciált igényá tiete-
githetők.
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. A hazai haszonjárműgyártók GÁBA, csEPEL AUTÓ, IKARUS)
típus családelven alapuló gylírtmányok elóáIlítására vannak felkészülve.
Az a tény, hogy egy konkrét típus, ill. típusváltozat csak rajááblán léte-
zik vagy prototípus is készült belőIe, esetleg már csapapróbán is tuljutott
vagy nagyobb scrozatban került már a felhaszrálókhoz, nem a gy,írtóké_
pességtől, harrem a fizetőképes kereslettől fiigg.

Katonai rendelt€tésű rún.l gép;nrműcsalád
általános jellemzése

A RÁBA Rt. jelentős szellemi és anyagi ráfordítissal alakította ki aa
a katonai rendeltetésű gépjárműcsaládot, amellyel jelenleg rendelkezik.
Ezek a termékek több szempontból prioritást élvezrrek a váIlalat termék-
szerkezetén belül.

. A RÁBA általános megítélésében fontos szerepet ját szik az a teny,
hogy versenyképes ajánlatot tud tenni a Magyar Hbnvédseg és Beltig}-
minisztérium részére, azok igényeit széles palettín már most H tuája
elégíteni. Rendelkezik a katonai kiviteleknek olyan konstrukciójával, am;-
lyeket kipróbáltak és minösítettek. Ezek az alapkonstrukciók á g, 14, 18,
22, és .25t .össztömegű tartományban teszik lehetővé a hazai gyártásból
megvalósuló igénykielégítést.

A R}iBÁ Rt. a következő típusösszesítő szerinri katonai fendelíeíésű
gépjdrműcsahfuIot tudja ajőntani a 9-25 t össztiimegű tartomlínyban:

Típus Motor teljesítmény
(kw)

Gyártott m€nnyiség
(db)

H 9.1 14 (4x4) ll4 110
H 14.169 (4x4) 206 l
H l8,206 (6x6) 206 3
H 22.235 (8x8) 235 l
H 25. 206 (8x8) 206

_ (Á típusjelben szereplő első szám a játrmű öllztömegét tonnában, a
következők a beépített motorok teljesitményét adják meg 

-kW-ban, 
a záró-

jelek k)zött pedig a kerékhajtás kepletek vannaileknntáne,1.
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A fejlesztósi és gyártási koncepció főbb elemei

A járművek továbbfejlesaése során olyan együttműködő külftrldi
partnerrel dolgozik együtt (MAN), amely birtokában van a fejlett nyugati
haditechnikával rendelkezó országokban miir bevezetett vezetőfiilke váito-
zatoknak. A fi,ilke fejlesaések a járművek kialakítrisakor folyamatosarr átvé-
telre kerülnek,

A 9 t középkategóriájú jármű kialakítasakor az MAN-nel történő
együttműködés keretén beliil átvett konstrukcióval indult a gyártás, Az át-
vett konstrukció a fejlett nyugati haditechnikával rendelkező otszágokban
már bevezetett. 1996-ról az MAN megjelent ennek a típusnak továbbfej-
Iesztett vá|tozaíával. Ezeket a fejlesáéseket a RÁgn folyamatosan fel
tudja használni.

A katonai rend€ltetésű gépjárműcsalád kialakíásakor a kis- és köze-
pes kategóriájú polgriri tehergépkocsik gyártásával azonos a koncepció,
mely szerint ebben a kategóriában a magas fejlesáési és beruházási költ-
ségek miatt gyál,tási kooperáció jöhet csak szóba. A kooperáció alapján a
korszerű típus meghatároását követően, annak összeszerelése, komplet-
tírozása (felépítínényezése) alkatrészgyáttása a RABA feladata.

A járműcsalád kialakíásánál alapkövetelmény, hogy a katonai és pol-
gári célú tehergépkocsik egységesítesi színvonala - az ésszeó kompro-
misszum határain belül - a lehető legnagyobb mértékben megvalósuljon.

Úg1 ítéthelő meg, hogl a Maglar Honvédség és a Belügllminiszréri-
um várható igényeinek jelentős része a polgdri kiviteltől csak kismértékű
speciíihus eltérésl mutal AzMAN-nal történt megállapodás létrejötte óta
eltelt időszakban megvalósult az előzőekben összefoglalt összes típus min-
tapéldányának kivitelezése, konkrét rendelések esetében a sorozatgyártása is.

Lényeges szempontként kell kiemelni, hogy a polgári jrirművekhez
hasonlóan a katonai járművek is kielégítik a nemzetközi biztonsági és
emissziós előinísokat, valamint a speciális követel,rényeken túlmenően
megfelelnek a közúti járműveke vonatkozó előírásoknak is.

A jdrművek újakkat vahí felváltdsőt azokban a kaíegóriákban kell
kezdeni, mcly a legégetó'bb, uglanakkot hazaí glórtósa különösebb fej-
lesztést nem kívón.
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Ilyen lehet:

IILkategória

III .kategória

IV. kategória

IV. kategória

IV. kategória

4x2-es l2tösszgördülőtömeg.

4x4-es l3tösszgördülőtömeg.

4x2-es l7,5t összgördülőtömeg.

4x4-es 17,5t összgördülötömeg.

6x4-es 22t összgördülötömeg.

A katonai rendeltetésű C§EPEL gépjárműcsalád
általános jellemzese

A CSEPEL Autógyár Kft. Gépjármű kínálaában a katonai rendel-
tetésű gépjárművek kéí kalegófióbaz szerepelnek l3t és i8t összgördü-
lőtömeggel,

Típus Motor teli€sítménv íkw) Gyártott mennyisés (db)
582 (4x2)
584 (4x4\

l6t -l80 l7
l80-220 1l

745 (4x4')
755 (4x2)

205-250 l8
205-220 l3

(Míiszaki mentő feladatolrra 745, típusú gépjármíivek épültek 280kW
motofl e lj es ítménnye l i§ 7 db).

A járművek fokozott mrászóképességgel rendelkeznek. A széles telje-
sitnénytartományú diesel motor erőforráshoz mellékhajtassal rendelkeá
sebességváltó csatlakozik, így képes kiszolgálni a hozzíkapcsolt speciális
rendszereket (vegyi mentesítés, generátor hajtás stb.). Hajtásláncelemeket
tekintve 37 -65%o másóképesség tartományban, 93%o aznnos elemrend-
szerrel biztosítható valamennyi típus.

A jrárművek levegő és elektromos rendszerének karbantarüísát diag-
no§áikai csatlakozók segítik. A fóegységek l5-25 év élettartamúak, ajavi
ási, karbantartási folyamatokat külön technológiai leírások szabályozzák,



A gyártásban alkalmazott technológiai eljárások a kisszeriás gyártási
rendszerhez igazodóak. Különösen nagy gonddal késztilnek az alvázlétrárk'a 

korrózió elleni védelem szempontjából. Csak nyitott profilok kerültek
alkalmazisra, melyeket szemcseszórás uüán hegesxést tíiró alapozó festékkel
kezelnek, majd kétkomponensű műanyag bázisú fedóréteget kapnak,

Má§ g!áltók temékeivel való összehasonlíldslról elsősorbal a jó m!-
nőverező képesség és az alacsony üumeltetési kölségek jellemzik a kícsit
loboszJas jóművekel

Mind katonai, mind nemzetgazdasági szempontokkal jelentős érdek
fiíződik aihoz, hogy a katonai gépjárműigényt minél nagyobb mértékben
a salát nemzntgazdaság elégítse ki, Ebbőt a megfontolásból kiindulva indo-
kolt vixgálni a4 bog; a katonai gépjárműgyáítás hazánkban milyen poten-
ciális lehetőségekkel rendelkezik. Ennek szolgálatában kerültek bemuta-
tásra a Rába Rt. és a CSEPEL AUTO katonai felhasznáhatóság szempont-
j ából ajánlott típusai.

A jórműgyónók és a honvédelmi etők kapcsola inak lörlénete, a gaz-
dnúgi értékelések következtetései, a korszetű hatonai gépjdrművekkel
szeiben tómasztott kövaelmények és a Rába Rt. es a ÓSEPEL AaTÓ
jelenlegí reprczerrlánsainak óltaldnos bemutatósa atra engednek követ-
keüelni, hog) a Mag,ar Honvédség köuljövőben esedékes gépjórműtípus
vóltósónól elsősorban a hazaí lehetőségeket kell megragadni, illetve a
döntéselőkészítés |olyamatában mindenképpen ftglelembe vennl

Fejlesztési ajánlások

1.) Tercpjáró személygépkocsik magyarorsági gyártfua

A könnyű kivitelű terepjárók kategóriájában nemzetközi együttmii-
ködésben lehetőség nyílik a RABA Rt. technikai és szellemi brázisan pol-
gári és speciális célra használható 0,5t hasznos terhelhetőségű terepjáró
jármű ryárÉsba vételére. A termékcsalád Mercedes Benz licencböl szár_
mazó motorral szerelhetó,

A fuÍBA Rt rendelkezik az ikem létrehoztísóra üzemcsmnokhal, tel-
jes inírastuktúúyal, a logísztikai és ,?rlís könyezeti fekételehkel, szak-
makultúróval, a berendezések, szerelősorok lemezéséhez és hivileleze-
séhez szükséges szellemi, gártósi kapaciltíssal
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2.) Zárt íelépiluények gyártása

A zárt felépítmények gyártása korábban áltatában a bázisjármúvek
gyártóinak feladata volt és a felépítmények a bázisjármű alvázÁta szer
vesen, csak az adott hízisjárműhöz illeszkedően csatlakoztak. Az ilyen
típusú árt felépítmények - a bázisjárművekkel együtt - erkölcsileg és fi-
zikailag eryanínt elavultak. A korszerű árt félépítmények ryártísa jelen-
leg nincs megoldvq de létezik a hazai járműgyáttók között több mint l0
olyan vállalkozás amelyik potenciális gyártója lehet a védelmi élú 7Árt
felépítmények valamelyik típusának.

A nyugati orságok védelmi erőinél egyre széIesebb körben alka!
mazzák az ín, llmultilű||-es íendszert. A rendszer lényege, hogy a sállí-
tandó felépítmény egy szabványosított méretű alapkeretre épül fel, ame-
lyet a bázisjárműveken lévő hidraulikus múködtetésű, karos emelő szerke-
zet felhúz a talajról,a brázisjármű alváráq ill. a felépítménl hátsafelé le-
csúsztatja az alvázról.

Ebben a rendszerben a felépítmény lehet nyitott vagy árt, lehet kü-
lönleges (pl. üzemanyag-üíroló tartály) is, de lehet egy egyszedi sík felü-
letí: "felépítmény" i§. A multiliftes felépítményű rendszer a leghatéko-
nyabb, a jelenleg ismert és megvalósítható rendszerek között. Lehe.tővé
teszi a báaisjráinnű állomrá.lry optimális kihasmáIását és annak a logisáikai
alapkövetelménynek a költségtakarékos megvalósíását, hory az igényelt
anyag, szolgáltaüis a megfelelő helyen, a megfeleló időben, az elóírt mennyi-
segben és minőségben rendelke#sre álljon.

Az elkövetkezö években következetesen és összehangoltan végrehaj-
tandó fejlesztés eredményeként egy hosszabb távra is korszerű, a
logisztikai követelményeknek megfelelő eszköz állomány és sállítísi
rendszer válthatja fel a működőképesség haüíráig lepusault járműparkot.

A ledontosabb alkalnaaistechnikai jellemzőivel ismerteletl rcnd-
szer előnyei a polgóri éleíben is szélesebb körben bevezetheíők és alkal-
mazharók (darubáruk, ömlesüeít áruk, hulladék, üzemanyagok, ttuző-
gazdasdgi lermékek stb. szóIlíttisónól). A rendszerbőI adóű nerrq,etgaz-
daságí előnyök kihosaúlósárq tóvóbbd a védelmi erők és a civit sr{éra
jórművei közöfii ótjórhalósóg követelményének énényesülésére töte-
kedve, negfelelő propagandóval és egéb öszlönzőhkel segíleni lehefue a
rendszer bevezetését.



3.) Pótkocsik, félpótkocsik gyártása

__ _A védelmi erőknek a pótkocsikkal szemben támasáott követelményei
általában nem térnek eI a köáti fuvarozók követelményeitől. Szokásos
közuti sállítási céIokra alkalmas pótkocsikat mindkét hazai haszonjámű
sr,rárto, - a RÁne és a CSEPEL A'UTÓ - igény esetén képes előállítani, A
RABA által ryártott firtóművek palettrijrin megtalálhatók a pótkocsikhoz
beépíthető futóművek típusai is.

4,) A l§-2 t hasznos terhelésű terepjáó gépjárművek maryaror-
szági gyártá§a

A CSEPEL AUTÓ az elmúlt évek során különféle katonai terepjáró
tehergépkocsi gyrártó kiilftildi cégekkel együttműködési lehetőségekeike-
resett a hazai fegyveres testületek és a katonai igények kielégítése céljából.

, Az 1,5-2t terhelhetőségű gépkocsik kategóriájában egy 4x4 kerékkép-
letű tehergépjrirmű a mellső hídon tulnlló vezetőfiilkévCl van ellátva. A
jármű képes 12 fts osztagot vagy 1,5t rakomr{rrfi §állítani. Az alváz kü-
lönböző fetépítménnyel üzemeltethető, pl. kisteherautó, mentőautó, tíiz-
oltóautó stb.

A jármű fűb jellemzői:

Tömeg: össztömeg 4,3t

hasznos teher 1,5t

Teljesítmény: 76kWdieselmotor,turbófeltöltóvel

ErőátviíeI:

Maximális forgatónyomaték 22ó Nm/2200
ford./perc

maximális sebesség i00 km/}r

maximális kapaszkodóképesség 60%

eg;rtrircsás szíraz tengelykapcsoló

ötsebességes szinkronizált sebességváltómű

kétsebességes terepváItó

elsö_hátsóhíd hajtás osztóműrőI

elöl árcsafék, hátul dobfékFék:
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A lerepjóró NATO tagállam renfuzerbe úllíua jdrmíive, ezéa a
NATO kompatib ililtis bizto sított

5. ) A 3-3,5t basznos terhelésű terepjáró tehergépkocsik magyar-
országi gyártása

A RÁBA Rt, a kifejlesztett katonai j;írműcsalád választékrárrak a kisebb
kategóriák irrányába történó kiszélesítésére Érryalrásokat kezde-ményezeil3-
3,5t haszrros teherbínísú terepjáró gépkocsik kooperációs ryártására.

A járművek fíibb paraméterei:

Ö§§ztön.g (kg) llr§znos töm.g (kg) K.rékképl.í Motor t ljesltmény (kw)

5800 3000 4x4 l10
6000 3000 4x4 110

7000 3500 6x6 110

A csatádelven kifejlesztelt 4x4 és 6x6 kerékképletü járműveket l10 kW-
os dieselmotot 4 fokozatú automata sebességválto útján, állandó össz-
kerékhajtással, két fokozatu osztómű közvetítésével hajtja meg.

A jfumü alváu- és a ffiggetlen kerékfelffiggesztés konstrukciója ked-
vező lerepjáró képességet biáosit.

országúti sebessége 110 km/h, utazó sebesség terepen 55kmÁr, ka-
paszkodóképesség 80%.

A jdrmíítípus kalonai haszndlatban kipróbák és bevóll, rendszerbe,
óllírotl

A felépítméay eh széks vdlaszték óval re ndelkezik : cs ap alszóllító, l íh,
okó, parancsnohi, híraü, mentő, szerviz kocsi kivitelben
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