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FOLYÓIRATSZEMLE 

A RAKOMÁNY BIZTONSÁGA 

Lits Gábor1 

Az alábbi írás a BUNDESWEHR-ben bevezetett és alkalmazott 
rakományrögzítő és biztosító rendszerek jelenlegi helyzetéről, a jelenlegi 
és a jövőbeni fejlesztés folyamatáról, fő irányairól, kíván rövid áttekin-
tést adni, kiemelve a katonai logisztika ezen viszonylag szűk területének 
jelentőségét, fontosságát. 

A közúti közlekedés ezen belül is a gépjárművel történő teherárú 
szállítás nagymértékű, szinte rohamos növekedése miatt a 70-es évek vé-
gén a Bundeswehr-ben is megkezdődött a gépkocsi teherárúk biztonságos 
(rögzített) szállításának a megszervezése illetve, bevezetése. Jóllehet, ez 
idő tájt még nem voltak kötelezően előírt minőségi és mennyiségi köve-
telmények, jogi formulákba sem öntötték a dolgot, nem volt megszabott 
irányvonal és nem voltak idevonatkozó rendeletek, utasítások sem. Min-
dezek ellenére a Bundeswehr a legelsők között elkezdte és következete-
sen  végre is hajtotta szállító járműveinek a felszerelését rakományrögzítő 
és biztosító rendszerekkel. 

Mielőtt azonban rátérnénk a rakományrögzítés és biztosítás jelenlegi 
helyzetére a Bundeswehrben, az idevonatkozó szakismeretek kiszélesí-
tése érdekében, célszerűnek tűnik röviden áttekinteni a rakománybiztosí-
tási rendszerek kialakulását és fejlődését Németországban. 

Minden a gépkocsi biztonsági övvel kezdődött 

A biztonsági öv kifejlesztésének úttörője Erik Ehnimb 1966-ban 
alapította az első Span Set gyárat Svédországban. Ezt követően, alig egy 
év múlva a Span Set-et már Németországban is életre hívták. Übach 
Palenbergben jött létre az első termelőüzem, amelyik gépkocsi biztonsági 
övek mellett emelő- és rögzítő hevedereket is gyártott. Az akkor még 
eléggé ismeretlen termék, különleges tulajdonságainál fogva még abban 
az évben meghódította a piacot. Ma már több, mint 240 alkalmazott szö-
vi, festi és dolgozza fel késztermékként a Span Set-nél a szalagot, havon-
ta 1.5-től - 1.8 millió méter hosszban. Minden egyes fejlesztés, akár az 
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emelők, rögzítők vagy egyéb biztosító rendszerek körébe tartozzanak is, 
elválaszthatatlanul össze van kötve a biztonság gondolatával, minden a 
biztonság érdekében történik. Az elmúlt évtizedekben egyre több Span 
Set üzem létesült és termel szalagmunkában, Németországban. A szalag-
munkához szükséges különböző szakismereteket (biztosító berendezések, 
ütközésgátlók, rakománybiztosító technikai eszközök) a cég saját szak-
képző iskolája biztosítja. A szakelőadók külső vizsgákon nyertek minősí-
tést és széleskörű szakismereteket nyújtanak, gyakorlati bemutatókkal pá-
rosítva. Lehetőség van szaktanfolyamok és bemutatók számára a vevőkör 
megfelelő képviselői számára is. 

A minőség kötelez 

A Span Set 1989-be megnyitotta az önálló és független minőségbiz-
tosítási osztályát. Az osztályt a legmodernebb technikával szerelték fel. A 
minőségbiztosítás alapelvei elválaszthatatlanul össze vannak kötve a cég 
filozófiájával, amelynek a lényege a biztonság folyamatos növelése egyre 
újabb és újabb technikával. Idézet a cég vezérigazgatójának egyik ter-
mékismertetőjéből: „célunk, valamennyi termékünknél a felhasználási 
sajátosság, képesség állandó javítása. Ezen céloknak megfelelően, textil 
és gépészmérnökeink állandóan új és újabb, korszerűbb termékeket fej-
lesztenek ki és a régebbi hagyományos típusokat pedig állandóan javít-
ják”. 

Ezen szellemiségnek megfelelően a Span Set 1995-ben ismét egy 
világújdonsággal lépett elő, az ABS nyomóracsnival. Ez a szerkezet első 
ízben teszi lehetővé a feszítő racsni szakaszoló megoldását. Ezzel a rend-
szerrel lehet pl. a billenésveszélyes árúkat idejében „elkapni”. Kimarad a 
kormánykárosodást előidéző csapás is, amelyet a hagyományos racsni 
egy lépésben történő nyitása okozott eddig. Ezen nagysikerű megoldás 
alapján kínálja a Span Set 1999 óta az Ergo- vonatracsnit is (az ABS 
rendszerű nehéz teherracsnit). A NATO és a Bundeswehr is – a békefenn-
tartó tevékenységben való részvétele során -, hamar felismerte az ABS 
racsni előnyeit. Egyre több NATO ország érdeklődik és bízik a Span Set 
technikában. 

A rakomány biztosítás legújabb fejlesztése a TFI „előfeszítő” esz-
köz. Ez a jelző mutatja a rögzítő heveder használójának azt az értéket, 
hogy milyen előfeszítő erőt ért el, alkalmazott a racsnival. 
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Egyetlen év sem múlik el, hogy ne születne egy Span Set szabada-
lom, új fejlesztés vagy egyéb irányadó útmutatás a hevederek, rögzítő 
rendszerek, mozgásbiztosító technika vonatkozásában. 

A Span Set „birodalom” 

A Span Set ma a Föld 16 országában képviselteti magát saját társa-
sággal. A Span Set Inter AG központja Svájcban van és innen kíséri fi-
gyelemmel és vezérli Európa, Ázsia, Ausztrália, Észak- és Dél-Ame-
rikában az emelő hevederek, körhevederek, rögzítő rendszerek, magassá-
gi biztosítási rendszerek gyártását és eladását. Az egyes társaságok, kép-
viseletek közötti rendszeres tudományos tapasztalatcsere gondoskodik ar-
ról, hogy a vevőnek mindig a számára legjobb, legalkalmasabb megoldást 
kínálják és biztosítsák. 

A Span Set csoporthoz tartozik a Span Set secutex is, amely az eme-
lő -és körhevederek különleges műanyag bevonásával 1979 óta nevet 
szerzett magának a piacon. A secutex-el bevont termékekkel az érdes, 
durva és éles sarkú terheket lehet problémamentesen emelni, de a rako-
mány rögzítésénél is secutex bevonatot alkalmaznak a hevedereknél, 
hogy az árú ledörzsölését megakadályozzák. Különösen jó a hatása a 
secutex-el történő bevonásnak ütközés, hangtompítás és a felületek vé-
delmében. 

A GKS is a Span Set német cégcsoporthoz tartozik. A langenfeldi 
székhelyű GKS a különböző teherfelvevő emelő eszközökre specializáló-
dott. Az erőssége abban van, hogy a vevő által igényelt, elgondolt speciá-
lis feladatokat, kívánság szerint a legelőremutatóbb, leghaladóbb módon 
oldja meg, illetve a nem megfelelőeket átalakítja. 

A termékskálát nem utolsósorban Peter Schöller GmbH-ja, présko-
vácsoló és mechanikus üzeme egészíti ki Hagen-ban, ahol nagy hozzáér-
téssel és magasfokú technikával igen korszerű, magas szintű termékeket 
kínálnak a vevő legkülönbözőbb kívánságainak megfelelően. Teherfelve-
vő eszközök, mint traverzek, fogók és markolók, melyek a hadseregben is 
alkalmazásban vannak, teszik a hadsereg számára is fontossá ezeket az 
üzemeket. 

A Span Set és kapcsolódó üzemei, a rakománybiztosítás és emelő-, 
rakodó-technika sokrétű feladatának megfelelően, nem utolsósorban a ka-
tonai kívánalmaknak, szükségleteknek megfelelően, már a múltban is 
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sokféle feladatot megoldottak, amelyeket pl. a rakomány biztosítás leg-
újabb fejlesztései is bizonyítanak. 

Ezek után lássuk, mi a helyzet a Bundeswehr-nél? 

A jelenlegi helyzet, ami már változik... 

Az első rögzítő, biztosító rendszerek beszerzése és rendszeresítése 
viszonylag rövid idő alatt megtörtént. Az első un. alaprögzítő rendszer 
lényegében abból állt, hogy 5 t tehertől horizontálisan egy határoló (ütkö-
ző) rendszert, vertikálisan pedig rögzítő kötél (heveder) rendszert kellett 
alkalmazni. Azóta eltelt évtizedek alatt a Bundeswehr rakománybiztosító 
rendszereiben csak csekély változások történtek. Az utóbbi években had-
rendbe állított új típusú logisztikai teherszállító gépjárművek, valamint az 
újrendszerű árú féleségek részére, ezek a fajtarögzítő rendszerek már 
nem, vagy csak szükségszerűen feleltek meg. Példaként mindjárt a víz-
szállításra alkalmazott IBC-t2 lehet e helyen megemlíteni. Az IBC-t nem 
lehet a rendszeresített hevederrel lerögzíteni, mert a kötél egyszerűen el-
szakad. Ennél a rakomány rögzítésére egy olyan hálórendszer alkalmazá-
sa ajánlott, amely ugyan a Bundeswehr-ben nincs rendszeresítve, de a 
„piacon kapható”. 

A régi rakományrögzítési rendszerek elavultsága és a legutóbbi 
években a rakományok nem megfelelő biztosítása miatt bekövetkezett ba-
lesetek nagy száma miatt is, törvényhozói, hivatali és a szakterületek ré-
széről, szükségessé vált a kornak, szükségleteknek megfelelő, magas 
színvonalú felszerelés és ehhez kapcsolódóan magas fokú kiképzés bizto-
sítása. 

Ide vonatkozó jogi előírások, jogi alapelvek 

A rakománybiztosítás követelményrendszere több fontos szabályzó-
ból, törvényből következik, illetve tevődik össze (KRESZ, közúti forga-
lom rendje, közúti közlekedés jogi alapjai, szabálysértés rendje, német 
mérnökök szövetségének irányelvei, hivatásos gépkocsivezetők, szállítási 
szervezetek irányelvei). 

                                                      
2 IBC= Intermediate- Bulk-Container=közepes nagyságú ömlesztett anyagot 
szállító tartály. 
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Ez a felsorolás is csak egy kivonat a rakománybiztosításra megalko-
tott számos irány- és alapelvből. A fent felsorolt jogi alapelvek magyará-
zatával jelen írás nem kíván foglalkozni. Mindazonáltal utalni kell arra, 
hogy 2001 április óta, valamennyi rakománybiztosításban érintett felelős, 
vezető személyt az érintett témakörökből alaposan kiképeztek és 36 hó-
napon belül ismételt képzésen kell részt venniük. Az illetékesség és a fe-
lelősség a megnevezett alapelvekben, hatásköröket megszabva világosan 
szabályozva van. 

Mégis néhány mondatban: Kinek, kiknek az illetékessége, feladata 
a rakomány biztosítása és ki mennyiben felelős? 

Mindenekelőtt a vállalkozó azaz a Bundeswehr-ben a szolgálati 
hely parancsnoka a felelős és követeli meg ezen feladatok teljesítését. 
Az Ő feladata a rakománybiztosító berendezések beszerzése és a gépko-
csik ellátása. Következéskép a „Chef” a felelős fenti témakörben, a ki-
képzésért, a felszerelésért és az üzemeltetésért. Ehhez a feladathoz termé-
szetesen szükséges a rakománybiztosítás megalapozott ismerete. 

További illetékesként és felelősként a „rakodót” kell megnevezni. 
Ennek a személynek kell ügyelnie a be és kirakodásnál arra, hogy a rako-
dásnál a teljes súly , a tengelynyomás, a nyeregterhelés, a tartószerkezet 
megengedett terhelését ne lépje túl és figyelembe vegyék a teher súly-
pontját. Továbbiakban a megfelelő csomagolásért és a szükséges jelölé-
sekért felelős. 

A gépjármű vezetőjének is van jogilag felelőssége. Ő az árú továbbí-
tója és köteles menet közben, ha kell megállásokkal, az árú megfelelő 
rögzítését és a teherelosztást ellenőrizni. Illetékességét megfelelő parag-
rafusok szabályozzák. 

Fent megnevezett feladatok illetékességi körök a szállítási alapfe-
ladatokra (nem különleges feladatokra) vonatkoznak. 

Új rakományrögzítési – biztosítási rendszer 

A következőkben az kerül röviden leírásra, hogy milyen követelmé-
nyeknek, elveknek megfelelően, milyen formában került bevezetésre az 
új rakománybiztosítási rendszer. 

A jogi előírások alapelvként rögzítik, hogy valamennyi gépjárművet, 
amely anyagszállításra van tervezve, úgy kell felszerelni, hogy rakomá-
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nya biztosítva legyen, azaz a személygépkocsitól a változtatható platóval 
felszerelt MULTI tehergépkocsiig a rakomány biztosítására megfelelő 
rögzítő rendszerrel kell rendelkezni. 

Ezen túlmenően, nemzetközi alkalmazás során, a kompatibilitást, a 
rakomány biztosító rendszerek és a rögzítő pontok vonatkozásában is fi-
gyelembe kell venni. A Bundeswehr-ben meglévő sokféle jármű szüksé-
gessé teszi olyan jellegű rögzítő rendszer kialakítását, amely lehetőleg ál-
talánosan alkalmazható és ezeket mielőbb a szükséges mennyiségben 
biztosítani kell. 

A felhasználhatóság legfőbb követelményei: Kezelése legyen egy-
szerű, valamennyi harcászati helyzetnek, éghajlati és időjárási körülmé-
nyeknek meg kell felelnie, használni kell tudni éjszaka és rossz látási vi-
szonyok között is. A gazdaságossági szempont „azaz semmi drága 
különleges megoldás” ugyancsak fontos szempont volt. 

Az eddigi tapasztalatok, a jelenlegi helyzet és a jövő követelményei 
alapján megszületett az elgondolás, mely szerint a korábbi rögzítő rend-
szerek jó elemeit, tapasztalatait, valamint az új gépjárművek, új áruféle-
ségek, a csapatok megnövekedett feladatrendszereit, a velük szemben tá-
masztott követelményeket figyelembe véve, egy új rendszerű, napjaink 
és a jövő szükségleteinek és igényeinek megfelelő rögzítő rendszer szük-
séges. 

2003 májusában a szövetségi védelemtechnikai és beszerzési hiva-
tal, tervmegbeszélés keretében megtárgyalta (megvitatta) a témát és 
egyben megbízást kapott, hogy a szállítóiparban használatos és besze-
rezhető rendszereket bemutató darabként összehasonlításra sürgősen 
szerezze be. 

Ezeket az eszközöket összehasonlították a Bundeswehr-ben eddig 
alkalmazott és használatos rendszerekkel. Mindegyiknek a jó tulajdonsá-
gait figyelembe véve, kidolgoztak egy mai korszerű követelményeknek 
megfelelő új rendszert. Az új igénybevételi rendszereknek megfelelően, a 
járműveken is elvégezték a megfelelő és szükséges átalakításokat (rögzítő 
pontok, felépítmény stb.). További újdonságot jelent, hogy a határoló üt-
köző gerenda helyett, esetleg csúszásgátló szőnyeget kell (lehet) alkal-
mazni. A csúszásgátló szőnyegnek, ellentétben a határoló, ütköző geren-
dával alig van súlya, csúszásgátló értéke igen magas, költségkihatása 
lényegesen kisebb, alkalmazása esetén a járműnél semmilyen átalakítás 
nem szükséges. Ha a jármű nem szállít árút, a csúszásgátló szőnyeg egy 
külön rekeszben elhelyezhető. 
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Alkalmassági vizsgálat, kipróbálás 

Mindezen elvek, követelmények alapján 2003. július elején a Span 
Set és Dolezych cég különböző rakománybiztosító rendszerek prototípu-
sait gyártotta le és adta át alkalmassági vizsgálatra a seregnek. Az al-
kalmassági vizsgálat nyári (forró) és téli (hideg) időjárási körülmények 
között történt a KFOR logisztikai zászlóaljnál. 

Meleg (forró) időjárási körülmények között különböző kezelési, fel-
használási és alkalmazási próbákat hajtottak végre, vizsgálták az anyag 
terhelhetőségét. A vizsgálatok és a próbák az ellenőrzéssel megbízott 
szakemberek megérkezése után azonnal megkezdődtek, a KFOR kötelék 
katonáinak a bevonásával (segítségével). 

Különösen a WLP MULTI terhelésénél volt ennek különös jelentő-
sége, mivel néhány kezelő elem sok katona kartávolságán kívül esett és 
ezért nem tudták felhelyezett állapotban vizsgálni, illetve a rendszert nem 
tudták megfeszíteni. Ennél kiderült, hogy a hordfelületen lévő rakomány 
és rakományhoz tartozó segédanyagok magassága miatt a rögzítő pontok 
közé egy rögzítő kötél hosszabbító heveder áthelyezése szükséges. 

A konfekcionált rendszereknél – melyek a kisipar szabványosított 
termékeihez tartoznak – a KFOR-nál végzett vizsgálatok során kiderült 
az is, hogy katonai vizsgálatokra nem alkalmasak, ezen rendszereknek 
csak egyes elemeit lehet esetleg hasznosítani. 

Mivel a rögzítő pontok száma kiszámítható, meg kellett határozni az 
előfeszítő erő nagyságát, illetve annak a záró kilincsen leolvashatónak 
kell lenni. Eddig az egyik racsnit integrált előfeszítő mérő eszközként al-
kalmazták, melynek súlya 500 g volt. A piacon kapható egy olyan előfe-
szítő mérőrendszer, amelynek súlya 50 g, lényegesen kisebb és sokkal ol-
csóbb is. A WLP MULTI-nál történt alkalmazása során kiderült az is, 
hogy az előfeszítő rendszer 2,30 m-en történő leolvasása , nappali fényvi-
szonyok esetén is csak kevés katona számára lehetséges, éjszaka és rossz 
látási viszonyok esetén a leolvasás lehetetlen. 

Mint ahogy már említés történt, a csúszásgátló szőnyegeket első al-
kalommal a Bundeswehr-nél alkalmazták a határoló konzolok helyett. 
Csúszásgátló szőnyeg, új rögzítő eszközök, hevederrendszerek és hálók 
kombinációjában nem tudták azonban valamennyi rögzítő rendszert a kü-
lönböző rakományhordozókra ráfeszíteni. A rendszereket Koszovóban a 
legrettenetesebb utakon vizsgálták, mely esetekben az előfeszítő erő he-
vederenként 750 kg-ot is elérte. 
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A hőségpróba keretében, melynél a hőmérséklet elérte a 40 fok C, 
óriási porfelhőben, összességében 4000 km -t tettek meg. A vizsgálat ke-
retében több rögzítő rendszer kiesett (megbukott), az óriási megterhelések 
során nem felelt meg a megszabott követelményeknek. 

Téli feltételek közötti alkalmassági vizsgálat keretében, mindeneke-
lőtt a csúszásgátló szőnyeg magatartását (alkalmasságát) vizsgálták. To-
vábbiakban téli feltételek között azokat a rendszereket vizsgálták, ame-
lyek a hőségben már bizonyítottak. 

A nyári és téli időszak közötti időt a gyártók a tett észrevételek alap-
ján a rendszerek kijavítására, módosítására használták fel. A javításokat, 
új fejlesztéseket a téli feltételek közötti vizsgálathoz már beépítették, il-
letve végrehajtották. Mindenekelőtt a hőmérséklet ingadozását, ráfagyás, 
hóolvadás által nyert fontos ismereteket hasznosították. Ezáltal nyert ta-
pasztalatokat mindenekelőtt a csúszásgátló szőnyeg minőségjavítására 
használták fel. 

A jelenlegi helyzet 

A vizsgálatok eredményeit, megfelelő ajánlásokkal és egy záró ja-
vaslattal átadták a Beszerzési Hivatalnak. Az alkalmassági vizsgálatok 
lezárása és a megfelelő javaslat után minden feltétel adottá vált egy kor-
szerű mai követelményeknek, szükségleteknek megfelelő rakománybizto-
sító rendszer Bundeswehr részére történő megteremtésére. Ahhoz, hogy 
a beszerzés, megvalósítás megkezdődhessen, az első tervmegbeszéléstől 
számítva, a bevezetésig 18 hónapra volt szükség. 

Hogy ez az idő sok vagy kevés, azt ítélje meg a kedves olvasó. 
Azonnali felhasználás szükségessége esetén nyilván sok, de ha figyelem-
be vesszük az elgondolás, elhatározás, fejlesztés, kivitelezés, ellenőrzé-
sek, csapatpróbák, javítás, engedélyezés, gyártás, rendszeresítés, ellátás, 
mint folyamatnak az idejét, talán nem is olyan sok. 

A lényeg azonban az, hogy az útnak indított „árú” biztonságosan 
sértetlenül, hiánytalanul, időben megérkezzen a felhasználóhoz és eb-
ben a rakománybiztosító rendszereknek igen fontos szerepük van. Az 
anyagoknak az induló állomáshelyen történő cél és szakszerű csomago-
lása, rögzítése első feltétele az alkalmazási térségben történő anyagi ké-
szenlét elérésének. 

Felhasznált irodalom: Soldat und Technik 2004. június. 
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Határoló (ütköző) bak és rögzítő eszköz 
 
 

 
 
 

Nem megfelelő rögzített rakomány gyakran okoz balesetet 
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Kerékrögzítés 

 
 
 

 
Rakományrögzítő anyagok 
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Rakomány rögzítés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


