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AZ OROSZ, ILLETVE SZOVJET PÁNCÉLVONATOK 
SZEREPE A HARCBAN ÉS A VASÚTVONALAK BIZTO-

SÍTÁSÁBAN (1904-2018) 

Absztrakt 
Oroszország és a hajdani Szovjetunió méretei és útviszonyai szüksé-
gessé tették a közlekedés és áruszállítás zökkenőmentessége érde-
kében a terület vasútvonalainak lehetőség szerinti folytonos fejleszté-
sét és karbantartását. Hatékony fegyveres felügyeletre is szükség 
volt főleg a határszéleken az elmúlt század elejétől napjainkig, így a 
haderő és a vasútmérnökök, a többi európai országhoz hasonlóan, 
páncélvonatokkal oldották meg ezeket a biztosítási feladatokat. A je-
len írás – kitérve a vasúti tüzérség eszközeire is – rövid áttekintést 
nyújt ennek a fegyvernemnek a fejlődéséről egészen napjainkig, mi-
vel Oroszország még a mai napig is alkalmaz vasúti harci eszközö-
ket. 
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biztosítás, páncélvonat, vasúti tüzérség, rakétatüzérség, polgárhábo-
rú, első világháború, második világháború, hidegháború  

Bevezetés 

A páncélvonatokat az európai államok egymással párhuzamosan 
fejlesztették. A vasúttal kapcsolatban álló harci egységek már a sínek 
lefektetésének idején is nélkülözhetetlenek voltak, hiszen a vágányo-
kat – különösen háborús időszakban – már építésük során is őrizni, 
biztosítani kellett. A hadviselő államok saját vasútvonalaik műveleti 
területhez közeli szakaszain már csak az ellenfél páncélvonatai tá-
madásának kivédésére is kénytelenek voltak páncélvonatot állomá-
soztatni.  

Az 1830-as években lendületet kapott vasútépítések összekap-
csolták a vasérc- és szénmezőket egymással és a kikötőkkel is, a 
nyersanyagok és a munkaerő szabad áramlása soha nem látott ipari 
                                                 
1  Angoltanár, művészettörténész, a Tudományos Újságírók Klubjának tagja. 
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fellendülést hozott létre.” [8] A vasút fontosságát a cári Oroszország is 
központi kérdésnek tekintette. 1900 és 1904 között - főleg a nyugati 
országokban - több mint 4000 km-nyi pálya épült. Példátlan anyagi 
áldozatok árán épült ki a szibériai vasút, amelyre Oroszországnak 
szüksége volt ahhoz, hogy megszerezze Mandzsúriát. A szibériai 
vasúthálózat gerincvonal lett az orosz gazdaságpolitika számára, és 
lehetségessé tette a közép-ázsiai tartományok feltárását is. Ugyanez 
a gazdaságpolitikai előkészítő szerep jutott a déli tartományokra néz-
ve a kaukázusi stratégiai vasútvonalaknak. Logikus, hogy a fejleszté-
sek sikeres kivitelezése érdekében katonáknak is részt kellett venniük 
a munkában. Kezdetben hét vasúti hadosztály alakult, és első beve-
tésükre 1904 és 1905 fordulóján, az orosz-japán háború idején került 
sor. Oroszország - és később a Szovjetunió - méretei és útviszonyai 
szükségessé tették a közlekedés és áruszállítás zökkenőmentessége 
érdekében a terület vasútvonalainak lehetőség szerinti folytonos kar-
bantartását, illetve hatékony katonai felügyeletét, főleg a határszéle-
ken az elmúlt század elejétől napjainkig. A haderő és a vasútmérnö-
kök, a többi európai országhoz hasonlóan, páncélvonatokkal oldották 
meg ezeket a feladatokat a politikai konfliktusok idején. Tervezőmun-
kásságuk igen figyelemreméltó páncélvonat-megoldásokat eredmé-
nyezett. Oroszország még a mai napig is alkalmaz vasúti harci esz-
közöket, amelyek között rakétatüzérség hordozására alkalmas típu-
sok is kifejlesztésre kerültek. [6, 7]  

Összesen mintegy 300 páncélvonat-egység épült a tanulmány által 
vizsgált időszakban Oroszországban, majd a Szovjetunióban. [1] A 
szovjet szárazföldi csapatoknak 1941 júniusában 8 páncélvonat-
zászlóalja volt, amely szám 1942 első felére 40-re, majd az év végére 
64-re emelkedett. [12] Ezzel szovjet részről mennyiségileg a II. világ-
háború megvívását meghatározó tényezővé vált a páncélvonat-
alkalmazás. (Összevetésképpen: a német haderő jóval kevesebb 
páncélvonatot alkalmazott, elsősorban vasútbiztosító feladatokra a 
partizánveszélyes területeken.) A szovjet páncélvonatok vizsgálata 
ilyen értelemben is fontos kutatói feladat. 

Az első világháború 

Az első világháborúban négy orosz páncélvonat vett részt, ame-
lyek elsődleges feladata a front mögötti területek védelme volt. Ez 
kényszerfeladat volt, és a frontok megmerevedésével véget ért. Mivel 
az első világháború csatamezőin nem nagyon közlekedhettek vona-
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tok, a páncélozott szerelvények a frontvonalakhoz legközelebb elhe-
lyezkedő állomások vágányain tartózkodtak. Az egységek mindegyike 
hasonló fegyverekkel rendelkezett: 76,2 mm-es lövegekkel és gép-
puskákkal. A lövegek nem tudtak teljesen körbefordulni. Később tör-
téntek módosítások, és azokat tornyokban helyezték el – az első 
konstrukciók nem ritkán olyan nagyméretűek voltak, hogy a vagonok 
alvázát teljesen lefedték.  

 
1. ábra. A VS-60 típusú páncélvonat 

A polgárháború kitöréséig stagnáltak a fejlesztések, majd az a szo-
kás terjedt el, hogy szerkocsikat kezdtek átalakítani a vasúti üzemek-
ben úgy, hogy azok oldalfalait kivágták a géppuskák számára. Egy 
másik rögtönzött megoldás volt, hogy tábori lövegeket raktak teljes 
talpazattal pőrekocsikra. Páncélozás alig létezett, és a mozdonyok 
teljesen védtelenek voltak a támadások ellen. A kocsikon összehe-
gesztett vágányelemek vagy homokzsákok szolgáltatták a védőfel-
szerelést. 

A polgárháború évei 

A fejlesztések evolúciójának megértése érdekében ki kell térnünk 
először a polgárháború éveire. Az első fontos esemény Duhonyin tá-
bornok utolsó elkeseredett kísérlete volt Oroszország kapitulációjá-
nak megakadályozása érdekében. 1917 novemberében támadást 
intézett a szembenálló csapatok ellen, és alkalmazott taktikája, amely 
a gyalogsággal és a lovassággal való szoros együttműködést része-
sítette előnyben, a páncélvonatok második világháborús bevetését 
mindvégig befolyásolta. A tábornok parancsnoksága alá tartozó vonat 
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személyzete szoros összhangban harcolt a többi egység katonáival, 
még tengerészekkel is. Az egységek egymással való kooperálása, 
illetve a vonatok kialakítása a legnagyobb tűzerő és biztonság eléré-
se érdekében doktrínává vált. A kivitelezők a vonatok mindkét végére 
irányító-állásokat is szerkesztettek, hogy a sínekre helyezett akadá-
lyokat már ideje korán az őrszemek vegyék észre, és a harcászati 
szituációtól függően reagálhassanak.  

 
2. ábra. A 204-es számú páncélvonat nagykaliberű lövege 

propagandafelvételen 1919 körül 

A későbbi Vörös Hadsereg mindent megtett ennek a fegyver-
nemnek a kihasználására elsősorban azért, mert a fehérgárdista erők 
ellen olyan eszközhöz juthatott, amely a csaták kimenetelére valóban 
döntő hatást gyakorolt, illetve a huszadik század kezdeti évtizedei-
ben, Oroszországban egyedül csak vasúttal lehetett bejárni az ország 
távol eső pontjait. Az első bevetések során a kezelőszemélyzetek 
nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot, mivel nagy részük pontosan 
azok közül a munkások közül került ki, akik maguk a szerelvényeket 
is építették. A vonatok sorsának alakulása, valamint a politikai néze-
tek iránti elkötelezettség különleges ideológiai egyveleggel látták el a 
harcoló katonákat.  

1918 és 1919 között 23-ról 59-re emelkedett a páncélozott szerel-
vények száma, majd a polgárháború végére ez a szám 103-ra duz-
zadt. [4] Ezeket több alkalommal javították, és bevetették még a má-
sodik világháború első hónapjaiban is. Alkalmazásukra vonatkozóan 
az ellenséges terület felderítése és biztosítása volt a feladat, de gya-
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kori volt a vita a hadrendbe sorolást illetően. Nehéz volt eldönteni, 
hogy a vonatok a gyalogság vagy a tüzérség érdekeit szolgálják-e 
jobban. 

 
3. ábra. PR-35 típusú páncélozott mozdony karbantartás közben 

A tábori tüzérséggel ellentétben magasabb volt a tüzelési haté-
konyság, és több lőszer is jutott a telepített fegyverekre. Különleges 
bevetések idején még felderítő ballont is felbocsáthattak a páncélvo-
natból, hogy pontos legyen a frontszakasz felderítése.  

 
4. ábra. A Volga elnevezésű páncélvonat megfigyelőballon-szállító 

kocsija 1919-ben 
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1918-ban Caricin (a későbbi Sztálingrád) ostromának sikerét is a 
vonatok mozgékonysága biztosította, és a csata után nyilvánvalóvá 
vált az is, hogy az esetleges találati sérüléseket nem lehet csupán 
tábori körülmények között javítani, és szükséges a még jobban kép-
zett szakembergárda alakítása. Az új körülmények lehetővé tették 6 
és 8 milliméteres páncéllemezek alkalmazását és a fegyverek, vala-
mint a mozdonytípusok egységesítését. Ha nagyobb, 100 vagy 120 
mm-es hajóágyúkat szereltek a vonatra, akkor az külön parancsnok-
ság alá tartozott, és feladata kizárólag az objektumvédelem volt, kü-
lönösen tengerparti helységekben. 

 
5. ábra. A munkások egy páncélvonat kommunikációs eszközeinek 

vezetékeit építik be 

Az egységesítési törekvéseknek köszönhetően végleg a gyalogság 
támogatása maradt a (bizonyos szempontból a korai páncélos fegy-
vernemhez sorolható) páncélvonatok elsődleges feladata, amelynek 
köszönhetően 1920-ban sikerült legyőzni a lengyel lovasságot is az 
intervenciós időszak során. Ha egy ütközetre vasútvonal mellett került 
sor, ott mindig volt jelen páncélvonat. Amíg nem sikerült elegendő 
mennyiségű harckocsi és páncélautó alkalmazását megszervezni, 
addig a támadás esetén a páncélvonat támadott először, vagonjaiban 
a személyzeten kívül 90 katonával, akiknek addig kellett tartaniuk 
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állásukat, amíg az utánpótlás meg nem érkezett. Amennyiben szük-
séges volt, a páncélvonatoknak a lovassággal is együtt kellett mű-
ködniük, hogy kihasználhassák mindkét fegyvernem mozgékonysá-
gát. Védekezésnél a szerep felcserélődött, és a szerelvény a háttér-
ben maradt, hogy egy ellencsapással megsemmisítse az előretörő 
ellenség páncélos egységeit.  

A vonatokat kettesével vagy hármasával osztották zászlóaljakba. A 
vonatok közötti kommunikációt először géppuskákkal ellátott hajtá-
nyokkal, majd külön erre a célra átépített páncélautókkal szervezték 
meg. A szabványosítás során mind a közvetítő egységek, mind pedig 
a vonatok, de legfőképpen a mozdony esetében kapott hangsúlyt a 
légvédelem. A következő nagyobb háború kimenetelét már a 
légifölény fogja eldönteni, ezért semmilyen mozgást biztosító eszköz 
nem maradhat védtelenül. Az először megépített sorozat-
példányokon ezek a fegyverek még nem voltak beintegrálva a jármű-
vek formaterveibe, inkább csak hatékony kiegészítésként szolgáltak. 

A szovjet páncélvonatok jelentőségét mi sem támasztja alá jobban, 
mint az, hogy 1921-ben Trockij minden nagyobb utazását két páncél-
vonat biztosításában tette meg. 

További fejlesztések a II. világháború végéig 

A BP-43-as típus számított a páncélvonatok fejlődési csúcspontjá-
nak. A szerelvényhez használt OW típusú mozdony kötény jellegű 
páncélozást kapott, és a legfontosabb alkatrészeit kis nyílászárókon 
keresztül érhette el a személyzet. A szerkocsin helyezkedett el a pa-
rancsnoki torony egy nyitott platformmal a szomszédságban, amelyet 
egy DSK típusú légvédelmi géppuska fészkének szántak. Ennél a 
típusnál már rádió biztosította a kapcsolatot a többi egységgel, a vo-
nat belsejében pedig hangcsöveken keresztül és szignáljelzésekkel 
folyt a kommunikáció. A csőrendszerhez egyaránt használtak fémből, 
illetve gumiból készült elemeket.  A  vonatokhoz  tartozó  PL-43-as  
páncélozott  vagontípus  T-34-es tornyot kapott, illetve egyenként 3-3 
géppuskát. Ezekből egy a tornyokban, kettő pedig a kocsitest két ol-
dalán helyezkedett el.  

A vonatoknak a T-34/76 harckocsikéval megegyező tornyai a mér-
nökök tudatos, az univerzális felhasználhatóság érdekében hozott 
döntése miatt kerültek rendszeresítésre, és ezt a felfogást vitték át a 
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Vörös Hadsereg őrnaszádjaira is. Ez a kivitel egyedül csak a Szovjet-
unióban fordult elő, de a teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, 
hogy az elv jelentősen függött a hadianyagkészletektől is, illetve a 
harckocsigyárak kapacitásától. (Érdekességképpen megemlítendő, 
hogy a második világháború első veszteséges évei még páncélozott 
villamosokat is eredményeztek a nagyvárosokban, például Odesszá-
ban, az ottani harckocsigyár révén.) 

 
6. ábra. A „За Родину” (A Hazáért) feliratú, 2. számú páncélvonat, 

tornyában tüzérségi távmérővel 

A vonatok tájékozódását is a T-34-es harckocsik tornyainak kémle-
lőnyílásai biztosították, és a vagonok között biztosított volt az átjárási 
lehetőség. A zárt tereket a mozdony gőzével fűtötték (emiatt kedvel-
ték a zsákmányolt szovjet típusokat a Wehrmacht katonái is). A vago-
nok szabadon maradt külső felületeit hadianyagok tárolására hasz-
nálták, és a vonatok elején további pőrekocsik voltak, amelyek az 
esetleges aknák hatástalanítására szolgáltak, de pálya-helyreállítási 
anyagokat is rakodtak rájuk.  
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A légvédelmi vagonokon egyenként kettő nyitott, de magas oldalfa-
lú, forgásra nem alkalmas felépítményt szerkesztettek a hadmérnö-
kök. A fegyverzet két 1939-es 37 mm-es légvédelmi gépágyúból állt. 
Haladás közben ezeket a menetiránynak megfelelően fordították, víz-
szintes állásban. Az állásokat fentről páncéllemezek védték, amíg 
bevetésre nem kerültek a fegyverek, és ha szükség volt a védelemre, 
ezeket lehajtották. A tornyokon három kémlelőnyílás volt, zsalukkal 
felszerelve. A tornyokba a szegélylemezek felől lehetett bejutni, de 
voltak speciális esetekre fenntartott csapóajtók is a fenékrészen.  

 
7. ábra. BA64b sínautó, amely képes volt a sínpályától független te-

repjárásra is 

Az 1930-as évek egyik legkülönlegesebb innovációja a ZsDT-3 tí-
pusjelzésű „vasúti torpedó” volt, amelyet az Ordzsonikidze-i Gépgyár 
fejlesztett ki. Ez nem volt más, mint egy öngyilkos szerelvény más 
páncélvonatok ellen, amely egy feláldozható mozdonyból és egy 
pőrekocsiból állt. A pőrekocsit robbanóanyagokkal rakodták meg, és 
nagy sebességgel belehajtották a célpontba. A mozdony egy akkumu-
látoros meghajtású kéttengelyes vontató hajtány volt, a robbanó ra-
komány 224 kg súlyából 99 kg-ot tett ki a gyújtóanyag. A hajtány ma-
ximális sebessége 37 km/h volt, és 9,6 kilométer megtételére volt ké-
pes. Az első ilyen szerelvényeket 1938-ban állították szolgálatba, és 
az eredeti tervek szerint minden páncélvonathoz ötöt-ötöt kapcsoltak 
volna. Bár 1941-re sok állt rendelkezésre belőlük, nem maradtak fenn 
adatok a bevetésükre vonatkozóan. 
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Páncélvonatok harci alkalmazása a második világhábo-
rú évei alatt 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti szakaszában is jól bizonyítottak a 
páncélvonatok. A vasutas depókat úgy alakították át, hogy azok pán-
célozott vagonokat is tudjanak gyártani. 1941. augusztus és szept-
ember között 20 többé-kevésbé módosított páncélvonatot építettek a 
szovjetek. A terveket a poltavai mozdonyszerelő gyárban hagyták 
jóvá, és egységesen az NKPSz-42 típusmegjelölést kapták. Az 
NKPSz a Vasúti Népbiztosság (Народный Комиссариат Путей 
Сообщения ) hivatalának nevéből ered. Ezek megfeleltek a BP-35-ös 
modellek egyszerűsítésének, de több páncélzattal. A tervek kidolgo-
zottsága ellenére a megvalósítás sok rögtönzéssel történt a kezdeti 
háborús veszteségek következtében fellépő szervezési hibák miatt.  

 
8. ábra. A „Красная Звезда” Vörös csillag elnevezésű páncélos mo-

torvonat KV-1-es harckocsi-toronnyal 

1941-ben Vorosilovgrádban (ma Luganszk) két vonat is megépült. 
Az egyik az „Особый бронепоезд №1” (Speciális rendeltetésű pán-
célvonat №1) Moszkvát védte, de egy év alatt megsemmisült, a má-
sikat csak később sikerült megépíteni, mert az üzem elköltözött. A 
gyárban dolgozók nagy része már 1918-ban is foglalkozott páncélo-
zott járművek építésével. A vonatokat megszakítás nélkül több mű-
szakra osztva építették. A vonatok az erős Ov osztályba tartozó moz-
donyból, két támadó páncélkocsiból, illetve kétágyús kocsiból álltak 
107 mm-es lövegekkel. A második szerelvényt végül is a 18. hadse-
reg támogatására osztották be, amellyel Rosztovban harcoltak a né-



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

265 

metek ellen. Az 1941. november 28-i harcokban a legénység több 
mint ezer lövedéket lőtt ki a német állásokra Alekszandrovka közelé-
ben. 

 
9. ábra. BP-35 típusú vonat a hozzárendelt felderítő sínautó egysé-

gekkel 

Másnap, miután az oroszok visszafoglalták Rosztovot, a „За 
Родину” (A Hazáért) feliratú vonatot a Donyec-medencébe (Донбасс) 
irányították. A térségben december 6-ig folytatott felderítő hadművele-
teket, amikor is az ellenség tőrbe csalta, és mögötte felrobbantotta a 
sínpályát. A katonáknak sikerült kemény munkával helyreállítani a 
pályaszakaszt, és megszökni a gyűrűből.  

A német harci alakulatok folyamatosan törekedtek a páncélvonatok 
leküzdésére. December 28-án egy Debalcevo (Дебальцевo) elleni 
sikeres támadás után egy páncélvonat a honállomása felé tartott, de 
útközben egy bombázókötelék megtámadta. A vonat védői két gépet 
lelőttek, de a többiek célba találtak, és kisiklatták a mozdonyt. Mind a 
mozdonyvezető, mind pedig a vonatparancsnok megsérült. A pályát 
azonban ismét sikerült helyreállítani, és egy másik mozdonnyal a 
még épen maradt vagonokat elszállítani.  

Végül a mozdony is visszakerült Vorosilovgrádba javításra. A mun-
kák januárra be is fejeződtek, de az új honállomást később a németek 
elfoglalták a szerelvénnyel együtt, amely addig éjszakai tüzérségi 
támogatást hajtott végre Popasznaja (Попасная) körzetében. 
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10. ábra. BP-35 típusú vonat légvédelme Maxim géppuskákkal 

1942 áprilisában A. L. Bondarenko vonatparancsnok és 
legénységének egy része továbbképzésen vett részt, míg I. M. 
Bobrikovot a 2. számú páncélvonat parancsnokává nevezték ki. A 
szerelvényt Poltava környékén állomásoztatták tovább. A következő 
német offenzíva miatt a szovjeteknek a Donyec folyó mentére kellett 
visszavonulniuk. Július 13-án Rodakovo (Родаковo, ukránul 
Родаковe) mellett több páncélvonatnak kellett megakadályoznia az 
ellenség előrenyomulását Vorosilovgrád felé. Két nap alatt a vonatok 
kiűzték a német helyőrséget Szlavjanoszerbszk (Славяносербск) és 
Zimogorje (Зимогіря)2 állomásokról, ám Melovaja (Меловая)3 
közelében az egyiket légitámadás érte. Ezt sikerült elhárítani 
áldozatok nélkül, de előremenet közben újabb gyalogos egységekkel 

                                                 
2 Ukrajna, Luganszk körzet (a szerkesztő megjegyzése) 
3 Ukrajna, Harkov körzet (a szerkesztő megjegyzése) 
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került szembe, akik légitámogatást kértek, amely felrobbantotta a 
síneket. A sok véráldozat ellenére tovább folytatódtak a harcok, és 
végül több mint 30 bombázó repült el a terület fölött. A vonatot végül a 
szerkocsinál telitalálat érte. A detonáció további két páncélozott 
vagont lerepített a sínekről, és a kezelőszemélyzet is súlyosan 
megsérült. A nap végére a „За Родину” feliratot viselő páncélvonat 
teljesen megsemmisült, míg a másik vonat a pálya állapota miatt nem 
tudott visszavonulni. A maradék legénység visszavonult, és a 
helyszínen maradt felszerelést felrobbantotta.  

Említésre érdemes még, hogy Sztálin nyolc páncélozott vonat kí-
séretében ment a potsdami konferenciára a második világháború vé-
gén.  

A vonatok szerkezeti felépítése 

A GKO – Государственный Комитет Обороны (Állami Honvédel-
mi Bizottság) – 1941 októberében vette át a páncélvonatok tervezé-
sét, ezzel megalapozva a vonatok fejlesztésének második fázisát. 
Eredetileg 32 zászlóaljat hoztak volna létre, egyenként két-két szerel-
vénnyel 1942 elejéig. A BP-35-ös és NKPSz-42-es konstrukciók 
gyengének minősültek, mert négytengelyes kocsijaik nagyon maga-
sak voltak, és tornyaik sem illettek egységesen a vonatok sziluettjé-
be. Mondani sem kell, hogy rendkívül könnyű célpontok voltak. Rá-
adásul egy páncélozott vagon elvesztése a teljes vonat tűzereje felé-
nek megsemmisülésével járt. Erre a hadvezetés is rájött, és „OB-3” 
(Облегчённый Вариант – könnyített változat) néven új terveket ké-
szíttetett, amelynek kisebb, már csak kéttengelyes kocsijai voltak, 
egyetlen ágyúval. A változat annyira közkedvelt lett, hogy csak 
„Третий” (A Harmadik) névvel illették. A tervek kidolgozását nagyban 
siettették a háborús események, és a tervrajzok az elkészült tervezé-
si szakaszoknak megfelelően rögtön a gyárakba kerültek. 

Az OB-3-asok kilenc NKPSz gyárban és 43 szerelőműhelyben ké-
szültek egyidőben. Csak olyan műhelyekkel lehetett számolni, ame-
lyek rendelkeztek megfelelő eszközökkel az acél megedzéséhez, 
amely a páncélzat alapeleme. A valóságban viszont csak négy olyan 
szerelvény készült el, amelyeknek ilyen jellegű felszereltsége volt - 
ezeket nevekkel is ellátták: „Лунинец” (Luninets4), „Омский 

                                                 
4 Belorusz város 
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Железнодарожник” (Omszki vasutas), „Енисей” (Jenyiszej) és 
„Красноярец” (Krasznojári). 

A legtöbb vonat hagyományos acéllemezek felhasználásával ké-
szült úgy, hogy a védelmet valójában két réteggel oldották meg, egy 
kevés hézaggal közöttük. Az üres helyet cementtel töltötték fel. 

 
11. ábra. BP-43 típusú páncélvonat egy lövegkocsija T-34-es torony-

nyal 

A Vörös Hadsereg Tüzérségi Főosztálya, amely a szerelvények fel-
fegyverezéséért volt felelős, a kezdetekben csak régi tüzérségi esz-
közöket tudott azokra telepíteni (76 mm 1902-es, 76 mm 1927-es, 76 
mm AA 1914-es, L-10 76 mm harckocsilövegek és lefoglalt polgárhá-
borús, francia és lengyel 98-asok). A modernebb F-22-es és F-34-es 
76 mm-es ágyúk csak korlátozott számban voltak elérhetőek. A gép-
puskák és ágyúk tekintetében Maximok, DT-k és elkobzott Brownin-
gok kerültek beépítésre.  

A tüzérségi felszerelésekhez szinte alig volt utánpótlás azok külföl-
di eredete miatt, és az optikai célzóberendezések teljesen hiányoz-
tak. Ezek a tényezők a gyárak munkásainak és később a katonáknak 
is nagy gondot okoztak. Minden OB-3-as vonat egy OV vagy OK tí-
pusú páncélozott és légvédelmi gépágyúval is felszerelt mozdonyból 
(30-50 mm-es páncéllemezekkel borítva) és négy páncélozott kocsi-
ból állt. A kocsik 30-80 mm-es rétegelt vagy betonnal kiegészített 
páncéllemezeket kaptak, amelyek 30º-os szögben döntve voltak. A 
lövegek hatszög alapú tornyokban helyezkedtek el, kiegészülve ko-
csinként öt géppuskával. Négy ebből a vagonok négy sarkán, vala-
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mint egy a löveg kiegészítéseként helyezkedett el. Csak a lövegen 
volt irányzék, más optikai eszköz nem állt rendelkezésre. Csak a va-
gontestbe vágott nyílásokon keresztül volt lehetséges a kilátás és a 
navigáció. Egy vagonban 12 katona teljesített szolgálatot.  

PÁNCÉLVONAT TÍPUSOK 
1. számú táblázat 

Típus, év-
szám Mozdony Lövegkocsik Légvédelmi 

kocsik Darabszám 

VS-60, 1931 VS-60 2 x VS-60 nincs kb. 15 

Nehéz pán-
célvonat, 
1933 

VS-60 2 x VS-60 nincs 13 

BP-35, 1936 PR-35 
2 x PL-35 

(1938-tól PL-
37) 

1 x SPU-BP kb. 67 

Páncélozott 
légvédelmi 
vonat, 1940 

nincs nincs 

2 kocsi (15mm 
páncélzattal) 

fegyverzet: 2 x 
76mm légvé-

delmi ágyú + 1 
x négycsöves 

Maxim + 2 
géppisztoly 

5 

Páncélozott 
légvédelmi 
vonat, 1941 

nincs nincs 

3-tól 6 kocsiig 
37mm vagy 

76mm-es lég-
védelmi löve-

gekkel 

több mint 
100 

NKPSz-42, 
1941 NKPSz-42 2 x NKPSz-42 nincs kb. 20 

BP-42, 1941 
PR-43 (30 - 
45 mm-es 

páncélzattal) 
2 x PL-42 

2 tetszőleges 
fegyverzetű 

kocsi 
5 

Krím-típus, 
1941 

nincs, de 
páncélozott 
30 mm-ig 

3 tetszőleges 
fegyverzetű 
kocsi (pl. 76 

mm-es tenge-
részeti 34K 

típusú lövegek) 

 7 

OB-3, 1942 NKPSz-42 4 x OB-3 0..1..2 x PVO-4 kb. 65 

BP-43, 1943 PR-43 4 x PL-43 2 x PVO-4 27 
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12. ábra. BP-43 típusú páncélvonat építésének utolsó mozzanatai 

A gyártás megszervezésének nehézségei miatt a tervezett meny-
nyiségből csak 10 darab készült el 1942. január elsejéig. Ezek még 
ugyanabban a hónapban 12-vel, majd februárban 17-tel és legvégül 
márciusban 26-tal egészültek ki. Összesen 65 példány került össze-
szerelésre, és minden zászlóalj kapott még két PVO-4-es (PVO: 
Противовоздушная Оборона - légvédelem) légvédelmi páncélva-
gont is.  

A PVO-4-es típus két 20-25 mm-es ágyúval vagy két 12,7 mm-es 
légvédelmi géppuskával volt felszerelve. Az OB-3-asok annak ellené-
re, hogy eredményesen szerepeltek a harctereken, a felhasznált 
anyagok rossz minőségének köszönhetően nagy veszteségeket 
szenvedtek. A gyártás évében a megépült szerelvények közül 20 se-
lejtlistára került. A bevetésekre főleg a tavaszi hónapokban került sor, 
és a páncélvonatok sorra mind részt vettek a második világháború 
döntő csatáiban Voronyezsnél, Harkovnál, Sztálingrádnál és Észak-
Kaukázusban.  

Érdekes adalék, hogy az egységeket sok esetben légvédelmi cé-
lokra használták, amelyekre eredetileg nem tervezték. Egy ilyen eset-
re került sor június 28-án, amikor a Южноуралский 
Железнодарожник (Dél-Urali vasutas) nevű vonat I. E. Orlov pa-
rancsnoksága alatt a 40. hadsereg és a 121. lövészzászlóalj hátvéd-
jeként teljesített szolgálatot Щигры - Мармыжи5 térségében. A sze-

                                                 
5 Kurszki régió (a szerkesztő megjegyzése) 
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relvény 14 órán állt harcban az ellenséges repülőkkel tíz csapást is 
átvészelve, ezalatt öt repülőt lőtt le. Estére minden lőszer elfogyott, 
és az ellenség meg tudta rongálni a síneket a Мармыжи állomás kö-
zelében. Mivel nem lehetett többé mozogni a pályán a legénység fel-
robbantotta a felszereléseket és gyalog vonult vissza. 

 
13. ábra. BP-43 típusú páncélvonat mozdonya 

A páncélvonatokat az északi kaukázusi területekért folytatott har-
cokban vetették be 1942 őszén. Sok egység életét sem sajnálva küz-
dött a győzelem érdekében. A németek friss csapatokkal Elhotovo – 
Ardon – Vlagyikavkáz (Эльхотово – Ардон – Владикавказ) és 
Elhotovo – Beszlán (Эльхотово – Беслан)6 irányába kezdték meg az 
offenzívát. Rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy áttörés következhet be 
az "Elhotovo Kapuja" néven ismert térségben, ami szabad utat ered-
ményezne Vlagyikavkáz irányába.  

1942. október 29-én a 36. páncélvonat-zászlóaljat vezényelték ki a 
térség biztosítására. Az egység két páncélvonattal rendelkezett, a 
731-es „Вперёд, на Запад!”-dal (Előre nyugatra!) és a 717-es 
„Оренбургский железнодорожник”-kal (Orenburgi vasutas), ame-
lyeknek honállomásai Alagir és Ardon voltak. Október 30-ának regge-
lén a vonatok elérték a számukra kijelölt harcállásokat. 11 órakor, a 
köd felszállása után, a 717-es szerelvényt 18 repülőgép támadta 
meg. A mozdonyvezetők bravúros teljesítményének köszönhetően két 
támadó gépet sikerült lelőni, de harckocsik is megjelentek. A nap fo-
lyam sikerült azok támadásait is visszaverni, de két páncélozott va-
gon odaveszett, és a sínpálya is súlyosan megrongálódott, így min-

                                                 
6 Észak-Oszét települések (a szerkesztő megjegyzése) 
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den további helyváltoztatás ki volt zárva. Estére, miután minden lő-
szer elfogyott, a vonat parancsnoka, I. I. Fandej a kezelőszemélyzet 
evakuálását és visszavonulását rendelte el Alagirbe. Az ütközet hét-
órás időtartama alatt 22 német páncélos és páncélozott szállítójármű 
semmisült meg a szovjet adatok szerint. 

 
14. ábra. BP-43 típusú páncélvonat T-34-es tornyokkal 

A 731-es másnap szolgálatba is állt, és növényzettel álcázták. A 
harci taktika az volt, hogy az ellenséget a lehető legközelebbről verjék 
vissza, hogy jók legyenek a találati arányok. Sikerült is az első alka-
lommal hat tankot és három csapatszállítót megsemmisíteni telitalá-
latokkal. A mozdony vezetőfülkéjét két találat érte, így V. F. Galusko 
parancsnok, illetve a teljes kezelőszemélyzet az életét vesztette. A 
szerelvény ennek ellenére nem maradt egy helyben, mivel a fékek is 
megsérültek, elkezdett gurulni. Az útpálya végén csak az állította 
meg, hogy beleszaladt a 717-es számú vonatba. A baleset következ-
tében a 36. zászlóalj mindkét vonatát elvesztette, de sikerült 24 órára 
feltartóztatnia az ellenséget, amíg meg nem történt a harcoló csapa-
tok átcsoportosítása.  

 
15. ábra. TGM-14 típusú mozdonyok és TG-16 típusú tolatómoz-

donyok összekapcsolva 
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Egy másik terv alapján került összeállításra a „Козьма Минин” 
(Kozma Minyin) elnevezésű vonat, amely 1942 februárjára készült el 
a Gorkij gyárban, és a 659-es lajstromszámot viselte. Az OB-3-mal 
ellentétben a kocsik a BP-35-ös és az NKPSz-42 sorozatok tovább-
fejlesztései voltak. Ezek nagy négytengelyes konstrukciók voltak, 
mind zárt, mind nyitott kivitelben. Minden zárt kocsi két T-34-es to-
ronnyal volt felszerelve. A tanktornyok 76 mm-es lövegeihez még to-
vábbi hat géppuskát is beépítettek a tervezők, ezekből négy a tornyo-
kon kívül volt a kocsik oldalfalában. A vagonok 45 mm-es páncélzattal 
rendelkeztek, és nyitott változataikon további önvédelmi eszközként 
egy M-8-as rakétavető és két légvédelmi gépágyú volt. A vonatot egy 
mozdony húzta, és két-két zárt és nyitott vagonból állt, kiegészítve 
szokás szerint 3-4 pőrekocsival. 

 
16. ábra. KV-1-es tornyokkal felszerelt lövegkocsi 1942 márciusában 

Az utolsó lépcső a szovjet páncélvonat-tervezésben a már koráb-
ban említett BP-43-as típus volt. Ez az OB-3 és a Kozma Minyin ter-
veinek egyesítéséből született. A teljes vonatok négy PL-43-as és két 
PVO-4-es páncélozott vagonokból álltak, amely utóbbiakhoz légelhá-
rító fegyverzet is tartozott. A mozdony is kapott légvédelmet. A Vörös 
Hadsereg részére 21 db BP-43-as épült, illetve ismeretlen mennyi-
ségben az NKVD (Народный Комиссариат Внутренних Дел  - Bel-
ügyi Népbiztosság) is kapott belőlük. A vonatokhoz tartozó mozdo-
nyok gyártására három üzem kapott megbízást: Podolszk a PB típust, 
Kolona a KB típust és Harkov a HB típust gyártotta. 
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PÁNCÉLVONAT SPECIFIKUMOK 
2. számú táblázat 

Típus Tengelyek 
száma Fegyverzet Fegyverek 

hatótávolsága Javadalmazás 
Páncélzat (mm) 

Személyzet Tömeg 
(t) Darabszám 

oldal tető torony 
VS-60 

mozdony 4+4 nincs - - 10 8 16 10 126 pontosan 
nem ismert 

PR-35 
mozdony 4+4 

kétcsöves Maxim 
légvédelmi gép-

puska 
  10 8 15 17 129,5 pontosan 

nem ismert 

NKPSz-42 
mozdony 4+4 

négycsöves Ma-
xim légvédelmi 
géppuska és 3 

PV-1 
  30-50 változó változó pontosan 

nem ismert 

PR-43 
mozdony 4+4 DSK   30-60 változó változó pontosan 

nem ismert 

VS-60 
könnyű 
kocsi 

4 
2 x 76,2 mm 1902 
és 2 x Maxim (2 
toronyban) + 4 x 

Maxim 
10 km 540 töltet, 

10 000 töltény 16 8 16 30 67 pontosan 
nem ismert 

PT-35 
nehéz 
kocsi 

4 
1 x 107 mm 1910 
és 1 x Maxim (egy 
toronyban) + 4 x 

Maxim 
15 km 168 töltet, 

25 000 töltény 20 16 20 23 69 kb 27 

PL-35 
könnyű 
kocsi 

4 
2 x 76,2 mm 1902 
és 2 x Maxim (2 
toronyban) + 4 x 

Maxim 
12 km 560 töltet, 

27 000 töltény 15 10 15 30 69 pontosan 
nem ismert 
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PL-37 
könnyű 
kocsi 

4 
2 x 76,2 mm 

1902/30 és 2 x 
Maxim (2 torony-
ban) + 4 x Maxim 

14 km 560 töltet, 
30 000 töltény 20 15 20 30 70 pontosan 

nem ismert 

SPU-BP 
légvédelmi 

kocsi 
2 

négycsöves Ma-
xim légvédelmi 

géppuska 
 10 000 töltény 20   3 12 28 

PL-42 
tüzérségi 

kocsi 
4 

2 x 76,2 mm F-34 
és 2 x DT (2 T-34 

toronyban)  
+ 4 x Maxim 

10 km változó 45 20 52 változó változó 10 

NKPSz-42 
tüzérségi 

kocsi 
4 

2 x 76,2 mm és 2 
x géppuska (2 

toronyban) + 4 x  
géppuska 

pontosan nem 
ismert változó válto-

zó 
válto-

zó változó változó változó kb 40 

Krím-típus 
tüzérségi - 
légvédelmi 

kocsi 
4 

2 x 76,2 mm  
(Lender  vagy 

34K) 
+ néhány géppus-

ka 

pontosan nem 
ismert változó válto-

zó 
válto-

zó változó változó változó pontosan 
nem ismert 

OB-3 
könnyű 
kocsi 

2 
1 x 76,2 mm 

1902/30 és 1 x DT 
(egy toronyban) + 

4 x Maxim 

pontosan nem 
ismert 

180 töltet, 6300 
töltény 30-80 12 változó változó változó pontosan 

nem ismert 

PL-43 
tüzérségi 

kocsi 
2 

1 x 76,2 mm F-34 
és 1 x DT (egy T-
34 toronyban) + 2 

x DT 
10 km 168 töltet, 4536 

töltény 45 20 52 változó változó 54 

PVO-4 
légvédelmi 

kocsi 
2 2 x 37 mm 61-K  1200 30   változó változó 120 
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A zászlóaljak körülbelül 335 katonával rendelkeztek. Bár nem tudni 
a pontos adatokat, általában a páncélvonat mellett még egy tartalék 
mozdony, egy páncélhajtány, két páncélautó, három motorbicikli és tíz 
teherautó is rendelkezésre állt. Ha gyalogsági támogatás is volt jelen, 
akkor hat 82 mm-es aknavető is elérhetővé vált. 

Az MBV („Моторный броневой вагон”) páncélos motorkocsit 
1936-37 között tervezték az СКБ-2 (Специальное Конструкторское 
Бюро №2 - Speciális Tervező Iroda) mérnökei. A legtöbb technikai 
megoldás a T-28-as páncélossal hozza rokonságba, amely ugyanen-
nek az irodának volt a terméke. A megvalósítás teljesen önálló telje-
sítmény volt, formáját tekintve öttengelyes megoldással. Az első kettő 
rendelkezett meghajtással, a többi csak futó volt. A vonat tömege 
79,8 tonna volt, és 40 katona kellett a kiszolgálásához. A kocsiszek-
rényt 16-18 mm-es döntött páncélzattal látták el. Meghajtáshoz egy 
M-17T repülőgép-motort építettek be, amely képes volt akár 120 
km/h-ra felgyorsítani a kocsit. Fegyverzetként három T-28-as torony, 
öt géppuska és egy négyes egységbe összekapcsolt Maxim géppus-
ka-együttes került beépítésre. A szerelvény javadalmazása 365 akna 
és 32 962 géppuskatöltény volt.  

 
17. ábra. MBV-2 típusú páncélos motorvonat 

A motorkocsik rendkívül sikeresen szerepeltek szinte végig a hábo-
rú során. Bár páncélozottságuk nem volt nagy, mégis a lövegeiknek 
és gyorsaságuknak köszönhetően ellensúlyozni tudták a fellépő hiá-
nyosságokat. Már a háború előtt is készült belőlük 40 darab, és job-
ban sikerült konstrukciónak bizonyultak, mint a BP-35-ös szerelvény. 
Nemcsak a megszokottnál háromszor nagyobb motorteljesítmény, de 
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a relatív kis méret is nehezen befogható célponttá tette. Későbbi vál-
toztatásként a T-34-esek tornyait építették be a kocsikba.  

Az önjáró BD hajtányt, amely jelentősen kisebb méretű volt az 
MBV-nél is, felderítésre használták. Ezekből több kivitel készült há-
rom- és négytengelyes elrendezéssel, amelyekbe 45 mm-es és 76 
mm-es ágyúk kerültek beszerelésre. Olyan SP elnevezésű hajtány is 
készült, amelynél KV-1 harckocsitornyokat alkalmaztak. Ilyen egysé-
gek mellett szolgáltak a sínekre átépített páncélkocsik is, főleg a D-2, 
BA-6, BA-10 és BA-20 típusok. Ezekre külön fémkerekeket építettek 
emelőszerkezetekkel, amelyek segítségével mind a sínpályán, mint 
az utakon is mozoghattak. A fegyvereken nem változtattak a tervezők. 
A leginkább előnyben részesített páncélkocsi típus a D-2 volt az 
NKVD kötelékében, 1941-től. 

A légvédelmi feladatkörű páncélvonatok 

A szovjet páncélvonatok másik ágát a kifejezetten légvédelemre 
specializálódott egységek alkották, amelyeknek elsőrendű feladata 
volt a vasúti csomópontok bombázás elleni védelme. A kifejlesztésük 
1942-ben kezdődött, amikor bebizonyosodott, hogy a mobil légvéde-
lem ilyen formája rendkívül hatékony.  

 
18. ábra. PVO-4 és BP-43 légvédelmi kocsik összekapcsolva 
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A vonatok egy mozdonyból és öt kéttengelyes, légvédelmi fegyve-
rekkel ellátott 12-15 mm páncélvastagságú vagonból álltak. Három 
kocsi 7,62 mm-es géppuskával, illetve a többi két kocsi egy 37 mm-es 
gépágyúval és egy 12,7 mm-es DSK géppuskával volt felszerelve. A 
jobb objektumvédelem érdekében kiegészítő egységeket is rendeltek 
a vonatok mellé, ugyancsak 12,7 mm-es kaliberű fegyverekkel.  

 
19. ábra. Rögtönzött vasúti légvédelmi egység GAZ-AA teherautó 

platójára szerelt Maxim géppuskákkal 

A vagonokról a fegyverek leszerelhetőek és telepíthetőek voltak. A 
csomópontok környékén az első megoldás volt az elfogadott. Össze-
sen 8 vonat szolgált Sztálingrád körzetében és 35 Kurszknál. Össze-
sen 200 darab épült, és mind különálló egységként működhetett mi-
nimális alárendeltséggel. 

Az oroszok a legnagyobb előnyt a vonatok könnyű mozgathatósá-
gában látták. Ideális esetben egy vonat akár 500 km-es távolságot is 
meg tudott tenni egy nap alatt. A páncélozás jó minőségű volt, és el-
lenállt a kézifegyverek töltényeinek és a repeszeknek. Közeli célpont-
ra legalább négy ágyú és akár 12 géppuska is tudott tüzelni, ha sike-
rült a célpontot oldalról megközelíteni. Az sem volt elhanyagolható 
szempont, hogy a küzdőterek olyan nagyok voltak, hogy akár harcoló 
katonák is helyet foglalhattak a páncélozott vagonokban.  

Az orosz szerzők mind pozitívan emlékeznek meg a páncélvona-
tokról, különösen nagyra becsülve a háború első hónapjaiban tanúsí-
tott eredményeiket. Ezek közül két vonatot, az 56-os és a 72-es szá-
mút tartják különösen nagy becsben, mert vagy hadoszlopokat és 
áttörni készülő egységeket semmisítettek meg, vagy akár hét repülő-
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gépet is lelőttek, az Üzbegisztán névre keresztelt vonat pedig egé-
szen Brandenburgig jutott el 1945-ben.  

 
20. ábra. PL-42 típusú lövegkocsi T-34 tornyokkal a Sztálinért elneve-

zésű páncélvonatból 

 
21. ábra. Teljes OB-3-as páncélvonat 
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EGYÉB PÁNCÉLOZOTT EGYSÉGEK SPECIFIKUMAI 
3. sz. táblázat 

Típus Tengelyek 
száma Fegyverzet Legnagyobb 

sebesség Javadalmazás Páncélzat (mm) 
Személyzet Tömeg 

(t) Darabszám 
oldal tető torony 

D-2 
motorkocsi  

2 x 76,2 mm 1902 
és 2 x DT (2 to-

ronyban) 
+ 4 x Maxim + 

kétcsöves Maxim 
légvédelmi gép-

puska 

75 km/h 500 töltet és 
32 000 töltény 16 10 16 16 változó 30 

MBV 
motorkocsi 5 

3 x 76,2 mm KT + 5 
x DT + 3 légvédel-
mi DT (3 T-28 to-

ronyban) 
+ 4 x Maxim + 1 x 
DT + 1 x négycsö-
ves Maxim légvé-
delmi géppuska 

120 km/h 
365 töltet és 

10 962+22 000 
töltény 

16 10 20 kb. 40 40 2 

BTD 
nehéz 

motorkocsi 
2 

1 x 45 mm 20K és 
1 x DT (T-26 to-

ronyban) + 1 x DT 
+ 3 x Maxim + 1 x 
kétcsöves Maxim 
légvédelmi gép-

puska 

pontosan 
nem ismert 

154 töltet és 
1536+21 000 

töltény 
16 8 13 9 változó 5 

DTP 
motorkocsi 2 1 x Maxim (egy 

toronyban + 6 x DT 
pontosan 

nem ismert 
4032+3000 

töltény 8 4 válto-
zó változó változó 6 

BD-41 
motorkocsi  T-40 torony és test pontosan 

nem ismert változó 9 6 10 változó változó 12 
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A légvédelem szerepe annyira kritikussá vált az orosz katonai dokt-
rínában az első hónapok után, hogy a mérnökök és a vasutas műhe-
lyek külön specializált vonatokat is létrehoztak objektumvédelem cél-
jából. Ez azért volt elkerülhetetlen, mert a harckocsik fejlődése átvette 
a kezdeményező szerepet a támadásokban, hiszen azok nem voltak 
sínhez kötve, a Christie-féle felfüggesztés pedig különösen jó terepjá-
ró képességet biztosított. 

A légvédelmi vonatok természetesen továbbra is pályaudvarokat 
védtek, de vizekkel kapcsolatos létesítményeket is, és sokszor a le-
génységük tengerészekből állt. 1986-ig cikkeztek az orosz folyóiratok 
a vonatok hőstetteiről, mint például a Bolsevik névre keresztelt vonat-
ról, amely 13 000 km2-nyi területet biztosított, és harminc repülőgépet 
lőtt le. 

A páncélvonatok a hagyományos légvédelmi egységekkel azonos 
rendszerben teljesítették szolgálatukat, az ütegeik szakaszokból áll-
tak, illetve távmérő és megfigyelő egységek is segítették őket. Az iga-
zi eltérés abban rejlett, hogy a többi létező fegyvernem eszközei a 
vonatokon is megjelentek, ez a vonatok lövegtornyaira éppen úgy 
vonatkozik, mint arra, hogy a rakétavető Katyusák csövei is a vago-
nokra kerültek. A Kozma Minyin vonat pontosan éppen ezek közé 
tartozott, amely Gorkijban készült el 1942-ben, és végleges felszere-
lését, az M8-as rakétákat, a fronton szerelték fel rá. 

A páncélvonat-építés és a vasúti tüzérség kapcsolata 

A különleges felszerelések megjelenése révén a vasúti lövegekre is ki 
kell térnünk, mivel 1917-ben ilyen névvel kezdték el illetni az orosz 
hadseregben a páncélvonat-szerelvényeket. Természetesen ennek 
az elnevezésnek csak a háború után nőtt meg a jelentősége. 1920-
ban jelent meg például az „атаман Чуркин” (Csurkin ataman) 
elnevezésű vonat, amely már valóban rendelkezett a mozdony elé 
kapcsolt olyan négytengelyes vagonnal, amelyre felszereltek egy 
előretüzelő nagyobb kaliberű löveget. A vonathoz még felderítő ballon 
is tartozott, melynek segítségével 20 km távolságra elláttak a 
tüzérségi megfigyelők.  

A későbbiekben ez a megközelítés már tudatos volt, és 1927-ben 
A. G. Dukelszkij hadmérnök már azzal próbálkozott, hogy megoldást 
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találjon az ISMAIL nevű csatahajó 356 mm-es lövegének vonaton 
való alkalmazására. 

 
22. ábra. OB-3 típusú páncélvonat mozdonya 

1924-től javultak az ország gazdasági mutatói, és már lehetőség 
adódott, hogy ne csak újra felhasználjanak lövegeket a vonatépítők, 
de újakat is fejlesszenek a tengerészet mintái alapján. A kaliberek 
szempontjából 130 mm és a már említett 356 mm voltak a mérethatá-
rok. A hadvezetés célja egyértelműen határvédelem volt, és a szerel-
vények az esetleg még hiányzó erődítmények hiányát pótolták volna. 
Mára már nem lehet tudni, hogy ebből az elképzelésből mennyi való-
sult meg a második világháború kitöréséig. A 356 mm-es kivitelből, 
amely végső formájában 340 tonna tömegű volt, kettő készült, és az 
egységek a Csendes-óceán partvidékén teljesítettek szolgálatot. A 
fejlesztések későbbi szakaszaiban egy standard 180 mm-es kaliber 
alakult ki, amely a támadó tengeri hajók ellen is bevethető volt. A ter-
vek mögött egyértelműen a rugalmasság és mozgékonyság igénye 
rejlik.  

Az 1929-es évben három fő kategóriába osztották fel az összes 
járművet:  

- könnyű páncélvonat, A-típus; 
- könnyű páncélvonat, B-típus; 
- különleges páncélvonat, ON. 

Ezt az osztályozást csak a mozdonyok lövegeinek űrméretei befo-
lyásolták. 
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Leningrád ostroma és a páncélvonatok 

A második világháború első olyan jelentős ütközete, amikor a nagy 
kaliberű (részben vasúti) lövegek jelentős műveleti szerepet játszot-
tak, Leningrád ostroma volt. A mozgósítás akkor kezdődött meg, ami-
kor a Wehrmacht megközelítette Nyéva városát. A szovjetek négy 
balti-tengeri egységet csoportosítottak a területre, és végül összesen 
29 üteg, 70 löveggel támogatta a védőállásokat. Az utóbbiakat sebté-
ben építették meg 1941 során, és a szükség miatt felhasználták hoz-
zájuk a még teljesen meg nem épült hadihajók 100, 130 és 152 mm-
es lövegtornyait. A legmeglepőbb, hogy ezeknek a fegyvereknek a 
tűzhatékonysága és találati aránya nagyon hasonlított a hagyomá-
nyos tüzérség teljesítményéhez, és összesen két fő negatívum róható 
fel a megoldásnak: az egyik az, hogy a sínek megléte nélkül lehetet-
len volt a mozgathatóságot megoldani, a másik pedig az, hogy a nagy 
méretek miatt nehézkes volt az álcázás.  

 
23. ábra. NKPSz-42 típusú páncélvonat mozdonya és lövegkocsijai 

1942. január 8-án a 101 tengerészeti dandár és a tengerészeti tü-
zérség egy irányítás alá szerveződött. Ennek köszönhetően hatvan-
négy löveget lehetett mozgósítani a kritikus területekre, amelyek Le-
ningrád területére 144 000 töltényt lőttek ki. A lövegek főleg távoli cél-
pontra tüzeltek, de a Kronstadt-i tengeri forgalmat is védték. A megfi-
gyelést a 3. légballon zászlóalj szervezte meg, amely annyira jól segí-
tette a munkát, hogy 1943-ra már néhány egység felszabadult a kör-
zetből és visszairányíthatóvá vált az eredetileg neki szánt állomáshe-
lyére.  

A következő nagy bevetés Moszkva ostroma volt, amelyben a 200-
as és 193-as zászlóaljak vettek részt. A kaliberek mérete 100, 130 és 
152 mm volt – ezek maradtak a meghatározó méretek Sztálingrád 
idején is.  
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24. ábra. NKPSz-42 típusú páncélvonat álcázva 

 
25. ábra. OB-3 típusú páncélvonat előfutóval 

Az utolsó nagy bevetések egyike 1945 áprilisában Königsberg és 
Pillau ostroma volt, de a háború után már a tengerparti objektumok 
védelmét rakéták vették át.  

Az utolsó épen maradt szovjet löveg Szevasztopol állomásának 
egyik mellékvágányán pihen.  

Sínautók, motorkocsik 

Sínautók tekintetében a polgárháború idején a Garford-Putyilov tí-
pus volt a legkedveltebb. A kísérletek odáig vezettek, hogy a BA so-
rozat 6-os, 10-es és 20-as tagjainak eleve cserélhető kerékfelfüg-
gesztéseket szerkesztettek a mérnökök, hogy azok síneken is tudja-
nak haladni. A járművek a „Жд” típusmegjelölést kapták, amely oro-
szul a vasút rövidítése volt. Ezek olyan jól sikerültek, hogy a németek 
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a zsákmányolt példányokat maguk is bevetették. A BA sorozat terve-
zett 64-es változata sosem épült meg, viszont előre vetítette azt a 
megoldást is, amely szerint a kocsik megtartják rendes kerekeiket, és 
kisebb görgőszerű kiegészítésekkel illeszkednek a sínre. Ez a meg-
oldás a háború után honosodott meg a szovjeteknél, és főleg a vá-
gányépítő különítmények használták.  

 
26. ábra. OB-3 típusú páncélvonat mozdonya a Sztálinért elnevezésű 

páncélvonatból 

A második világháború kitörése előtt 3 db sínautó járt a páncélvo-
natokhoz, amelyek több kilométeres távolságból derítették fel a vá-
gányszakaszt a szerelvény számára. Észszerű elméleti gondolat volt 
a páncélkocsik tényleges vonattá alakítása, és az elképzelés vég-
eredménye a páncélozott motorkocsik kidolgozása. 1930-ban a Kirov 
gyár létrehozta az MBV - Моторный броневой вагон (páncélos mo-
torkocsi) járművet, amely főként a T-28-as közepes harckocsi alkatré-
szeit használta fel. 

A második világháború alatt a legnagyobb változáson a légvédelmi 
vagonok mentek keresztül. 1941-ig ugyanis csak csekély számban 
épültek ilyen jellegű harcjárművek. Ennek az is volt az oka, hogy ob-
jektumvédelemre a kezdeti időkben elégnek találták a telepített lég-
védelmi eszközöket. 
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27. ábra. OV típusú páncélozott mozdony 

Az első vonatokra jellemző volt a rögtönzés, és rendkívül sokféle 
vagontípust használtak fel hozzájuk. A kezdeti nagy veszteségek 
megköveteltek egy gyors áthidaló tervet, amely a már ismertetett OB-
3-as típusú vagonokat eredményezte, OV osztályú mozdonyok vonta-
tásával. A kezdeti időszak után az átalakulás drámai volt, és körülbe-
lül 200-ra volt tehető az orosz kötöttpályás egységek száma 1945-re.  

Páncélvonatok a második világháború után 

A háború után az 50-es évek végére és a következő évtized elejére 
határvita alakult ki Kína és a Szovjetunió között Damanszkij szigetét 
illetően, melyet a kínaiak Zhenbao néven ismernek. 1968 márciusá-
ban egy kéthetes ütközetből ugyan az oroszok kerültek ki győztesen, 
de továbbra is nagy erőket vonultatott fel mindkét oldal a terület el-
lenőrzése érdekében. A környezeti tényezők miatt a szovjet katonák 
nagyban függtek a Transzbajkáli és Transz-Szibériai vasútvonalaktól. 
Az utóbbi 100 kilométerre feküdt az arcvonaltól, és könnyen volt tá-
madható. A terület biztosításában a többi egység mellett a páncélvo-
natoknak is  nagy szerepe volt.  

Az állam ennek okán megbízta a harkovi 65-ös számú mozdony-
gyárat egy új szerelvény kifejlesztésére. Az üzem megalapításának 
pillanatától a T-64-es harckocsik gyártásáért is felelős volt. 
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28. ábra. BTR-40 típusú sínautó és T-55-ös harckocsit szállító 

lövegkocsi 

A terv követte a már bevált formulákat, de a tornyok most a T-55-
ös páncélosról és a ZSzU 23-4 Silka légvédelmi egységről származ-
tak, négy 23 mm-es AZP-2313 gépágyúval. Az új vonatok mozdonyai 
dízelüzeműek voltak, amely az áram- és a szénellátás problémáit egy 
csapásra megoldotta. 

A mozdonyokat Ljugyinovo-ban (Людиново)7, a vagonokat Kali-
nyinban szerelték össze, és 1970-re el is készült egy teljes szerel-
vény. Feladata a határvidék ellenőrzése volt, de harcban nem vett 
részt, mivel az adott határvita addigra lecsendesedett. A tervek 1979 
februárjában kerültek ismét előtérbe, amikor is a hadvezetés megala-
pította a távol-keleti parancsnokságot. Az ezután épített vonatok 
megalkotásának filozófiája mögött az állt, hogy a vonat parancsnoki 
kocsijain kívül a többi támadó vagy védelmi egység a lehető legmoz-
gékonyabb, „moduláris” legyen.  

                                                 
7 Oroszország, Kalugai régió (a szerkesztő megjegyzése) 
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29. ábra. BTR-40 típusú sínautó, amely képes terepen haladásra is 

Így középre egy TGM-14-es típusú tolatómozdony került, amely 
előtt és mögött pőrekocsikon T-55-ös és T-62-es harckocsik sorakoz-
tak. A vagonok végén, a harckocsik mögött leszerelhető kazamatákat 
alakítottak ki gyalogsági katonák részére, akik periszkópokkal figyel-
hették a hadi helyzetet. A mozdonyokhoz összesen ötször két harc-
kocsit kapcsoltak, amely csoportosítást a moduláris rendszeren belül 
kell érteni, tehát két-két harckocsi támadhatott a szerelvénytől függet-
lenül. A rendszerrel a csoportok hatékonyan összesen 500 km-nyi 
vasúti pályát tudtak ellenőrzésük alatt tartani.  

 
30. ábra. Modern páncélvonat lövegkocsija T-55-ös tankkal és 

védelmi kazamatával 
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A doktrínában szerepelt, hogy a vonatoknak a biológiai és nukleá-
ris hadviselés okozta szennyeződések ellen is védelmet kellett nyúj-
taniuk személyzetük számára. A páncélvonatok kísérő egységeinek 
tekintetében előszeretettel került alkalmazásra 1991-ig a BTR-40 ZsD 
típusú páncélautó, amely lehajtható külön vasúti kerekes megoldá-
sokkal rendelkezik, hogy a pályán és azon kívül is tevékenykedhes-
sen.  

 
31. ábra. Modulos rendszer szerint összeállított hidegháborús 

páncélvonatok TGM-14 típusú mozdonyokkal 

A szerelvények építésük után hosszú ideig csak hadgyakorlatokon 
és egy alkalommal egy vasúti baleset műszaki mentésében vettek 
részt 1986-ban. 1990-ben a bakui és Sumqayit-i8 felkelések idején 
kerültek ismét előtérbe, hogy biztosítsák az összeköttetést a Dél-
Kaukázus és Oroszország között. A hadműveletek után a vonatokat 
elbontották, és csak a mozdonyaik maradtak meg. 

A későbbi vonatok építési elképzelései továbbra is megmaradtak, 
viszont sok esetben a páncélzat kidolgozottsága eléggé gyors építés-
ről tanúskodik. Gyakori az a megoldás is, hogy egy harcjárművet a 
pőrekocsin különféle felépítményekkel vesznek közre, amelyek véde-
lemre hivatottak, de a vagon szerkezete nem alkot egyetlen egysé-
get. 

                                                 
8 Város Azerbajdzsánban (szerkesztő megjegyzése) 
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Rakétaüzérség kötött pályán 

A Szovjetunióban a fejlesztők keresték a ballisztikus rakétarend-
szerek mobilitását növelő megoldásokat. A terv megvalósításához az 
alapot a hosszú ideig tárolható, minden időben harckész, szilárd haj-
tóanyagú rakéták megjelenése adta meg. [7] 

Az 1987 októberében épített BZsRK (Bojevoj Zseleznodorozsnüj 
Raketnüj Kompleksz – Katonai Vasúti Rakétakomplexum) - 17 kocsi-
ból álló vonat - egy vasúti járműről indítható interkontinentális ballisz-
tikus rakétákkal felszerelt hadászati rakétaezred szerelvénye volt. A 
szerelvény alapvetően négyféle kocsitípusból állt:  

 rakéta szállító-indító kocsi,  
 áramfejlesztő kocsi,  
 indításvezérlő kocsi és  
 kiszolgáló kocsik.  

A 23,6 m kapcsolófejek közötti hosszúságú kocsik 3200 mm ten-
gelytávolságú négytengelyes ízelt forgóvázakon futottak. Egy BZsRK 
szerelvény 17 vagonból állt: egy 7 kocsis parancsnoki és személyzeti 
egységből, három indító egységből és egy üzemanyag-szállító kocsi-
ból. A kocsik 125 t teherbírású négytengelyes forgóvázát három DM 
62 sorozatú mozdonnyal vontatták. A rakétaindító komplexum a kiin-
dulási bázistól számított 200 km sugarú körben korlátlan mozgásterű 
volt. Az RSz-22V (GRAU index 15Zs44), háromfokozatú, szilárd haj-
tóanyagú rakéta, 104,5 t indító tömeggel, 10 000 km hatótávval és 
kisebb, mint 500 m találati pontossággal (CEP) rendelkezett. A rakéta 
teljes hossza 23,3 m, átmérője 2,4 m volt. A BZsRK rendszerben al-
kalmazott RT–23 jelzésű rakéták változatai: 

 15F143 GRAU9 jelzésű robbanófejjel ellátott egy robbanófejes; 

 több robbanófejes változat (RSz–22B jelű, 15Zs52 GRAU in-
dexszámú). 

A Mologyec elnevezésű továbbfejlesztett rakétát 10 darab önálló 
röppályán mozgó, egyenként 550 kt (más források szerint 430 kt) 
robbanóerejű termonukleáris robbanófejjel látták el. A 2 m hosszú 
harcirész tömege a robbanófejekkel együtt 4050 kg volt.  
                                                 
9 Glavnoje Raketno-Artyillerijszkoje Upravlenyije - Rakéta és Tüzérségi Eszközök 

Főcsoportfőnöksége 
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32. ábra. Az indítóegység egy orosz múzeumban 

 
33. ábra. Az indítóegység indításvezérlő vagonja 
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34. ábra. Az indítókonténer 

A szerelvény legnagyobb megengedett sebessége 100 km/h volt. A 
három mozdony egy vezetőállásból vezérelve a szerelvényen belül 
bárhol elhelyezkedhetett, így harchelyzetben a három rakétaindító 
egység a szerelvény megbontása után egymástól függetlenül is tevé-
kenykedhetett. A DM-62 mozdonytípus a közismert M–62 sorozatú 
mozdonyok katonai célra továbbfejlesztett változata volt. A luganszki 
Októberi Forradalom mozdonygyárban készített típus a gyár korsze-
rűbb TE–109 típusához kifejlesztett, forgóvázakon futott. A mozdo-
nyokat ABV (nukleáris-biológiai-vegyi) védelemmel is ellátták.  

Egy 15P961 GRAU indexszámú rakétaindító egység három egy-
máshoz mechanikusan rögzíthető vagonból állt: rakéta szállító-indító 
kocsi (TEL), indításvezérlő kocsi és áramfejlesztő kocsi. A szállító-
indító vagon üzemi tömege a 126 t tömegű konténeres rakétával és a 
hidraulikus berendezéssel együtt összesen 200 t volt. 

Egy hadászati rakétaezredet képező, 3 mozdonyból és 17 vagon-
ból álló autonóm szerelvény egy ellátmánnyal két hónapig működhe-
tett az ellátó bázistól számított 1500 km sugarú körzetben. A teljes 
BZsRK rakétarendszert 1989. november 28-án minősítették hadra 
foghatónak. Ekkor három hadosztály állt szolgálatban egyenként 
négy-négy rakétaezreddel. A szerelvények naponta 1000 km utat te-
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hettek meg feltűnés nélkül, és a rakéták indítása a vasúti pálya bár-
mely pontján megállva megtörténhetett. 

 
35. ábra. Az indítóegység kiemelt rakétakonténerrel 

 
36. ábra. A rakétás vonatszerelvény 
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A BZsRK rendszerrel 1991. decemberben egy éles rakétaindítást 
hajtottak végre. A kosztromai bázishoz tartozó P–450 vonatszerel-
vényről indítottak egy rakétát, amely a kijelölt röppályán haladva pon-
tosan a Kamcsatkán kijelölt célterületen csapódott be. 

 
37. ábra. Univerzális rakétaállvány, amely páncélvonatokon és hajó-

kon is alkalmazásra került 

A BZsRK szerelvények leszerelésére Brjanszk körzetében egy te-
lepet létesítettek, ahol az első szerelvény elbontására 2003. június-
ban került sor. A kivétel egy három kocsiból álló rakétaindító egység, 
amely ma Szentpéterváron, az Orosz Vasutak múzeumában látható.  

Oroszország a 2010-es években 40 új interkontinentális balliszti-
kus rakétával (ICBM) erősíti meg stratégiai rakétaerőit, amelyek ké-
pesek bármilyen védelmi rendszer áttörésére. Az alkalmazásra kijelölt 
típus a Jarsz (NATO kódnevén SS-27. Mod.2), amellyel a közelmúlt-
ban hajtottak végre újabb kilövési kísérletet. A kilövés sikeres volt, a 
rakéta irányítható feje pontosan csapódott a kijelölt 10 célpontba. (A 
robbanófejek egyesített ereje megfelel 45 hirosimai atombombáé-
nak.)  
 

A Jarsz a Topol rendszer korszerűsített változata, és az új, szilárd 
hajtóanyaggal működő modell hatótávolsága körülbelül 12 070 
kilométer. Silóból és mozgó hordozóból egyaránt indítható, amely 
azért előnyös, mert előre nem mérhető be.  
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A tervek szerint 2021-re valamennyi Topolt lecserélik, és a lajst-
romban már szerepelnek az RS-26-os, Rubezsnek nevezett változa-
tok. A mozgékonyságot mindig is előnyben részesítő gondolkodás-
mód révén kidolgozták a rakéták vasúti szerelvényekre vitelét is. 

A régebben, 2005-ig szolgálatban lévő BZsRK hordozó szerelvé-
nyek újragondolásáról van szó, így a rendszer 2040-ig marad majd 
szolgálatban.  
 

A fejlesztések azonban nem állnak meg, hiszen 2016-ban sor ke-
rült a Sarmat nehézrakéta kísérleteinek megkezdésére is. Mint a 
TASZSZ hírügynökség beszámolt róla, ez a 11 ezer kilométeres ható-
távolságú rakéta hivatott leváltani a Vojevoda rendszert (NATO-
kódneve SS-18 Satan). A cél az amerikai rakétavédelem átütésének 
képessége, mivel a Vojevoda a kitűzött célpontokat el tudja érni átre-
pülve mind az északi, mind a déli sark fölött. 

Páncélvonatok napjainkban 

Amikor a Csecsen polgárháború kirobbant, a vasútmérnökök a pá-
lyák karbantartása érdekében többféle szerelvényt állítottak össze, 
amelyek közül többnek a feladata az ellenség aknáinak hatástalaní-
tása volt.  

 
38. ábra. Modern páncélvonat kocsija fegyverzet nélkül 

Ezeket a vonatokat helytelenül a köztudat páncélvonatoknak tekin-
tette. Csak 2002 végén jelent meg négy páncélvonat a területen: az 
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Amur, a Bajkal, a Don és a Terek. Ezek közül az első három új ko-
csikból állt, és csak az utolsóban szerepeltek korábban is használt 
vagonok a már korábban selejtezett szerelvényekből. 

A vonatok összeállítása a következő volt: 

 pőrekocsi ZU-23-2-vel; 

 pőrekocsi BMP-2-vel; 

 pőrekocsi T-62-vel; 

 páncélozott vagon, rögzített toronnyal gyalogsági könnyű-
fegyverek és gránátvetők számára; 

 szerszámos kocsi; 

 egy vagy két személyvagon a személyzet számára; 

 két vagy három, biztonsági okokból a vonathoz kapcsolt vagon 
homokzsákokkal; 

 egy vagy két pőrekocsi rádiós kocsikkal; 

 mozdony. 

 
39. ábra. Szovjet páncélvonat a kubinkai múzeumban 

2002 októberében egy ötödik vonat, egy ismét Kozma Minyin név-
re keresztelt szerelvény érkezett az egységek Hankala-i honállomá-
sára. A vonatot a helyszínen talált anyagokból átépítették, és egy 
BMP-2-es harckocsival egészítették ki, amelyet talpfákból rakott ol-
dalfalakkal külön is védtek. A Kaukázusban szolgálatot teljesítő vona-
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tok igen figyelemreméltó eredményeket értek el: közel 1000 km-nyi 
vasúti pályát aknamentesítettek, körülbelül száz katonai vonatot véd-
tek és 32 000 km-nyi vasútvonalat ellenőriztek Oroszország és Cse-
csenföld között.  

2004-ben az Orosz Hadsereg megalapította ZsDk 
(Zseleznodorozsnyiki) - Vasutas Szervezetét, amelyet négy hadtest, 
huszonnyolc brigád és számos kisebb alegység alkot. A szervezet fő 
feladata a vasút helyes működésének fenntartása szállítási és harcá-
szati célokra.   

 
39. ábra. Modern páncélvonat kommunikációs kocsija Zil teherautóval 

 
40. ábra. Magyar csapatok által zsákmányolt szovjet páncélvonat a 

keleti hadszíntéren (Fortepan 74250) 
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2010-ben a hadvezetés és a belügyminisztérium úgy határoztak, 
hogy felújítják és modernizálják a Kozma Minyin-t. A felszerelés közé 
tartozott az M4K „Камыш” (Nád) zavarórendszer, amely 20 km-es 
körzetben hatástalanítja a rádióirányítású aknákat.  

A légvédelmet ZPU-4-es páncélozott járművek, passzív zavar di-
pólfelhő-kilövők és géppuskák biztosítják. A további tűzerőt egy 30 
mm-es 2A42 gépágyú, 9P135 M páncéltörő rakéták és a már fentebb 
említett BMP-2-es harckocsi biztosítja. Szükség esetén még két T-62-
es harckocsi is mozgósítható a bevetéshez. A többi vonatot 2013 után 
feltehetően szétvágták a kaukázusi hadműveletek végeztével. A had-
vezetés azonban további fejlesztéseket rendelt el, mint például a leg-
újabb 152 mm 2S19 Msta-S tarack alkalmazásának kidolgozását 
páncélvonatokra. 

A páncélvonatoknak az orosz köztudatban betöltött és megbecsült 
helyét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2015. április 30-án, az 
1945-ös győzelem 70. évfordulójának alkalmából az orosz posta több 
bélyeget is megjelentetett, amelyeken különféle hadifelszerelések 
szerepelnek. Négy bélyegen ezek közül páncélvonatok vannak: 
„Московский метрополитен” (Moszkvai Metró, BP-43-as típus), 
„Москвич” (Moszkvai, OB-3-as típus), „Истребитель немецких 
захватчиков” (A német megszállók megsemmisítője, OB-3-as típus) 
és a „Козьма Минин” - Kozma Minyin. 
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