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Rendszeresített hadtáp technikai eszközökről, anyagokról 
és felszerelésekről 

MNHF-ség 

Elektrohidraulikus rakodógép (ER-400-as). 

ó 

A megnövekedett hajtóanyag felhasználás következtében szükségessé 
vált egy korszerű, balesetmentesen működő rakodóberendezés rendszerbe 
állítása. 

A hazai ipar által sorozatban gyártott ER-400-as típusú elektrohid
raulikus rakodógép kezelése különösebb szakértelmet az általános kiok
tatáson kívül nem igényel. A géphez tartozó görgősor alkalmazásával le
hetőség nyílik ládázott csomagok rakodására is. 

Rendszeresítési helye: 
- központi és tábori üzemanyagraktáraknál, magasabbegy.ségek 

üzemanyagraktáraincil. 

Könnyített fekvöhengeres üzemanyagtartály (10 mJ-es). 

A nagy űrméretű tábori tartályok súlyuk és nagy méretük miatt 
nem voltak szállithatók normál tehergépkocsival. igy szükségessé vált egy 
könnyebb, mozgatható, tábori körülmények között is alkalmazható acél
tartály kialakítása, melynek élettartama jóval nagyobb az elasztikus tar
tálynál. 

Rendeltetése : 
- a hajtóanyagok - benzin, diesel olaj, repülöpetróleum stb. - tá

bori raktárakban való tárolása. 

Atmérője: 1800 mm, teljes hossza: 4500 mm, súlya: 1500 kg, névleges 
űrtartalma: 10 m3• 

Rendeltetési helye: 
- felsőbb hadtáp tagozatok tábori üzemanyagraktáraiban (tárolásra 

és szállitásra) . 

Elnevezése: 10 m3-es könnyített fekvőhengeres tartály. 
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Könnyített fekvőhengeres üzemanyagtartály (4 m'-es). 

Az eddigi használatos 3 m3-es fekvőhengeres tartály űrtartalma ki
csi, és nem használta ki a szállítójárművek teljesítőképességét. 

Rendeltetése: 

- hajtóanyagok platós tehergépkocsin való szállítása és tábori rak- : 
tárakban való tárolása. 

Atmérője: 1400 mm. teljes hossza: 2500 mm, súlya: 650 kg, névleges 
űrtartalma: 4 m3. 

Rendeltetési helye: 

- egységek, magasabbegységek és tábori üzemanyagraktárak. 

Elnevezése: 4 m3-es könnyített fekvőhengeres tartály. 

Alumínium üzemanyagtartály (RA-2/M tip. 2 m'-es). 

Az import beszerzés problémáinak megoldására hazai előállítással is 
megoldható tartály került kialakításra. 

Rendeltetése: 
- rakéta-üzemanyag tárolása, szállítása. 

Atmérője: 1250 mm, teljes hossza: 2010 mm, súlya: 454 kg. 

Rendeltetési helye: 
- rakéta-üzemanyag ellátás minden tagozatában. 

Elnevezése: RA-2/M tip. 2 m3-es alumínium tartály. 

Üzemanyag laborgépkocsi (PLG-1 számú). 

Az MN-ben végrehajtott technikai eszközök korszerűsítése következ
tében a Szovjet Hadseregben már meglevő PLG-1 sz. laborgépkocsi rend
szeresítése lehetővé vált. 

Rendeltetése: 
- hajtó-, kenő- és különleges anyagok minőségi vizsgálatainak ellen

őrzése, tábori viszonyok között. 

A ZIL-164-es alvázra szerelt, speciálisan kialakított kocsiszekrényű 
laborgépkocsi berendezései a hajtó-, kenő- és különleges anyagok alap
vető fizikai, kémiai analíziseinek elvégzését biztosítják. 

Rendszeresítési helye: 
- a tábori hadtáp felső tagozatában működő üzemanyagraktáraknál 

és speciális alakulatok törzseinél. 

Elnevezése: PLG-1. sz. üzemanyag laborgépkocsi. 

Gyorsított kenyérkészítés technológiája. 

Az MN-ben rendszeresített tábori sütödék jelenlegi kapacitása nem 
minden esetben tudta az ellátási igényeket kielégíteni. 
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A gyorsított kenyérkészítési módszer kikísérletezése és bevezetése ezt 
a problémát lényegében megoldja. 

Az új eljárással kovászolás nélkül a szokottnál nagyobb mennyiségű 
élesztő hozzáadásával mesterséges savanyító és ízkomplettáló anyagok fel
használásával lényegesen (4-5 óra) rövidebb idő alatt történik a tészta, 
illetve kenyérkészítés. Az új módszerrel végzett kenyérkészítés pozitív 
eredménnyel zárult, s a hagyományosnak megfelelő ízű és megfelelően la
zított bélezetű kenyér süthető. 

Ezzel az eljárással jelentős időt takaríthatunk meg, mivel a magasabb
egység napi kenyér javadalmazása a hagyományos eljárás 22-24 órája he-< 
lyett már 15-16 óra alatt biztosítható. 

Fürdető-fertőtlenítő berendezés (PDP-2). 

A csehszlovák gyártmányú PDP-2-es felszerelés a fehérnemű telített 
vízgőzzel vagy formalinos gőzzel végrehajtandó sterilizálására, fertőtleníté
sére és féregtelenitésére, illetve a vegyi harcanyagokkal szennyezett fel
szerelés nyomás alatt vízzel, vagy vegyi hatóanyagokkal telített gőzzel vég
rehajtandó gázmentesítésére, valamint a személyi állomány fürdetésére 
szolgál. 

A berendezés négy tonnás vagy annál nagyobb gépkocsin szállítható. 
Közvetlenül a gépkocsin vagy azon kívül is (lábakon) üzemeltethető. 

A berendezés -30'C külső hőmérsékleten is üzemeltethető. Lehetővé 
teszi 60 fő/óra fürdetését, ezzel egyidejűleg 60 készlet (téli felszerelésből 
30 készlet) erősen szennyezett ruha fertőtlenítését. 

Rendszeresítési helye: egészségügyi szakalegységeknél és tábori kór
házaknál. 

Lánchurkolt szintetikus ing. 

A kezdetben különleges divatigényeket kielégítő - áránál fogva szű
kebb réteg részére készülő - lánchurkolt szintetikus férfiing ma már 
tömegméretben is gyártható. 

Két színben kP.szült: fehér és olívzöld. 
Kivitele: elején végig nyitott, hosszúujjú ing, álló lehajtott gallérral. 

Gallérban és kézelőben keményített körbélés. Kilenc méretnagyságban 
készül. 

Rendszeresítve: 
- az MN tábornokai, tisztjei és tiszthelyettesei részére. 

Polietilén betét-talpbélés. 

A jelenlegi rendszerben levő téli, nyári, filc, posztó és bőr helyett 
egységes - téli-nyári - talpbélés bevezetése vált lehetővé. Csapat
próbája pozitív eredménnyel zárult, előnyösebb tulajdonságokkal rendel
kezik, mint a rendszerben levő. 

A betét-talpbélés natúr színű, rácsos kialakítású. Vastagsága kb. 2,5 
mm. 
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Rendszeresítve: 
- 65 M bakancsban, tiszti é.s legénységi vulkanizált félciőben. 

Női gyakorló bakancs. 

Sokéves tapasztalat alapján szükségessé vált a Magyar Néphadse
regben szolgálatot teljesítő nők részére bakancs rendszeresítése. 

A női gyakorló bakancs derbi szabású, 7 pár fűzőlyukkal, 16 cm-es 
szármagassággal és békanyelvvel rendelkezik. Kilenc méretnagyságban 
készül. 

Rendszeresítve: 
- az MN női állománya részére. 

Esőkabát vendégbélés. 

A tiszti esCkabátokat hidegebb időjárási viszonyok között is alkal
massá kellett tenni a viselésre. 

Jelenleg három féle típusú és minőségű bélésanyag került rendsze
resítésre: 

- tűzött malivatt bélés (felső és alsó borítóanyaga műselyem, töltő
anyaga poliuretánhab); 

- grabotex bélés (felső és alsó borítóanyaga műselyem, töltőanyaga 
poliuretánhab); 

- tűzött műszőrme bélés (alapszövete pamut). 

Rendszeresítve: esőkabátokba. 

Rendész és forgalomszabályozó alakulatok ruházata, felszerelése , 

Rendeltetése: 

- az MN ruházati rendszerébe illeszkedve a rendész és forgalom
szabályozó egységek és alegységek megkülönböztető jelzéseinek alkalma
zásával biztosítani a különleges feladatok ellátását. 

A rendész és forgalomszabályozó egységek és alegységek alapruhá
zata a 65 M gyakorló ruházat. 

Kiegészítő ruházat és felszerelés: 
- rendészek részére: rendészsisak, motorkerékpáros szemüveg, kar

szalag, fehér derékszíj, pisztolytáska, járőrtáska, fekete gumibot, zseb
lámpa. 

- forgalomszabályozók részére: bukósisak, motorkerékpáros szem
üveg, karszalag, fehér derékszíj, pisztolytáska, járőrtáska, ·fekete-fehér 
színű világító forgalomirányító bot, zseblámpa, jelsíp, fehér műbőr ké
zelő, fehér téli-nyári kesztyű. 

Rendszeresítve: 
- HM seregtest és csapat rendészeti, illetve forgalomszabályozó egy

ségek és alegységek részére. (A sisakon és a karszalagon a tagozatnak 
megfelelő megkülönböztető jelzés van.) 
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Rövidujjú tiszti ingblúz, rövidujjú tiszti vállszalagos zölding, Tövid
ujjú tiszti ff!hér .és zöld nylonimg. 

Az eddig csak hosszúujjú kivitelben készült különböző ingek, rövid
ujjú változatban is rendszerbe kerülnek. 

A rövidujjú tiszti ingblúz 21. az ingek 9-9 méretnagyságban készül
nek. 

Rendszeresítve: 

- az MN tábornokai, tisztjei és tiszthelyettesei részére. 

Repülő-hajózó nyári ruha. 

Alapanyaga olívzöld pamutsávoly (mint a 65 M gyakorlóruha). 
A zub:Oony egyenes vonalú, zárt nyakú gallérral, saját anyagából be_ 

varrott vállszalaggal. Elején két felső és két alsó bevágott zseb. A háta 
derékrésze ü a zubbony alja gumiszalaggal szabályozva. Az elején, a felső 
zsebeken és az ujjhasítékokon húzózár. 

A nadrág derékvonalán kötősáv és két nadrágtartó pánt, gumiszalag 
szabályozóval. A nadrág elején, a két oldalán és a szárak alján húzó
zárral ellátott hasíték van. A szárak oldalán fent, az elején a térd alatt 
és a .iobb oldali szár alsó felén feltűzött zseb. 

Rendszeresítve: 

~ az MN repülő-hajózó állománya részére. 

Rendfokozatjelzés repülő-hajózó és repülő-szerelő állomány részére. 

A speciális ruházatra és a különleges viszonyokra való tekintettel a 
rendfokozatjelző csillag hímzett kivitelben, 20 mm-es átmérőjű méretben, 
a főtiszti rátét merevítés nélkül lett kialakítva. A csillagok és a rátét kézi 
varrással rögzíthetö. A csil1agok elhelyezési rendszere. azonos a 65 M 
gyakorlóruhára előírtakkal. 

Tiszti nyári félcipő. 

A melegebb hónapokban a láb jobb szellőzésének biztosítása érdeké
ben olyan cipő típus kialakítására került sor, amelynek felső részén át
tört díszlyukasztások vannak, és a pára felszívást végig bőrbélés biztosítja. 

Két változatban készül: 
- direkt vulkanizált, 
- sírna faszeges félcipő. 

Rendszeresítve: 

-- az MN tábornokai, tisztjei, tiszthelyettesei részére. 

A rendszerben levő rohamsisak1 illetve annak belső része még az 
1950-es évek elején alakult ki. Hiányosságai (nem rögzíthetők fixen a fejre 
a verejtéket a betét nem nyeli el, a dinamikus terhelésnek hatását nem 
csökkenti eléggé stb.) megszűntetése érdekében különböző anyagokból 
más-más fajta konstrukciókkal új sisak-belsőrész készült. 
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Az új sisak-belsőrész: a fejkeret és fejpárnák sisaktest felé eső oldala 
műbőr, fejfelé eső oldala verítékbőr. Körbedolgozott fejkeretbe 5 mm, 
fejpárnákba 10 mm vastag laticel betéttel. A fejpármák szellőzésének és 
hőszigetelésének érdekében 5 mm-es átmérőjű lyukakkal vannak perfo
rálva. A szíjazatok összeerösítése és az acélszerkezethez rögzítése cső

szeggel történik. A belsőrész ajakszíjjal is el van látva. 
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