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Az MN hadtápjában alkalmazott gépjárművek fejlesztése 
és az egységesítésre való törekvés 

Horváth Sándor százados 

A korszerű harc egyik legfontosabb általános jellemzője a mozgé
konyság, amely a haditechnika minden területére szükség szerint új mű
szaki követelmények érvényre juttatását sürgeti. 

A hadsereg előtt álló feladatok között ezáltal fontos helyet foglal el 
a szárazföldi csapatok megfelelő gépjárművekkel való ellátása. 

1960-ig az MN gépjármű állományának mintegy ötödrésze volt csak 
terepjáró, ugyanakkor az összes gépjármű típusok száma elérte a hatva
nat. (CS-350, Gaz..-51, Zisz-150, SKODA-706, Garant-K30 stb.) 

Az 1961--65 közötti időszakban az MN előtt álló egyik legfontosabb 
feladat volt e téren a gépjármű állomány mennyiségi növelése mellett 
emelni a terepjáró gépkocsik arányát, ezzel párhuzamosan törekedni a 
típusféleségek csökkentésére. 

Gazdaságossági, alkatrészellátási, javítási stb szempontból az MN 
vezetése a gépjármű hazai előállítása mellett foglalt állást. 

!gy került sor a Csepel D-344 típusú 3 tonnás, összkerékmeghajtású 
tehergépkocsi kialakítására. 

Az egyes haditechnikai eszközök és vezetési pontok terepjáró gép
kocsin történő elhelyezése és üzemeltetése céljából kifejlesztésre került 
a Csepel D-344-es gépkocsi zárt felépítményes változata is. Ezáltal lehe
tővé vált, hogy a különleges gépkocsik (törzsbuszok, műhelyek, rádiós 
gk.-k stb.) berendezéseinek nagy többsége egységes alvázon és felépít
ményben nyerjen elhelyezést. 

A Csepel D-34~s bázisán kerül\ek kidolgozásra az üzemanyag
töltő, hűtő, kenyérszállitó stb. gépkocsik is. 

A megszabott feladatokkal összhangban 1965-re az MN gépjármű 
állományában az összkerékmeghajtású gépkocsik aránya az 1960. évi 
1/5-ről 2/3-ra emelkedett az össz gépjárműállomány közel kétszeresére 
történő növekedése mellett. 

A fegyverzet és egyéb haditechnikai eszközök fejlesztése szükségsze
r(\en megköveteli a gépjárművek korszerűsítését, máskülönben irreálissá 
válik a hadseregfejlesztés általános célkitűzéseinek megvalósítása. 
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A legnagyobb mennyiségi igénnyel jelentkező típus beszerzésénél is
mételten csak a hazai gyártást célszerű előtérbe helyezni, a típus és a 
konstrukció meghatározásánál pedig messzeme'nően figyelembe kell venni 
a polgári gépjármű fejlesztés és gyártás adta lehetőségeket. 

A fentiek alapján megindult a Csepel D-566 típusú terepjáró teher
gépkocsi tervezése. 

Ami a gépkocsi fejlesztésére vonatkozik, a technikai, műszaki köve
telmények igen magasak, megnőttek a katonai járművekkel szemben tá
masztott harcászati-műszaki követelmények normái. Korábban a katonai 
szállító gépkocsikat egyszerűen zöldre festették. Napjainkban már az össz.. 
kerékmeghajtás is általános követelmény. A közeljövőben még tovább 
kell lépni, célszerű létrehozni a kimondottan katonai gépkocsikat, ame
lyek különböző felhasználási területen alkalmazhatók és nagyteljesítmé
nyű terepjáró tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Ennek szükségszerűsége nem csupán hazai jelenség, a Varsói Szer
ződés tagállamaiban is általános probléma, sőt világviszonylatban is meg
oldásra váró feladat. 

A Varsói Szerződés tagállamai kidolgozták a korszerű harc által igé
nyelt gépjárműféleségek ún. típussorát, valamint a gépkocsikkal szem
ben támasztott általános harcászati-műszaki követelményeket. 

Nemzetközi és hazai vonatkozásban igen fontos és jelentős a tipizálás 
elvének biztosítása. 

A típuscsaládok kialakítása egyes kategóriákon belül, lehetővé teszi 
azonos szerkezeti elemek felhasználásával különféle rendeltetésű gépko
csik kialakítását. A katonai gépkocsik megnevezésének egyik alkotója lett 
a „többcélú" kifejezés. 

A tipizálás, a többcélú felhasználás érvényre juttatása jelentős elő
nyökkel jár. Csökken a típusféleség, nő az azonos típusú darabszám, le
hetségessé válik a korszerűbb, jobb minőségű, gazdaságosabb gyártás, 
egyszerűsödik a csapatok technikai-műszaki biztosítása, könnyebb és ol
csóbb a tartalékképzés, könnyebb a készletekkel való manőverezés. 

Ezekkel a törekvésekkel nemcsak a szocialista tábor országaiban, ha
nem a NATO tagállamaiban, többek között az USA hadseregekben is ta
lálkozunk, ahol az utóbbi években a szárazföldi csapatok mozgékonysá
gának növelése céljából jelentős kísérletek folynak a gépkocsi szállitó 
eszközök tökéletesítése terén. Többek között kidolgozásra kerülnek a spe
ciális rendeltetésű kerekes gépjárművek új típusai, tipizálják a hadsereg 
tehergépkocsi parkját, amely jelenleg négy súlykategóriát foglal magában 
li4 t-tól 5 t-ig. 

A magyar ipar az egységesítés koncepciójából kiindulva alakította ki 
a Csepel D-566-os 3 tengelyes 5 tonna teherbírású alaptípust. A gépko
csi futómű egységéből az MN gépjármű parkjának korszerűsítése során 
elő lehet állítani a kéttengelyes és a négytengelyes típusokat és azok tí
pusváltozatait is. 

A Csepel D-566-os gk. felhasználása igen széleskörű lehet. Első he
lyen említeném a normál-platós szállító gépkocsi mellett a tartálykocsi 
változatot, a darus és műszaki mentő gépkocsi változatot és a zárt fel
építményes változatot, amelyek az alap alvázra minden különösebb prol).. 
léma nélkül felépíthetők. 
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Az USA hasonló típusú járművei az M39A2 széria 5 t teherbírású 
gépkocsijai közúton és terepen egyaránt használhatók. Rendeltetésük a 
5zemélyi állomány és különböző terhek nagy távolságra való szállítása. 
_A harcoló, valamint a kiszolgáló egységek állományába tartoznak. A gép
kocsik terepen 5 t-ig, közúton 10 t-ig terhelhetők. 

Az 5 t-ás gépkocsikra speciális kocsiszekrények építhetők fel, ame
lyek kielégítik a különleges viszonyokban ténykedő csapatok követelmé
nyeit. A teherszállító típus mellett több országban előszeretettel alkal
_mazzák a vontatókat, billenőplatós gépkocsikat, autómentőket stb. Meg
hosszabbított alvázzal rakétaszállításra is alkalmasak. 

Több kisegítő berendezést hasznának, amelyek a gépkocsi alkalma
_zási lehetőségeit szélesítik ki. Ide tartozik többek között egy melegítő 
berendezés, amely -51 °C-ig alkalmazható, továbbá a 2 m-es gázló leküz
dését biztosító ielszerelés. 

A Magyar Néphadsereg 8-12 tonnás gépkocsi igénye lényegében a 
Csepel D-566-os család négytengelyes változatával is kielégíthető, mi
·vel ez a kategória alkalmas terepen 10, műúton 30-50 tonna vontatására. 
E típus kialakítása máris folyamatban van. 

Hasonló az USA M656 sorozatú 5 t teherbírású tehergépkocsija, 
amely egy sor kedvező sajátossággal rendelkezik. 8 kerék meghajtású, 
billenő vezetőfülkével, széles alvázzal, nagy terepjáró képességgel, 6 hen
geres motorral lett kialakítva. A gépkocsi előkészítés nélkül, rakomány
nyal és üresen képes víziakadályokat úszva leküzdeni. 

Az alváz konstrukciója a szokásos, amelyre különböző típusú kocsi
szekrényt lehet felépíteni. 

Az M656 sorozatú gépkocsik rendeltetése: mindazon feladatok meg
oldása, amelyre az egyéb típusú 5 t-ás tehergépkocsik nem képesek. Mind 
a személyi állomány, mind teher szállítására alkalmas. Különböző felépít
ményt használva, a bázis gépkocsin lehet kialakítani javítóműhelyt, bil
lenőplatót, rádiós gépkocsit, Lövegek és más technikák vontatására is al
kalmas. Többek között a „Persing" rakéta rendszert az M656-os sorozat 
egyik változatán szállítják. Ez a kerekes jármü a rakétarendszernek na
gyobb biztonságot és mozgékonyságot biztosít, mint a lánctalpas előde. 

A „Persing" rendszerhez tartozó ellenőrző állomást, rádióállomást és 
aggregátort a szabványos M656 tehergépkocsikon tervezik szállítani. Az 
új rakéta tűzvezetési központot a „Persing" !A részére speciálisan kiala„ 
kított zártfelépítményre szándékoznak elhelyezni, amely szintén az 
M656-os alvázra épül fel. 
. Érdemes még megemlíteni a Csepel D-566 típusok páncélozott kivi
teleit is, amelyek célszerűen kialakítható változatok lehetnek kettő, há
rom és négy tengelyes alkalmazása esetében egyaránt. 

Ezek után nézzük meg. hogy a hadtápszolgálat területén, a hadtáp 
technikai eszközök kialakításában, korszerűsítésében milyen szerepet játsz
hat az újtípusú gépkocsi: 

a) Az új járműtípusok üzemanyag fogyasztása - a Csepel D-344 
típushoz viszonyítva - mintegy 460/o-kal nő. (A Csepel D-344 típus fo
gyasztása 24 lit/100 km, a Csepel D-566 típusé 35 lit/100 km.) 

A fogyasztás növekedése az üzemanyag mozgó anyagi készletek 
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mennyiségét is jelentősen növeli, amely nehézségeket jelent az utánszál
litás és ellátás vonatkozásában. 

A probléma megoldására véleményem szerint célszerű az MN szá
razföldi csapataihoz - az eddigi 4 m3-es üza. töltő tartálykocsik mellett 
- egyes tagozatokban 7-10 m3-es, az OLP repülő és szállitó csapataihoz 
pedig 10-12 m3-es üza. töltő tartálygépkocsikat kifejleszteni és rendsze
resíteni. 

b) A Csepel D-544-es típust megfelelő felépítménnyel célszerűnek 
látszik sebesültszállitó gépkocsivá kialakítani 8-10 fő sérült szállítására. 

c) Az MN-ben hosszabb idő óta problémaként jelentkezik egy páncé
lozott, úszó sebesültkihordó, legalább 4 fő fekvő sérült befogadására al
kalmas jármű kialakítása. Amennyiben az új típusoknál e követelmény 
kielégíthető, úgy a D-566-os ilyenirányú kifejlesztése is célszerű. 

d) Tervek szerint kialakításra kerül egy mozgékony, kellő hatásfokú 
fürdető-fertőtlenítő berendezés elsősorban a csapathadtápban felmerülő 
igények biztosítására, továbbá a járványegészségügyi osztagok és a für
dő-fertőtlenítő századok ellátására, Csepel D-544 vagy Csepel D-566-os 
alvázra. 

e) A Csepel D-566-os alváz felhasználást a műtógépkocsi kialakitá
sában is figyelembe veszik, méghozzá úgy, hogy a Lengyel Népköztár
saság által gyártott felépítményt erre a bázisra szerelnék fel. 

f) Az élelmezési szolgálat technikai eszközeinek fejlesztésében ugyan
csak számításba veendő az újtípusű alváz. Ilyenek a törzskonyha, ke
nyérszállitó-, hűtögépkocsi, valamint a vízszállitó tartálygépkocsi. 

g) A gépi anyagmozgatás megkönnyítése érdekében a normál platós 
és a különféle anyagok szállitására és tárolására szolgáló zárt felépítmé
nyű változatoknál a kocsiszekrény aljának belméreteit a nemzetközileg 
elfogadott rakodólap méreteivel összhangban (1200x800 mm) kell kiala
kítani. 

Amennyiben a szállitó gépkocsik az új típusból kerülnek biztosításra, 
úgy célszerű - az anyagmozgatás és rakodás meggyorsítása érdekében 
- úgy kialakítani, hogy a gépkocsi mindkét oldalfala és végfala lehajt
ható, valamint a plató rakfelülete sík kiképzésű legyen, továbbá minden 
ötödik szállító gépkocsit „Gólya" rakodódaruval felszerelni. 

Az újtípusú gépjármű alváz kialakítása és alkalmazási területeinek 
meghatározása természetesen gondos és részletes harcászati, műszaki és 
gazdaságossági elemzést követel. Az elemzés és a mutatók alapján lehet, 
hogy egyes mutatók rosszabbak a már rendszeresített gépkocsik mutatói
nál, amelyek a nagyobb követelménytámasztásból és a sokoldalúságra 
való törekvésből adódnak. 

A korszerű eszközökkel és korszerű elvekkel vívott harc követelmé
nyei alapján a szárazföldi csapatok, ezen belül a hadtápegységek és al
egységek mozgékonyságának, manöverezőképességének fokozása feltét
len szükségessé teszi a harcászati és műszaki mutatók előtérbe helyezé
sét, néha még a gazdaságossági mutatók rovására is. 

A Csepel D-566-os gépjármű típus széleskörű alkalmazása bizto
sítja a hadtápegységek és alegységek ezirányú feladatainak végrehajtását. 
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