
HADTÁPTECHNIKAI TAll:KOZTATó 

Tájékoztató rendszeresített hadtáp technikai eszközökról, 
anyagokról és felszerelésekról 

Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség 

69. M. vegyestüzelésú moqókonyba 

A mozgókonyha rendeltetése, hogy üzemével 120-150 fő részére 
napi háromszori étkezés biztosítható legyen. 

A mozgókonyhát utánfutóként lehet szállítani, mozgás közben is 
alkalmas ételfózésre. 

Jó rugózása és alacsony építése következtében kiválóan viselkedik 
a legnehezebb terepen való vontatás közben is. 

Az átállás . gázolajtüzelésról fatüzelésre, illetve fatüzelésról gázolaj
tüzelésre rendkívül rövid idő alatt megoldható. 

A konyha olyan védőburokkal van ellátva, hogy lehetővé teszi a 
szennyezett terepen való áthaladást is anélkül, hogy por keriilhetne a 
főzőüstökhöz, illetve a többi kezelöszerkezethez. 

· . A· tűztérbe belógó 4 db szimplafalú üst a lánggal közvetlen érint-
·kezésben van, az üstök túlnyomásos elven főznek. 

Főbb technikai adatai: 
A konyha súlya üresen, málházott állapotban 1090 kg. 
A főzőüstök száma 4 db. 
A főzőüstök hasznos térfogata (á) 60 liter. 
A mozgókonyha üzemelhet fával és gázolajjal. 

D 346.07-3 típusú vízszállító tartálygépkocsl 

Feladata az egységek és magasabbegységek ivóvízzel, valamint a 
főzéshez -szükséges vízzel való ellátása. A tartály biztosítja a benne levő 
Víz sugárszennyezés és fertőzésmentességét a szállítás és tárolás alatt. 

A tartály hőszigetelése, valamint a tartályban levő berendezés együt
tesen biztosítja a víz fagyásveszély mentes szállítását és tárolását. Szi.. 
vattyúja fa szeleprend.szere lehetővé teszi, hogy felhasználása sokrét(í 
legyen. Alkalmas saját tartályában víz szállítására és tárolására, tűz 
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oltására, más nagyobb tartályok feltöltésére a saját tartályának megkerü
lésével, sugármentesítésre, kis víztároló eszközök vízzel való feltöltésére~ 

Menettulajdonságok szempontjából kielégíti a Csepel D-364 alap
típussal szemben támasztott követelményeket. 

A megfelelően kezelt, karbantartott tartálygépkocsi sok, nehéz mun
kától kíméli meg a katonákat és biztosítja a vízellátást a legmostohább 
körülmények között, igen nehéz terepen is. 

Főbb technikai adatai: 

A szivattyú teljesítménye 
A tartály hasznos térfogata 

380 liter/perc. 
3000 liter. 

5 Mp-os dederon emelöháló (rakományháló) 

Rendeltetése: á hajlékony tartályba, vagy tárolóeszközökbe csoma
golt (kiszerelt) üzemanyagok darusgépkocsival való mozgatása, illetve 
helikopterrel függesztett teherként való szállitása. 

Főbb technikai adatai: 

.. Teherbíró képessége 
A háló súlya 
A f(jggesztőe;,zköz súlya 
Az emelőháló súlya (függesztőeszközzel) 

Legénységi klmen6 ruház&$ 

5 Mp. 
23,5 kp. 
52,0 kp. 
75,5 kp. 

Az általános társadalmi és kultúrális fejlődésnek, valamint a mai 
esztétikai igényeknek megfelelően a Magyar Néphadseregben új legény
ségi kimenő ruházat került rendszeresítésre. 

1. Kimenő ingblúz 

Alapariyaga 67% polieszter, 330/o-a viszkóz összetételű, olívzöld színű 
szövet. Eleje középvonalán nyitott, kihajtott gallérral, két feltűzött sírna 
zsebbel, gombolható zsebfedővel. Háta különszabott vállrésszel. Az 
alján körül öv, kétoldalt gumiszabályozóval. Egyvarrásos hosszú ujjak
kal. A vállrészen bevarrott vállszalagokkal. A rendfokozati és fegyvernemi 
jelzés a galléron van elhelyezve. 

2. Kimenő sapka, zubbony és pantalló 

Peszter típusú, 45% gyapjú, 55% polieszter tartalmú szövet. 

A tányérsapka formai kivitele megegyezik a korábban rendszeresített 
legénységi kimenő sapkáéval. 

A zubbony formai kivitele megegyezik a tiszti zubbonyéval. Egysoros, 
három barnított fémgombbal, vállszalagja saját anyagából, eleje mell
betéttel, háta vállbéléssel, ujja bélés nélkül készül. Rendfokozati jelzés 
a galléron, a fegyvernemi jelvény a fazon kihajtón van elhelyezve. A 
tartalékos tiszti rendfokozati jelzést a vállszalagra ráhúzható nylonplüss 
rátéten helyezik el. 
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A pantalló eleje középvonalán hasíték, takart gombolással. Az elején 
két bőségránc. Míndkét eleje részén bevágott zseb. A jobb hátsórészén 
bevágott zseb, gombolható zsebfedővel. A derékrészen hosszabbított kötő
sáv, öt övtartó és két oldaszoritó. A derékrész egyrétű béléssel. A szárak 
alja hajtóka nélkül, aljavédő szalaggal készül. 

3. Kimenő nyakkendő 

Alapanyaga 650/o polieszter, 350/o poliakrilnitril. Előre kötött kivitel
ben, bőségszabályozó gumiszalaggal készül. 

A kimenő ruha felsorolt cikkei rendszeresítésre kerülnek a sor- és 
tartalékos állomány részére. 

Ph. ágybetét 

A rugalmas, homogén poliuretánhab ágybetét könnyű, könnyen tisz
títható, alkalmas tábori és egyéb körülmények között a személyi állo
mány pihentetésére. 

Mérete: 
Súlya: 
Színe: 

190x70x4. 
1,84 kg. 
olivzöld. 

Rendszeresítésre kerül az MN sorállománya részére csapat és törzs
vezetési gyakorlat és egyéb igénybevétel esetén a nyugvásbiztosításhoz. 

Ph. tfimítésil matrac 

A jelenleg még használatban levő, főleg gyapjúhulladékkal tömött 
hálótermi matracok nehezek, tisztántartásuk, fertőtlenítésük körűlmé
nyes, ezért a követelményeknek csak korlátozottan felelnek meg. 

A granulált poliuretánhabbal tömött könnyű matrac kielégítően 
biztosítja a személyi állomány pihentetését, 

A kétrészes derékalj alsó és felső laprésze átvarrással kerül rögzí
tésre. 

Mérete: nagyrész 
kisrész 

l 41x83x9 cm, 
68x83x9 cm. 

Súlya összesen 4,55 kg. 

Rendszeresítésre kerül az MN sorállománya részére, továbbá az át
vonuló szállásokon és a gyengélkedő szobákban. 
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