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Kiszolgáló pontok a katonai-gépkocsi utakon 

lrták: V. Arhipov, a technikai csapatok vezérőrnagy~, 
V. Bugaev őrnagy és N. Propokenko ön.agy 

(Megielent: A Tii i sznabzsenie 1982. évi 4. számában) 

Országunk gépkocsi-főútvonalain számos szerviz működik: így a technikai 
kiszolgáló és töltőállomások, az útmenti élelmezési pontok, a motelek és a kem
pingek. Az előbb felsoroltak fontos elemei a mai közlekedés korszerű biztosítá
sának. Az SZKP KB és SZU Minisztertanácsa határozatával - ,,az ország gép
kocsi útjainak építéséről, javításáról és fenntartásáról" (1980) - tovább tervezik 
növelni az útmenti gépkocsi szervizek hálózatát. 

A tapasztalat bebizonyította, hogy a közlekedő kiszolgálás nemcsak béke, 
hanem háborús időben is fontos feladat. Ezért például 1812-ben az orosz had
sereg az utakon szétbontakoztatta a speciális állomásokat, - az alegységekkel, a 
különböző csapatoszlopok biztosítására. 

Ezek később az „etápok" elnevezést kapták, és az ctápegységekkel kerültek 
megszervezésre és egymástól egy napi járótávolságra (kb. 30 kilométerre) helyez
kedtek el. 

A Nagy Honvédő háború kezdeti időszakában a katonák keresték a katonai
gépkocsi utakon a kiszolgáló pontokat. A katonai-gépkocsi utakon 50-60 kilo
méteres távolságokra települtek az élelmezési, az üzemanyagtöltő pontok, a tech
nikai, az egészségügyi segélypontok, a pihenő és a melegedőpontok. 

1943-tól pedig kiegészítették fürdőkkel, fodrászműhelyekkel és kisebb ruhá
zati javítóműhelyekkel a kiszolgáló pontokat, 1945-ben már a katonai-gépkocsi 
utak fönökségei mellett és a közúti-komendáns szakaszokon funkcionáltatták a 
kisebb kórházakat is. 

A kiszolgáló pontokon lehetővé vált a kisebb létszámú csoportok és az egyes 
katonák pihentetése és a szükséges segélyben történő részesítése. 

Altalában a katonai-gépkocsi utakon áthaladók öt százalé~a vette igénybe 
ezt a szolgáltatást. 

Ezeken a pontokon a háború éveiben összesen 32,8 millió embert élelmeztek, 
több mint 1,1 millió embernek nyújtottak egészségügyi segélyt és kb. 3 milliót 
pihentettek és melegítettek. A technikai és töltőpontokon pedig keresztül haladt 
2 millió darab gépkocsi. 

A háború utáni gyakorlatok tapasztalatai - többek között - rámutattak arra, 
hogy a katonai-gépkocsi utakon a kiszolgáló pontok megőrizték saját jelentősé
güket - a korszerű viszonyok között. Sőt a jelentőségük továbbra is nőtt a kevésbé 
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lakott és a nehezen járható körzetekben. Funkciójuk kiszélesedett, az áteresztő
képességük és a mozgékonyságukkal szembeni követelmények pedig növekedtek. 

A gyakorlatok tapasztalatai szerint az ilyen pontokat egymástól - a katonai
gépkocsi utakon - egy gépkocsi egy nap alatt megteeendő távolságára kell tele
píteni. 

Allományukba tartozhatnak, 
a) az élelmezési, 
b) üzemanyagtöltő, 
e) technikai segély, 
d) egészségügyi segély és 
e) a pihenő és melegítő pontok. 
A hegyekben és a pusztákon a kiszolgáló pontok közötti távolságot csökken

teni lehet, és ki lehet egészíteni a felszerelést vízellátó eszközökkel. 
A kiszolgáló pontok áteresztő képességének meghatározásánál figyelembe 

szükséges venni a gépkocsi utakon való mozgás konkrét megszervezését és a fel
tételeit. Azonban minden esetben azt kell figyelembe venni, hogy rendeltetésük 
az egységüktől elszakadt gépkocsik, illetve a kisebb gépkocsi oszlopok (szakasz 
erőiig bezárólag) kiszolgálása. A szükséges eszközök felh,1lmozását, az áteresztő,· 
képességet, a pontokon folyó kiszolgálás módszerét és idejét a tömegkiszolgálás 
elméletének felhasználásával kell kiszámolni. 

Az élelmezési pont: legyen képes naponta néhány száz főt melegétellel, és 
több mint ezer főt előrecsomagolt hideg élelemmel ellátni. 

Ezért az állományba szükséges: 8-10 fő, KP-130 típusú konyha, víztartály, 
zártfelépítményü gépkocsi az előrecsomagolt élelem tárolására, lábasok, konyhai 
felszerelések és bútorzat 20 fő étkeztetésére. 

A KP-130-as típusú mozgókonyha négy üsttel rendelkezik, egyidejűleg benne 
130 fő részére lehet meleg ételt főzni. Az ételek elkészítésének ideje 2-3 óra. 
Ebből következik, hogy az élelmezésre az igénylést a katonai-gépkocsi úton levő 
diszpécser pontokon keresztül a beérkezés előtt legalább 2-3 órával előbb kell 
megadni. 

Az üzemanyagtöltő pont: rendeltetése, üzemanyag kiadása olyan számvetés
sel, hogy legalább a következő raktárig vagy a saját egységig (nem többet mint 
20 litert) a gépkocsik el tudjanak menni. Így legalább 10 tonna készlettel kell 
rendelkezni, ehhez 3°/0-os kenőanyaggal szükséges számolni. 

A pont működtetéséhez: 7 fő, nem kevesebb mint kettő MP-4 típusú tartály, 
csővezeték az üzemanyag kiadására (KGP-35 típusú), az olaj kiadására (KMP-10 
típusú), töltőgépkocsi pótkocsival és tehergépkocsi a kenőanyagok és a felszerelé
sek részére - szükséges. 

A technikai segélypont: feladata - véleményünk szerint - az utakon meg
hibásodott gépkocsik hátravontatása, a gépkocsivezetőnek segítség nyújtása a 
kisebb hibák megjavításában. 

A feladatok teljesítéséhez szükséges: 5-7 fő, gépkocsi-vontató (Kraz-235 
típusú), és MTO-AT javító anyagokkal és tartalék alkatrészekkel. Azaz egy nap 
alatt képesek legyenek elvégezni 2-3 kisjavítást vagy 25 technikai kiszolgálást 
az 1. számú, illetve 2-3-at a 2. számú szemle alapján. 

A pihenő és melegedő pont: úgy települjön, hogy berendezésre kerüljön 
2-3 sátor (VSZB-56 és VSZT-56 típusúak) hordozható konyhákkal, így 10 fő 
tisztet és 50 honvédet és tisztest lehet benne elhelyezni. 
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A sátrakba be kell tenni újságos asztalt, szemétgyűjtőt és gazdasági sarkot 
- ahol a ruházatot és lábbelit - rendbe lehet hozni. 

Szemben a sátorral pedig a szárítót célszerű felállítani úgy, hogy tegye lehe
tővé egy radiátoron 8-10 pár lábbeli és ugyanannyi zubbony és vattakabát meg
szárítását. Szükség esetén a radiátorok számát háromra lehet növelni. 

A sátrak melegítésére télen, a levegő cseréjére nyáron fel lehet használni az 
OV-65, OV-30 típusú készülékeket, melyek óránként 3000-tól 6500 kaloria hő
mennyiséget biztosítanak. 

Speciális egészségügyi segély pontok: a tapasztalatok alapján 100-120 kilo
méteres távolságokra kell egymástól őket telepíteni, önállóan vagy más-más ki
szolgáló pontokkal együtt. 

Rendeltetésük: azonnali segélynyújtás azoknak a sérülteknek és a betegeknek, 
melyek az utakon keletkeztek, illetve, melyek hátraszállításra kerülnek az egész
ségügyi intézetekbe; valamint az egészségügyi mentesítés és a bakteorológiai men
tesítés elvégzése. 

Valamennyi kiszolgáló pontok, az egészségügyit kivéve gyakran egyesítésre 
kerülnek egy csoportba, melyet kiegészítöleg ellátnak tehergépkocsikkal, elektro
mos világítóállomással (ESZB-1-VO típussal) jelzőeszközökkel, és a radioaktív 
sugárt kimutató műszerekkel. 

Szükségesnek találjuk megjegyezni, hogy a kiszolgáló pontokat rendszerint 
kislétszámú helységekben telepítik úgy, hogy azok jól álcázzák és a vízlelöhelyek
hez pedig közel legyenek. 

Erre a célra megfelelőek azok az építmények, amelyeket korábban a csapa
taink építettek és használtak. Ilyenek hiányában a személyi állomány részére 
azokat el kell készíteni. 

A kiszolgáló pontokra érkező tisztek és katonák az okmányok és radióaktíV' 
sugárzás ellenőrzése után megkapják a Kiszolgáló pontok parancsnokától az enge
délyt az elhelyezkedésre, élelmezésre stb. és a megfelelő pontokra irányítják 
őket, melyek rendszerint gyűrű-alakban (lásd a mellékletet) helyezkednek el. 

Az élelmezési ellátás alapját az élelmezési jegyek (talonok) képezik. Az 
üzem- és kenőanyagellátás alapját ugyancsak a talonok (jegyek) képezik. 

A gyakorlat bebizonyította, hogy a kiszolgáló pontokat legcélszerűbb a disz
pécser ponttal és más alegységekkel egy körletben elhelyezni, így az.ok egységes 
közúti komendáns helyőrséget alkotnak. Az összes objektumok nemcsak egy
máshoz, hanem a közúti komend.áns alegységekhez, az utakhoz, a híradáshoz is 
kapcsolódnak a helyőrségen belül. 

( A melléklet a folyóirat végén található.) 
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