
HADTÁPTÖRTÉNET

A hadtáp-szakgépkocsik állománya fejlődésének
történeti áttekintése

Dr, Tbürmer C,lzlla ay ahztde:.
a hadtadonáry doAtara

,,. Napjainkban a. nephadseregün k hadi szükséglete hadtáp-szakgépkocsikból megha-
ladja a hatezer darabot, Ez.a mennyiség az_összei ktilönleges gép-kocsi hadi sztlksélle-
nink_ röbb mint.egy negyedet jelenti, Figyelembe u"u" azt"" ,é"nli. hogy ne3yren évvel
ezelórt ezen a teren gyakorlatil4g a nu]]árol indulrunk. az eztleig elériered"Áenyeinket
mind mennyise3ileg. mind minóségileg nagyra enekelherjük.

. A tapasztalataink szerint a hadtáp-szakgepkocsik allomanya fejló<léseoek történetét
két idószakra celszeű felbontani. Az ásó páriodus az Orvenes evtizedet fogl aIja magába,
a másik a hatvanas évekkel kezdódik és jilenleg is folyamatban uan, M,ás[éppeo figal,
mazv4 előszór a hadtápellátás szempontjábol i leg{ontosabb szakeépkocsi-kat biztósí,
tottuk és csak ezután térünk át a ma mar több min1 huszonöt evetitiogó minóségi fej
leszté§re,

Mint ismeíetes, az ötvenes évek elejen egy nagy lérszámü hadsereget hoztunk létre,
ami a másodü világháboruban kialakult szovJét szé*ezcsi iapaszralato"koo és fegyverze]
ten alapult. A békében működó hadsereg mozgósításkor m3reteiben több mint kétsze-
resére nótt volna. Ez a helyzet atradtápellátás minden terüIetén felvette a sza.lgépkocsi-
igenyt. Ezzel szemben a _nephadseregünk extenzív fejlesztésének megkezdései<Jr ilyen
eszközökkel nem rendelkezdjnk

_ 
Két,három él.vel késóbb, amikor a hadsereg gépesitésének kér<lése került napi-

5ndre, 91 
a probléma tovább fokozódott. viszonylag rövid ic.ló alatt - 1949 és 1916

közötti idószakban - a néphadsereg szervezetéb; ierült tóbb mint hét§záz dafab
rohamlöveg, közepes harckocsi, illetve harckocsi vontetó, A gépjármú harli szükségle,
tünk,megközelrtettc ez ötvennegyezer darabot,. Emellett jeleitál számú dugattyús" és
suqarhajrású repülógépparkunk jön létre, 

_a 
hadihajóink, valamint múszaki "muik4ge,

PeInl(. a88re8atoralnk is n4gy mennl i.égben roltak,
Ebben az idószakban a szakmai vezetes arra kényszenilt, hogy sorolia a felmerült

rgények kielégítését. A döntés értelmében prjoritjst kapott az il)emanyag-száJ|itó, a
sebesülszá]lító. vízszalliro gépkocsügeny kielé3ítésc. Az egeszségtig i ,zol'g^lar [eladarai
eJengedhetetlenül szüksegesse terték a laboritóriu-i gépkocJk"Éesz.rzesCt.

Az öwenes évtized elsó éveiben a szüksegleteink kielcgitesenek alapvető íorrása a
hadiiparunk volt. Ebben az idóben gyártottu=k a Csepel-irO terepjiró, Csepel-3!0B
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közúti és a fu{BA SLIPER tehergépkocsikat, Ezeknek a típusoknak az alvázaira épültek
fel a hadúp*zakgépkocsik dóntó többsege. Ezenhvül beszereztiink ZISZ-I\I, Z§Z,
1ro, GMC, AUSZTRÓFIAT a]vázfa epi|etr üzemlny€-§záüto gépkocsikat,

A pénzűgyi, ipari és az import lehetósógeink mintegy 900 db hadtáp,szakgépkocsi
beszerzését tették lehetővé az 1C)49-|956 közötti években. Ezzel gyakorlatil4g létrejött a

hadrap-szakgepkocsik elso generáciöja,

A baráti országok hadseregeiben a hadtáptechnika fejlesztése u öwenes évek vége
felé megindult. Ezeknek a törekvóseknek az eredményeit az 1,960. évi Píígában megtar-
tott EFE szintű hadtápkonferencia bemutatta.

SajnáIatos módon, az ellenforradalmi eseményqk miatt ezen a téren néhány éves

lemaradásra kényszerültünk. Mi a hadtáp-szakgépkocsi állományunk fejlesztését meny-
nyiségben és minóségben a második ötéves terv idószakábao tudtuk elkezdeni. Az
azóta eltelt több mint negyed évszázad alatt a fejlesztés irányát és űtemét számos
tényezó befolyásolta.

Á hadtápellátás szempontjából meghatározó az a tény, hogy a néphadseregünk
fegyverzeti rendszere rendszerescn mennyiségben és minóségben fejlódött, és ezáltal a

harcérték szempootjából efősödött é5 korszerűsödött. A vadászrepülógép állományunk
többször lecserélódött korszerúbb típusok4 több mint száz darab helikoptcrt szerez,
ünk be. A harckocsi állományunk Áegközelitette az 1200 db-ot, Új eszkózként közel
1400 db páncélozott száJlító gépjármú lépett be a fegyverzeti rendszerünkbe, A gép
jármű szükségletiink a hatvanas évek igényéhez viszonyítva megháromszorozódott, A
múszaki gépek és az aggregátorok száma megtöbbszörözódött, Mindez elsósorban a

hajtóany4g-szállítással szemben táma§ztott kóvetelményeket nóvelte.

A hadtáp-szakgépkocsik alapjárművének megválasztásánáI igen lényeges, hogy
milyen az alakulatok harclfunű !űományának terepjáró képessége. Napjainkban elénük,
hogy csapataink gépjármúveinek döntó többsége terepjáró.

Szükségesnek tartom meg]egyezni, hogy a hadtáp-szakgépkocsik terepjáró képes
ségének kérdésében többféle nézet alakult ki. Egyes szakértók szerint va.lamennyi had-
táp,szakgépkocsinak tereplárő al,tima kell épülni, Mások véleménye arra utal, hogy ez
nem szükséges, mivel a hadtápalegységek a harctevékcnységck során nagyobb részt jól
kiépített és berendezett katonai utakon közlekednek, lsmert olyan alláspont is, mely
szerint a hadtáp-szakgépkocsik terepjáró képességének meg kell felelni az általuk kiszol
gált alegységekével, Magam ÉszétőI ezzel az álláspontta.I értek egyet, mivel csak így biz
tosítható terepen a hadtáp által a harcoló alegységek követése, Ennek az elvnek elfoga-
dása bizonyos differenciáódást is feltéte|ez, azn ahadtápdJ,átás külónböző t4gozataiban
más és más lehet a hadtáp-szakgépkocsik tcrcpjáró képcsségévcl kapcsolatos követel-
mény,

A hadtápellátás biztosításfioz szükséges speciális gépjármúvek minőségének és

mennyiségének alakulását jelentősen befolyásolt,á-k a hatvana§ években a harcászati
elvekben bekövetkezett változások. Az a téoy, hogy megnótt a harctevékenységek szé-
lessége és mélysége, üteme, ifltenzitá§a, a hadtáp teljesítóképességének, mozgekonysá,
gának növelését követelte meg.

A hawanas évtizedben már jelentkezett a faíkai ehasznáIód,ás kóvetkezménye
képpen a hadtáp-szakgépkocsik elsó generációjának újakka.l történó felváltása.
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. 
Mindezek alapján 1961-1970 közötti idószakban az volt a feladatunk, hogy az igé-

nyeknek_megfelelően újabb hadt-ápvaRocsitípusokat állítsunk rendszerbe, a iiegleúk
számát és minóségét növeljük, az elhasználódottakat cseréljük le,

. Az elóttünk álló feladatok megoldása szempontjábol reszünN,re igen kedvező volt,
hogy a második ótéves terv időszakában meglnd'ult a Csepel D-3lt tJrepjáró tehergep-
kocsi gyánása., Erre az aly.ázra épült fel jelentos ..rt.Éb.n a ha,Jtapszakgepk;csik
második generációja. Ezen belül: izemanyagtóItő, vizszáütó, kenyérszáitíta, h]ló- és az
cgészségügyi labor gépkocsik, amiknek a száma összességében méghaladta a 900 db ot.

. A tratva_n1 évek elején indult meg a hadtáp,szakgépkocsik importból történó
beszerzése. Ebben az idószakban sebesültszállító gepkociifat az NDK-ból és a SZU
bóI, vérszállitó gépkocsikat pcdig a CSSZSZK-ÉoI vásároltunk,

A hadtáp-szakgépkocsik alapvetó beszerzési forrása a hatvarras évek végéig a hazai
iparunk volt. A hetvenes évek kezdetétól napjunkry u import az, ami lehetóvó teszi az
igényelnk kielógítését. Ez tefmészetescn a szJJLtási ieszségtöl vaJó fuggöséget is jeleoti,
aminek lriánya,. késedc,lme gyakran problemákat okoz, MinJez arra uiJ, t ogy u h"atap-
szakgépkocsik harmadik geoerációja döntó többségében impon gépkocsikűál fog állni.

. . Szakmai és gazdasfui okok számításba vétele alapján rendszerint csak azokból a
hadtáp-vakgépkocsikból szcrezzük be a teljes hadi szüÉségletet, amelyekből a népgaz,
da§]tból történő biztosítás nem lehetséges, Azoknál a upuioknll, am"iyeknCI a nip"gaz
daslágbóI bevont evkózök szakmailag megt'eJeiók v4gy s)üksegkÉppen ielyettesíthiiók,
a hadi szükségletnek csak egy része kerül beszer#sre.

.Indoko]rnak tartom kjhangsúIyozni azt a szakmai telismerést, hogy hadtáp-szak-
gepkocsiból az eltátási feladatok térbeni és idóbeni maradéktalan elÍiásához 

-soktl 
t

óbb. kellene. Ennek az igénynek azonban rendszerint a pénzügyi és a beszerzési lehetó,
ségek gátat szabnak. Ezért számos esetben a szakfeladatokhói szükséges kapacitások
biztositása ért,lekében pótkocsis, utánfutós megoldásokat választottunf, am! törvény-
.zeruen magaban hordj.l a vrrntatás problemljjt,

Mindezek a problémák kisebb-n4gyobb mértékben az a]ábbiak szerint hatottak a
hadtápszolgálat egyes ágai szakgépkoisi állományának kialakításfua és fejlódésére.

Üz c xz a q a g t z a A gé p h o c.r i A

Az 1945-1949 közötú időszakban a néplladseregünkben az üzemany4g-gépkocsin
töIténő sillítfua.a viszonyl4g kicsi hajtóariy4gok fogyJ§zro technikái paikuni miott
kiilönösebb gondot nem okozott.

A normál hajtóanyag-szállítóeszköz problémáinak a népha<lseregünk nagyarányíl,
szervezeú fejlesztósének's kissé késóbb beköverkezo gepesitésének mleindulá;ával kez
dódött. Mindczek eredményeképpen a h,di szLlksegleiink 1q5] év vége;e 3 tonnás űze,
many€tartály és töItógépkocsikból az 1300 db-ot, ) tonnás üzemany4gtaftáIy€épko-
csikból pedd az 500 db-ot eléíte.

. . 
A dinamikus eroveJ jelenrkezö igényeket hazai gyártásból és import beszerzés útján

igyckeztünk kJelegiteni. amclynck eiedményeképpán az elsó ötévás terv idószakában
hét.npusbol áIlö (c,S-]50B. zlsz-lr1, zsz-lrÖ;RÁBA S, GMc, AUSZTROFIAT)
tóbb miot.600 darabot jelentó üzemanyag-száJlító gépjármúparkunk ;ött létre, Ebból a
mennyiségiől a hazu gyártisú Csepel-350B kazúti téhergépkocsi alv'lfl.a épitett hqtó-
anyag-sziűtó és töltógépkocsik száma meghaladta 

", lo-o db ot,
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Az elha§ználódott üzemany€-szállító es2kózök pódása, illeoe a hajtóanyag-szPl-
lító kapacitásaink növelése érdekében 1965-ben rendszeresítve lett a Csepel D-3!6
típusú üzemany€töltó gépkocsi, ame|ynek dváza azonos a Csepel D-]44 típu§ú terep-

láró tehergépkocsijával.
A 4000 ]jter tartálytérfogatú eszköz rendeltetése: hajtóany4g-tárolás és szállítás;

gép- és harcjárművek, repülógépek és helikopterek íeltöltése mért. és szúrt hajtóanya-
gokkal, tábori körlilmények között is; hajtóany4gok átfejtése, lefejtése és keverése.

Ebból a típusból a második és a harmadik ötéves teív idószakában tóbb mint i00
db-ot szereztiink be a hazat iparunktól,

A hetvenes években a.lapvetóen a ha:ltőaayag-sztűtó kapacit,ásaink bővítése érde,
kében URÁI--]75D tiPusú terePjáró tehergépkocsi alvirzía épltett 5 tonnás hajtóany€-
szállító gépkocsik kerúltek rendszeresíté§re, illetve beszerzésre.

Eonek a programnak keretében 1974-ben rendszerünkbe keriilt az AC,5,37)
típusú hajtóany4gtöltó3épkocsi, amelynek rendeltetése: tartálytöltése szivócsonkon
keresztüI; üzemany4g kiadása tartályból; idegen tartáIy töltése idegen tartályból; üzem-
anyag-keverés sqát tartityban. Alapjárműve: URAL-37rD. Tartáytóíogata (üzemi):
))00 lrtef,

Ezt a típust az AC,1)-315 típusú hajtóany4gtöltő gépkocsi követte, amely 1976-
ban került rendszeresítésre, paraméterei megegyeznek elódjével,

A szovjet relációbói származó URÁI hajtóany4gtöltő gópkocsik beszerzése az ötö-
dik ötéves terv idószakában kezdődött meg, és azt követóen tíz év alatt mintegy 700
db-ot importáltunk.

A közelmúltban az UML hajtóanya3töltó gépkocsik beszefzése tefén nehézségek
léptek fel elsósorban a szállítási készség biánya miatt. Ezétt egy új típus, a román reláció,
bóI származó DAC 

' 
tonnás hajtóanyagtöltó gépkocsi beszerzése került napirendre.

A néphadseregüok fejlódése során a hajtóany4gtöltó gépkocsi,szükségleteink
állandóan növekcdtek, és 1980-ban máí m€gközelítették a kétezret,

A hadi szükségletiinknek csak egy részét tudjuk a saját eszkózeinkból biztosítani.
Ezétt a. népgazdaslqból mozgósításkor jelentós számú hajtóany4g-száIlításra alkalmas
eszkóz igénybevételével kell számolnunk, Ezekoek a gépjárműveknek csak egy része
szakgépkocsi, Népgazdaságból hajtóany€-száütá.sra n4gyobb részben csak tehergépko-
csik igónybevételére van lehetóségünk. Kezdetben a h4tőaoya1töItő gépkocsik helyet
te§itésére biztosított tehergépkocsikat hordókkal (12 db 200 l-es) láttuk el, majd a
késóbbiek folyamán erre a célra hajlékony tartályokat"és 4 mJ,es könnyített acéltartályo-
kat rendszeresítettünk,

A tárgyalt történelmi idószakban a haltőznyagszít)htó gépjármú kapacitá§aink ki,
egészítése, bóvítése érdekében a következó vontatható eszközök kerültek a rendsze-
rünkbe:

Az 1000 l-es vontaüató va-shordó mintapéIdánya 1912,ben készült el, az ötvene§
évek közepérg nem §zámottevó mennyiségeket gyártottunk belóle.

A 3 tonnás :ozemanyagtartlly pótkocsiból a hatvanas évek elején 39 db-bel rendel
keztiink. Közel húsz évig voltak rendszerben, elhasználódásuk miatt a nyolcvanas évek
elején kivonásra kerültek.

Az egytengelyes üzemany4g,szállító utánfutóból két típu§ (1 és az 1,25 mr es)
készűlt. Mindkettó 1000 l-es a.lumínium tartíllyal rendelkezik. A kettő közötti kiilönb-
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sé8 az, hogy az egyiken 2 db, a másikon pedig 14 db 20 l,es kanna helyezhetó ei. Ezen
eszközöknek a rendszerbe áütása t968-ban órrént, ezt követcien kei ötéves tervidó,
szakban a szükségleteinknek megfelelóen 700 db,ot szereztiink be a hazai ipafuoktól.

Az 5 tonná§ izernanyag szá)ttó pótkocsi rendszerbe ll]ití§a 1979-ben törtónt. A
kéttengelyes üzemanyr8-száüó pótkocsi rendeltetése gépjármúvek hajtóany4gainak
szállítása és az.ok tartdyunak feltöltése, Ebból az e"zkirból 19s0-rg a Íiazai'ifarunk
részűnkre több mint 100 db-ot 8yáftott.

_ A kéttengelyes 2,' tonnás üzemany4g-száűtó pótkocsi rendszerbe |itiÁ^ 1982-
ben. töItént. Rendeltetése a harcjárművek és gépjárművek tartályainak íeltöltése,
tovabbj ü zemany€töltó gépkocsik tartálykapacitásainak kieg észitése. A sotozatgyártísa
a közelmúltban kezdódöct meg.

Repülóüzemany4g-tóltó gépkocsikból számottevó igény elóször a légierónk roha-
mos fejlesztésének időszakában (I9r1. é\ végén 249 db)Jelentkezett. Erre-a célra akkor
meglevó hajtóanyagtóltó gépjármű parlr-unkbóI 78 db-ot rudfunk biztosrtani. Az öwe-
nes évek közepén a légierónk minóségi fejlesztésének megkezdésekor a repüló,üzem-
Jny€löltó gípkocsi szükségletiink közel 1o0 db ra csökkent, aminek kieligítésére 60
db állt rendelkezésünkre.

Ezen a téren lényeges váItozás a hatvanas évek elején következett be, amikor is a
sugárhajtású gépek rendszerbe állitása speciális repülóüzcmanyag-száütó és -töltó esz-
kózöket igényelt,

Ebból a követelményból eredóen kenilt 19ól-ben rendszeresítésre a TZ-2OO

:i!.19ú 
repülóűzernany€-töltó gépkocsi, amelynek feladata: szúrt és mért hajtóany4g

kiadása tartályból; tartfly reltöltés; átfejtés külsó tartá]yból kúlsó tattítyba á szűtőí
keresztiil, keverés; vezetékben levó lrajtóany4g kiszívása. Alapjármúve: MAZ-ZOO. Tur-
tilytéíogata (üzemi): 7000 l. Ebból a tipusból a rendszerbe áJlítást kóvetó években
szovjet relációból több mint 50 db-ot szereztünk be, amelynek jeleDtő§ fésze a hetvenes
években ehasználódott,

A TZ-200-as típu§t 1972,ben a Tz-roo-as típus követte. A két típus paraméterei
azono-sak, eltérés csak az alapjárműnéI van, a TZ-5oo-as al,apjármúve a liAZ-:Oo. EbbOl
az eszkózbőI a negyedik és az ötódik ötéves terv idószakábán tóbb mint 1O0 db-ot sze-
reztünk be szovjet relációból.

A TZA-7,r-500A üzemany€töltó gépkocsi 1979-ben kenilt a rendszerünkbe.
Rendeltetése a repüIótechnika feltöltése repliló,haitóanyagga),, zárt rendszerben és sza-
b"d beömlés útján, szilárd burkolatu repülőtereken -4O;CZs +50 .C hőmérséktet hatá,
rok kózótt, Alapjármúve: MAZ 

'OOA. 

^íartir]ytérfogata (üzemi): 7,100 l, Ennek az esz-
köznek a beszerzése szovjet relációból a haiodik atéves terv idószakában kezdódött
meg.

_ A ZIL-13() típusú tehergépkocsi alvázra épített PSZG-160 tábofi szivattyúállomás
1968,ban került rendszerünkbe. Rendeltetése:- vasúti tartálygépkocsik töltés; és lefei
tése; tábori töltősorok üzemeltetése; raktáron belüli szivatqiiís; az űzemanyag feladá-sa
a tábori íővonali csóvezeték indítóál.lomásfioz. Ezt a típusl nflunk a PSZG-ór/130 §zi-
va_ltyuáüomás elozte meg. amely GAZ-51 tehergépkocii alvazra volt építve, A PSZG,
160 

_tabori szivatty-uállomásokbol a teljes szükségletünket a közelrnúitrg beszerezük
szovjet imPort útján,
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Eklneziri EaÉ1épllőih

Az öwenes évtized elsó éveiben került kifejlesztésre Csepe1-350B űpusú központi
tehergépkocsi alvázra a vízszálhtő gépkocsi elsó generációja, melyból a hazai iparunk
|956. 7 . 1.,ig részünke mindössze 19 dafabot gyártott. Ez a mennyiség az 1951,-1914
közötti n4gy létszámú hadseregünk vízszállítási lgényeinek csak igen kis ré§zét elégítette
ki, Ebben az idószakban a gyakorlatokon, a táborok létrehozásakor a vízszáűitás Iőfo-
gatú lajtkocsikká1, gépkocsikon, hordókban, tejeskannákban történt döntó mértékben,

A vízszállító gépkocsi,helyzet javítására tett intézkedések eredményekeppen l9ó0.
év végére mát 29 db Csepe1-350B és 1) db CsepeI,42OD vízszlálütó gépkocsink volt. A
közúti tehergépkocs t alv azre épitett vizszlállító gépkocsi állom ánynnk 197 1 . é,t y é9ére 66
darabra emelkedett, ami az igényeknek csak a töredékét elégítette ki,

Ezen a téren jelentós változá§t jelentett az 1000 Ltere§ vízszáütó utánfutu kifejlesz,
té§e é§ 1964-ben töfténó fendszeresítése. Ettól az idótól kezdve az élelmezési szolgilat
rendelkezik olyan eszközökkel, ami a íózéshez és az iváshoz szükséges víz thermosztált
szá|ttuáta, tárolására alkalmas, Yizszillítő utánfutóból a hetvenes évtized végen 4)0
darabbal rendelkeztünk, ami abban az idószakban az ellátottságuokat teljes mértékben
biztosította,

A vízszáütó gépkocsink második generációja Csepel D-346 típusú tefepjáfó teher,
gépkocsi alvázra lett kialaktva, Ez a )000 literes vízszálütó eszköz 1970-ben kefült a
rendszerünkbe és a negyedik ötéves terv időszakában a hazai iparunk 2t0 darabot gyár,
tott részünkre.

, A vízszállító gépkocsiszükségletiink kezdettól fogva rohamosan nótt és 1980-ban
megközeütette a ó00 darabot. Tapasztalataink szerint a néphadsereg készletében levó
vizszállító gépkocsik még a békergények kielégítése szempontjából is kevésnek bizo-
nyultak, Ebból a helyzetból eredően a hadi szükségletek nagyobb részének feltöltését a
nópgazdas,ígból biztosítható helyett€sítő eszközökkel (bor-, sör-, szörpszállító gépko-
csikka.l) terveznik.

A hetvenes évek végén felmerült a 15 éve rendszerben levő Csepel D-346 típusú
terepjáró vízszáIlító gépkocsik újakkal történó lecserélésének igénye, Ennek érdekében a
nyolcvanas évtized elsó óvciben megkezdódött URAL terepjáró tehergépkocsi alvázra
4000 literes vízszállitó gépkocsi fejlesztési munkálatai, a prototípus elkészítése. Az
importból származó a]vázak beszerzése terén jelentkezó akadályok miatt le kellett mon-
danunk a vízszállító gépkocsik harmadik generációjának hazai gyártásáróI. Ezért keres-
tük a baráti orszfuokból való beszerzés lehetóséget. Ennek során merült fel a DAC
terepjáró gépkocsi alvázla épített 5 mr-es hószrgetelt vízszáütó gépkocsi román reláció,
bol rörtónó imporráJasának kérJése.

A kenyérszállítás tábori körülmények közótt jelentós gondot okozott a hetvene§
évek második feléig az alakulatoknak, különösen azoknak, amelyek n4gy létszámmal
rendelkeztek, A kenyérszállító szakgépkocsik hiánya miatt a hadtápszcrvck szükségme,
goldásokat alakítottak ki. Pl.: ponlvázott gépkocsika kenyeres állványok elhelyezése, a
kenyét rekeszekbe törtónó száütása. Ezek a módszerek a kenyeret az idójfuás hatásaitól
csak részben védték meg, ezén a minósége gyakran károsodást szenvedett.

A tábori körülmények közötti kenyérszállítás problémának részbeni megoldása
érdekében került kiajakításra és 1964-ben rendszeresítésfe a 2 tonnás kenyérszállltí gép-
kocsi, Ez az eszköz Csepel 344 típusú tehergépjármű alyázra Iett kifejlesztve, a zárt,
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hószigetelt, ííitő szel]őző berendezéssel ellátott felépítményc alkalmassá tette -20 .C
külsó hómérséklet mellett Z4 óráig a kenyér üermosztált szállítását és tárolását. Ebból a
szakgépkocsiból a hetvenes évek közcpón ]9 db kenilt a hazai iparuoktól beszerzésre.

A J tonnás kenyérszállí§ó gépko, si (konténeres) a több mint másfél évtizede rend-
szerben levó, fizikail4g elhasználódott 2 tonná§ kenyérszáütó gépkocsi felváltása és az
ezen a téten szükséges kapacitás bóvitése érdekében került kialakításra é§ i982-ben
rendszeresítésre.

A hútó4ggregáttal ellátott z0 mr rakodótérrel konténer hordozója ZIL-|3}G
típusú tehergépkocsi a.lváz, Az eszköz biztositja télen,nyáron a kenyér 20'C-on tórténő
száütását, szúkseg esetén a forró kenyér károsodásmentes lehiilését, hideg idóben a
kenyér f4gytól való megóvását, a kcnyér rövid idejú tárolását,

Mindket kenyerszáüto gépkocsi típusból csak a legfontosabb békeszükségletein-
ket tudtuk kielegítcni, A kenyérszállító szakgépkocsiszűkségletének alakulására az
á]landó növekedés tendenciája jellemző, amit bizonyit az a tóny, hogy 19ór-1980
közötti idószakban hétszeresére oótt a hadi szükségleünk, Ennek az igénynek döntó
löbb§é8ét a népgazdaságbóI mozgósításkor történó igénybevétcl útján kisebb részben
kenyérszállító szakgépkocsikkal n4gyobb részben azok helyettesítésére alkalmas gépjár
múvekkel tudjuk biztosítani,

A tábori körüImények közötti hús- és hentesáru szállítása és tárolása kezdettól
fo8va felvetette az erre a célra szükséges hűtókapacitások létrehozásának igé nyét. Ezzel
szemben a hatvanas évek közepéig csak néhány darab (t96]-b"n 3 db) Csepel-35tl
típusú közúti tehergépkocsi alvázra ópített híító, (thermos) gópkocsival rendelkeztiink.

A néphadseregünk minóségi fejlesztésének elején dinamikusan megnótt a hútó-
gépkocsi szüksógletünk. A felrnerült igények kielégítése érdekében kenilt kialakításra és
1964-ben rendszeresíté§re a 2 tonnás hútógépkocsi,

A Csepel D-34ó típusú terepjáró tehergépjármú alvázra épített felépítmény hóhid,
mentes, hószigetelt, belsó boítású, mosható szerkezet, amely alkalmas hús- és hentes,
áruk lrűtött, mélyhűtött állapotíl sziűtisára, tárol sára, va]amint a hűtőládák hóakku-
mulátorainak f4gyasztására. Ebból a típusból a béLe szükségleteinket a hazai rparunktól
a hatvanas évek közepén beszereztük,

A 4 tonnás hűtóg,épkocsi (konténeres) a fizikail4g elhasználódott 2 ton!ás hútó,
gépkocsik felviltására é§ a hútőszállító, tárolókapacitásunk bóvítése érdekében kerúlt
kifejlesztésre és rendszeresítésre 1982-ben. Az eszkóz rendeltetése gyorsan romló élel
miszerek előirt és szabáJyozott hófokon történó száütása és 1-3 napos tárolása, vala-
mint az egységek hútóládái hűtóakL-umulátorainak Ieíagyuztása.

A konténcres felépítmény hordozója ZIL-110G típusú tehergépkocsi a]yáz. A
hútógépkocsikból a béke szükségletnek meg{eleló mennyiség beszerzése a hazai ipartól
a hatodik ötéves terv idószakában megtörtént. A hadi szúkséglet hűtógépkocsikból a
nyolcvanas évek elejéo a 100 db-ot meghaladta. Ezért a népgazdaságból mozgósításkor
a hadi szükségleteink lijelégítése érdekében hűtógépkocsik vagy ezek helyettesítésére
a.lkalmas t}ermos gépkocsik kerülnek igénybevételre.

A hatvanas évek első felében felrnerült egy korszerú tábori sütöde létrehozásának
igénye. Ez a probléma alapvetóen a harctevékenységek intenzitásának megváltozásából,
u8fásszerrj növekedésébóI eredt. Másképpen fogalmazva, a bonyolult, gyors lefolyású 

.

harctevékenységek között lényegesen kevesebb idó áll rendelkezésre a kenyérsütésre,
mint korábban. Ezzel szemben a meglevó, elöregedett 34153M sütödék korszeűtlennek
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bizony.ulta}, Ezek az eszkózök 2 tonná§ pótkocsi alvázra lettek építve, telje§ítményük 60

db 7oo gr-os kenyér óránként, felfiitési idqük 1,r-2 óra" §ütési idó 40-15 perc attól fiig-
góen, hogy fa- vagy olqnze\éssel územelnek.

Kózel húsz éves útkeresés után került kifejlesztesre a tábori mozgó sütőüzemünk
(TMS-80 SÜMEG), amely 1982-ben került rendszeresítésre. Áz eszköz technológiai
berendezései 3 db 20' méretű konténerszerú felépítményben helyezkednek el. A konté-
nerek gépkocsin, vasútoo és légi úton száüüatók. Á konténerek száütási helyzetben
tulnyomá-s alá helyezhetók, így aikalmasak szennyezett terepen va]ó áthaladásra is.

A három konténerben elhelyezett berendezések egy sütöde részleg eszközei, ame-

lyekkel óránként 500 kg formakenyér süüetó búzaliszt vagy búza- és roszliszt keveré-

ből.
A gyártó berendezések a konténerekben kirakás nélkül územeltethetók, így a tele-

pítési idejúk rövid. A kenyérkészitéssel kapcsolatos munkálatok a lehetősegekhez
képe§t gépesítettek. A berendezések lehetővé teszik tóbbíajta liszt homogenizdásat és

feIhxzná]áslLt A tésztakészító gép automaükus vezérlésű, így a késztermék jó minósége
és egyenletessége elérhetó. Az eszköz haz u sorozatgyilttua ahetedik ötéves terv idósza-
kában megkezdódött.

A törzskonyha3épkocsi házilag keriilt kifejlesztésre, és 1982-ben kerúlt a prototí-
pus elíogadásra, Az eszköz rendeltetése 200 fóre napi háromszori meleg étel elkészítésé-

nek biztosítása és 40 fő egy ide,lí, étkeztetese tábori könilmények közótt, Alkalrnö étel

elókészítésére és fózésre á.Iló, valamint meneüelyzetben egyaránt.

A törzskonyha egységgépkocsiból (URAI 3754) és pótkocsiból lű. Sorozatgyit,
tása a későbbiek folyamál íog beindulni.

Napjainkban a néphadseregünkben a tábori körüImények közötti ételfózés alap-
-lető eszkózd a mozg6konyhá}, amelyek vontatáJa kiilönböző típusú gépkocsikkal tör-
ténik. A gyakorlatok tapaszta|atai azt ml]ta1ák, hogy a láncalpas harcjátművekkel ren,
delkezó alegységeket számos esetben a gépkocsikkal vontatott mozgókonyhák nem
tudják követni. A harcoló alakulatok terepjáró képességének növekedése szükségsze-
rúen m4ga után vonja a konyhagépkocsik kialakításának és rendszerbe áütásának szük-
ségességét. Ez a íe[smerés a szakemberek részérő| min régeí me8tórtént. Á terepjáró
alvinra épített konyh4gépkocsi létrehozása perspektívában indokolt.

Egéx:égugl i szak7ép Alcsi k

A rendelkezésre áüó forrásanyagok szerint a háboru után összegyú'tött eszközök-
ból 2] db RÁBA-S és néhany darab FORD márkájú sebe§últszáIító gépiáímú maradt
ránk,

A néphadseregünk fejlódéstórténetének elsó periódusában az a-lakulatok a bete5és
sebesültszáütást az orszitgos mentőháIózat rgénybevételwel és az összegyűjtött szak-
gepkocsikkal, illewe szűkségeszközökkel oldottá& meg.

Ezen a tefen éles fordulat következett be az ötvenes évek elején. A néphadsere
günk n4gyarány.u és rohamos íejlesztése oda vezetett, ho8y a §ebe§ültszlűtő gépjárnű
hadi szükségletiink 1913. év végén meghaladta az 

'00 
db-ot. Ebben az idószakban az

igenyeink kielégítése érdekében a hazai íparunk gyírtottl az 1,5 tonnás terepj,író (Cse-
pe1-13o) és a 3 tonnás (Csepe1-350lB) alviuakn épített sebesültszáütó 8épjármúveket.
Az elóbbi négy, az utóbbi kilenc fekvó §érült §záütá§ára volt a.lkalmas. Ez a két típus

]8
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:,in:r:'|,.'o a sebesüItszáüto gepjarműveink elsó generációjának. Hogy ezekből az esz
közökból az iparunk mennyit gyárlott, ma már rrehéz -eg.í[upítanil A rendelkezósre
arjo adalalnk §7ennl lq5ó nyar;n 1.5 tonnas terepjáró sebcrülrszáJliró gépkocsihol i2 l
db. l t tonnar közúti sebesülrszalliró gépkorsibol pedig 2]8 db volr a"kcszlerünkben.

. _ 
A történeti hű§ég érdekében célszerú megjegyezni, hogy a néphadseregünk gépesí-

tésének megkezdéseiq :: il"rk n4gy aránl.Lr fóloz,isáig;;ámoi sz ítasl proilémát
logatolt gepjármúvekkel kel]eLt megoldanunk, Fzén az egészsegügr i .zoig,i lai is kid]aki-
torta a sebesültszálljt.rsra alkalmas riügjkat. amelyekt ól iosq.r,in"íno db-or rendeltünk
az iparunktól, a több mint 300 db]os hadi siükségletnk feltóltése érdekében.

, A hervencs evek elelcn a néphadseregtink minósegi íejleszre.óreI összefii3gésben
rohamosan kezclett noni a sebesültszá]litó gépjárrnú-rgényünk. Az ötvcnes évck szük-
sfuletei a hatvanx években kétszeresére, á he*enes"években pedig háromszorosára
emelkedtek,

.,._Az 
ötvenes évek elsó felóben gyártott Csepell3o é§ Csepel-ilO/B típusú sebesült

száütó gépjárművek döntó többsége tíz év'alatt elhaszná]Zdott. Az élhasználódott
sebesüItszrllító g,épjármúvek pótlásáia, illetve a sebesültszállító kapacitásaink növelése
érdekében NDK relációból a hatvanas évek elején megkezdük a GARANT K-30,
majd ezt követóen a GARANT L0,180O típusok beszirzését, Az elsó típus négy, a
második pedig hat fekvó sérűlt szál]itására volt alkalmas.

Áz NDK,ból származó két típusból a GARÁNT L(),1800,as 1961-ben rentlszere-
sítve lett, é§ ezt követóen tiz éy alatt több miot 2>0 daralrot szereztünk be

" , 
A. G.AT+NT sebesültsza]litó gépkocsik közúti alvázra épültek, a kerekeik gumi

teLüIetenek kikepzese volt az. ami a tefepen való mozg,ásuÉat segítette.
A második ótóves terv keretében lehetóvé vált, hogy szovjet ;lációból terepjáró

(UAZ-A|T) sebesülrszáütó gépjármúveket szerezzünk E!, u-Jrl,.r a íekvő sebesült
száütására alkalmasak. Ebból a típusbóI 1980, év végeig közel or0 db-ot szereztünk be-

l§spjri:kbi: majdnem tel;es ege.zeben az IJAZ-4ÍZ iípusú eszközök képezik a meg-
]e,"o:,ebe,ülr,zálliro gepjarm ú parL-u n k r r.

, 
A. sebesülrczallrto gépjarmu hadi szükségleteink egy részét szükségképpen a nép,

q_azoa,€Do,t moz8ositáskor l8enybe vett tehergépkocsikkal tudjuk csak biztosíta;i.
Fekvó sérüitek szállítására va.ló alka.lmassá teteliik cidekében hordagy fügrlesztó szerke-
zetet íejlesztetünk ki a hatvanas évek közepen. mely alkalmls kilc;i fcffó séniit elhe-
lyezé§ére a tehergépjármúvek rakodó felüleÉn. Enne'k az eszköznek a tómegcs gyáftását
a második ötéves tefv idószakiban kezdtűk meg.

,A h9:{agy Íüggesztó fejlesztett változata az univerzalis horagyrögzítő készlet,
amely 1984-ben kenilt a rendszeninkbe. A hrzeitag kilejlesztett esiúöz'alkalmas hat
fekvó és öt ü]ó sénilt szálht*sára_

A hatvanas évek második felében etótérbe került a sebesültek harcmezóról való
kiüdtésének problémája, Ebben az idószakban speciális kiüűtő eszközök beszerzésének
oem volt íorrása. Á probléma csókkentésének, illetve részbenj megoldásának órdekében
kerestiik annak lehetósegeit. hogy a harcjárművek hogyan tudnak rószt veflni a sebesúl,
tek hrrcmezóröl törtcnó kihordásaban, Ennek kapL sái'ó rih. az átíegl verzes során a r s,l
Pat^któl kivont Bl'R 152 pán(elozott harcjátmú sebesültszáütás.ai."ló alkul-as.á téte-
lere nyilr lehetósqgünk. Ezck az eszközök körülbelül tíz évig voltak ren<iszerben.

._ A harci.seniltek sebesüLrgyűjtó helyekról való kihordásának kérrlésében jelcntós
elórelepést jelentcrr a LUAZ-o7i'Nl ,ebe;ülr kilrortJó gepjirmú l98l-bcn rön(no rcnd-
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szerbe á.llítá§a. Ezen §zovjet relációból származó eszköz két fekvó vagy üló sérült szállítá-

sára alkalmas. A LUAZ-967M scbesült kihordó gépjárművekbóI a beszerzés ós az ellátás

a hato<lik ötéves terv idószakában kezdódött meg.

Az egészségügyi ellátásban részesített szállítható állapotban levó fekvij sérültek

szállitására 1977-ben sebesültszállító autóbuszok kerültek rendszeresitésre- A múszaki
fejlesztés credményeképpen kialakíton szerkezetekkel a népgazdaságbóI mozgósításkor
igénybe vett IKARLISZ-2óO és a SKODA tipusú autóbuszok rövi<l idón belül alkal-

massá tehetók 18 fó íekvó sérült szá]Iítására,

A harvanas óvck clején felvetódótt az ezredsególylrelyek több lépcsós áttelepíté§é-

nck problómája. Ennek a szakharcászati követelményeken alapuló igénynek a kielégítóse

érciekében került kifejlesztésre a kótözógépkocsi. Ez az eszktl lehetóvé reszi, hogy a

harccselekmények dinamikájának megfelelóen az ezred- (dandár ) sególyhelyek egy

része - ur,rnely:u elsó orvosi ellátást biztosítani tudja - elóre települjón és önáilóan meg-

kezdje a működését, A kötözógépkocsi rendszerbe kerülése egyben az ezredsegélyhe

lyek kapacitásának bóvítését i§ jelentette.

A kötözógépkocsi rcndeltetése, hogy a berendezése és felszerelése az elsó orvosi
segelynyújtás legszükségesebb anyagi (múszeres) feltételeit biztosítsa tábori körüImé-

nyek között. Az eszköz Csepel D-]44 terepjáró tehergépkocsi alvázra épített egységes

zárt íelópítménybe kenilt kialakításra, Ebból a speciáJis gépjármúból az első igények

1963 ban fogalmazódtak meg, a:z eszköz sotozatgyártásának megkezdésóre azonban

csak a harmadik ötéves tefv idószakában került sor. Ezt követóen a hetvenes évek
végéig a teijes hadi szükségletirnket a hazai ipartól 100qlr,ig biztositathlk,

A Csepel D,344 tercpjáró egységes zárt felépítményú gépkocsik elhasználódása,

valamint a konténeres rendszerű felépítményekre való áttérés miátt a nyolcvanas évek
elején iélmerült egy új kótózógépkocsi kialakításának rgénye, amely napirendben levő

problémáink közé tartozik,
Az ötvenes évek elsó felében tábori körülmények között jelentkezó és az egészsé,

gügyi szolgálat hatáskörébe tartozó alapvetó laboratóriumi vizsgálatok technikai feltétc-

leinek biztosítása érdekében 1ó db orvosi laboratór,ium gépkocsi (Csepei-3)0/B közúti
tehergépkocsi alvázon) kerúlt legyártásta.

A hawanas évek elejére az egészségügyi szo§álat laboratóriLrmi feladatai kiszéle-
sedtek, ami egyben azok szakosításával is járt. A szaknrai igényeknek megfelelóen ketúI-

tek kialakításra ós 19ó7,ben tendszeresítésre a laboratóriumi gépkocsik második generá-

ciója, Ezzel létrehozásra kerúlt egy egységes laboratóriumi szakgépkocsi háJózat, amely-

nek elemei; a mozgóbakteriológiai-szerológiai, egészségvédelmi,radiometriai, toxikoló
giai, vírus, hematológiai, kórbonctani laboratóriumi gépkocsik és a vivárium gépkocsi.

A laboratóriumi gépkocsik második gen eácíójára jellemző, hogy valamennyi Cse-
pel D-344 terepjáró tehergépkocsi alvázra épített egységes zárt lelépítménybe került ki-
alakítlásra. A laboratóriumi gépkocsik mindegyike az önálló tevékenységhcz szükséges

berendezésekkel, eszközökkel (pl.: 4ggregátor, sátor, csatlakozó szerelvények, víz- és

hóellátó rendszerek stb,) el lettek látva. A rendszeresítést követóen a laboratóriumi gép-

kocsik beszcrzése csökkentett mórtékben történt meg az egységes zárt felépítmények
iriánya miatt. Ebból kövctkezóen 1980,ban a had:i szükségieónknek csak egyharmada
vo]t biztosjtva.

A nyolcvanas évek elején felvetődött az egeszségügyi laboratóriumi hálózat korsze-
úsitésének és továbbfejlesztésének szükségessége. Ennek kapcsán megrndult az új labo-
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ratoriumi eszkö_zökkel összefüggó múszaki fejlesztes. ami jelenleg is folyamatban van.
Ézen uJ §zl{ozokfe a konteneres rendszer ]esz a jelJemzó,

_ 
A vérszállrró gépkocsi - amely csehszlovák relációb 6I származtk - t961-ben kertilt

rendszeresitésre, Ennek az eszköznek a rendeltetése, hogy transzflrziós yéít taítalmao
palackokat száütson es rárol|on 12 ef -5.C közötti hámersékleten akkor, ha a kör-
nyező Ievegó hómérsékjete -2o és ,!0 .C között van, Alapjármúve: PRÁGA V3s
hátomtengelyes tehergepkocsi alvla. Yétszi,l1itó gépkocsikbbi a hadi szükségletiink
jelentós,részér 

i.:épqaz1la§gból mo€ósításkor rgénybe vett hűtógépkocsikka.l"töltiűk
íel. amelyeket ellátu n k Dexion-Salgó elemekból Éah.i<ítot t illvályÍÁal és a vétt tital-
mazó üvegek szá]]ttisilta alka.lmas műanyag ládáikal.

A DDA-66 űpusú fürdetó,fenótlenitó gépkocsi szovjet relációból származik,
1982-ben kerúlt a rendszerünkbe, a PDP-2 fúraó-fertótleníió berendezés t ,lilga fel.

A GAZ-66 típusú gépkocsi alyiu:ra szerelt fürdetó-fertótlenítő berendezés bizto-
sirja_a. vemelyi állomány zuhanyozási lehetóségét, valamint a nyári és télt ruháaatinak
fertódenítéset lábori könilnenvek között.

Az egészségügyi szolgálat a konténerizáció keretében kia.lakította a műtókonténert
és a deminarizá.ló-sterilizáló berendezést konténerben. Mindkét eszköz hordozása teher-
gepkoc§i alvaz t.l8ényel. Ezt a tenyt figyelembe véve ezeket az eszközöket is a szakgép-
kocsik fogalomkörebe célszeru sorolni. A műtókonténef két mútőasztalon egy seb?v,
brigád folyamatos munkáiát tudja biztosí taai. Ez az eszkőz l979-ben került rendszetesí-
tésre.

__A 
l(F-2 konténer üpusban kialakított é§ 198r-ben rendszeresített deminarizá]ó-

sterúzalo berendezés a több mint húsz éve meglevő autokláv-vízdesztilláó utáofutót
vitlqa fel.

A.régi eszközökkel szemben jelentós tulajdonság4 hogy sterilizálási kapacitása
nagyobb, desztilláJ_ t vrz helyett ionment€s vízet' ]ít e{ő, neá'hóvel desztillál,'hanem
gyantaféleségek alkalmazásával, nem csak üveg palackokba, hanem múany4g flako-
nokba töltött infl.rziós oldatok stenüzálisára ii a-lkuhas.

Szállító ?épkuliA

, J:l:,ll:g a1 
.anyagszáÜtó.gépjármüvek nem tanoznak a küIönteges gepjármüvek

kategóriájába. Ma a norma] tehergepkorsi az á|ralános gépjármúvek köiébe van sorol,.a.
Azonb^n, az. afiy a9mozgatás fejlcidese eredményeképpén ezekte az alapjármúvekre más
önrakodó daruk, hátsó emelófalak építhetók, A 

-klnténedzáció 
vivánt a konténer

rakodó és száütó gépkocsik rendszóe állltÁsát tgényll. Ezeknek az e§zközöknek a
rendszerbe álütása és beszerzése a néphadseregünkbin ii kezdetét vette a hetvenes évek
második feleben. Ennek keretében siámos foigó rakodógépet, terepjáró rakodó gépet,
kontenerrakodó váűtó tgk.-t stb, szereztiink-be, -etyef " 

tázl"kéáe.i szölgríhtliat<-
gépkocsi á.llornányába taítoznak.

B{efuzé:LQpn

A hadtáp,vakgépkocsi áüomány kózel negyven éves fejlódésének trendje azt
muratja. hogy a harcerzközök mennyiségenek és korszeniségi szintiének, az altaláoos és
szakharcászari követelrnényeknek megfelelóen igenyü a jövóbeni változást.
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A menoyisegi es minőségi fejlevrés várható feltételeit fqyelembe véve a jövóben is
a §zalíg&koc§ilot a fuikai elhasrnáódásulag kel1 rendszerte taftáíri Az "l?pifornűvek

- kóltségcinek,rnegtakaíúsa. érdekéb,en ,élszerrlnek Htszik a kotiténeres, pótkocsb, után-- 
futós: rnqgoldások kiszéIcsítése, 

,tcmrészetesen 
a szálütá§ ér vontatasi problénák rende-

zé*ével egyideiűlqg:' Elen &lül ssáílolni kell a had.táp*zalrgqpkoaik néplgardxfui
igerrybev&el úijan töftén6 biztosiásának kiszélesitésevel
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