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CIPJIÍPMÚ 
l"OZESSÉI'tl GYöRGY örnagy 

Cép ho csis=:;állító s~ázad (raj) szállás
ban, táborban való elhelyezése 

Harcban . a 
lörténhet 

szállító s'zázad elhelyezése · kétf é:eképpen 

a) Szállásban: (községben, településekriél). 
b) Táborban: (ligetekben, erdőkben, gépkocst telephelye

ket rendezünk be). 
Szállásban történő elhelyezés általában hosszabb pihenők.. 

afkalmával történik, tehát olyan alkalmakkor, amikor a hadosz-
tály nincs harcban. · 

Táborban történő elhelyezés gk . telephelyen történik 
A gk. tE lep hely mindig a. raktárak közelében települ. 

_1. A gépkocsi szállító század szállásban való elhelyezése: 

A szállásban való elhelyezés a század pihenését . és a 
műszaki munkák (karbantartások) zavartalan és tökéletes elvég
zését hivatott biztos:tani. Ebből kifolyólag mindig megfelelő 
szálláskörletet szemrevételezzünk és biztosítsunk a fenti szem· 
pontok végrehajtására. Természetszerűen a szemrevételezésnél a 
harcászati szempontokra is figyelemmel kell lennünk, így a szál
láskörlet J kivá~asztásánál a rejtőzési szempontok1at és a be- és 
kihajtási lehetőségeket, valamint a gépjárművek őrzésének 
lehetőségeit is mérlegelnünk kell. 

A szálláskörlet külső biztosítása a szállító század részé
ről, szállásban nem döntő szempont a szemrevételezésnél, mert 

64 



minden valószínűség · szerint pihenőben elég távol leszünk az 
ellenségtől és a helyőrség külső biztosítására úgyis a .helyőrség 

" parancsnoka fog intézkedni. . · 

A szálláskörtet szemrevételezése: 
A gk. szálláskörlet ,kiválasztását szemrevétefezes kell, 

hogy megelőzze. A gk szállító század parancsnoka előre küld 
egy tisztet a megfelelő községbe, valamint szakaszonként egy
két fő tisztest a szálláskör'.et szemrevételezésére, illetve szállás
csinálóként. 

A szálláscsináló tiszt a községbe érve, jelen'tkezik a 
szállásszabályozó tisztnél, aki. kijelöli a gk. szállító század szál
láskörletét. 

· A kijelölt, körleten belül azután a század szálláscsináló · 
tisztje végrehajtja a szemrevételezést. Kijelöli az egye? szaka
szok szá'.lás-kör!etét, a g'k. alaku!ó teret, va'.amint a műszaki el'.en
őrzőáe10más és az üzemanyagtáro!ó és ikenőianyagkiszolgáló állo
más he'.yét. A műszaki eI.:enőrzőállomás, illetve ~ gépjármítvek 
műsz,aki e'.lenörzéisére ,kijelölt iéf.en települ a száziad műhely-
~~~~- . 

Kívánalmak a gépkocdi szállá,skörletnél: 
a) Jó ki- és behajtási lehetőségek biztosítva legyenek 
b) A szálláskörlet rejtett és fedett legyen. 
e) Lehetőleg a szd. ne legyen szétszórva, ezáltal a szd. 

körlet őrzése könnyen megoldható legyen. (A gépkocsik ellenben 
kb. 25 m távolságra legyenek egymástól. Légvédelmi szem-
pontból.) 

d) Víz, illetve megfelelő tér állj~n rendelkezésre gép
kocsi'.< mosásához. 

e) A szd. körletben lehetőleg kovácsműhely, illetve mű
szerész üzem álljon rendelkezésre, mely üzemeket a javító szol

. gálat munkájába be tudunk állítani. 
.· f) A gépkocsi vezetők tés'zére !kényelmes szállást tudjon 

nyujtani. 
. g) , A gépkocsi vezetők szá1lása lehetó1eg ugyanabban az 

udvarban legyen, ahol gépkocsijaik vannak. 
h) A gépkocsi alaktiló tér a szálláskörletben, vagy köz-

vetlen mellette legyen. 

A század szálláscsirl:áló közegetnek feladata: 
a-) A szakasz egyes gépkocsijainak, szállásának kijelölése. 
b) A szakasz legénységének, szállásának kiválasztása és 

berendezése. 
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: : . ,1 ,e) A. :szakasz fogadása és b~irányításá a sza~<asz szállás,-
.körletpen.. · : 

A szálláskörlet elfog_lalása: 
A szálláskörlet berendezését a szálláscsinálók az elren

delt időre· elvégzik, tnaj d a megadott időre a község ' szélére 
mennek a szálláscsináló· tiszttel együtt, a szd. pk. által meg„ 
ielölt -várakozási · pontra és ott bevárják a századot. 

A századp'.<. az oszlopot a várakozási ponthoz érve -
mely a község bejáratánál van - , nem állítja le, nehogy ezáltal 
is az utána haladó oszlopokat is leáJlítsa, torlódást, vagy kése
delmet idézzen elő, • hanem a szd. parancsnok ia szfüá,scs:náló 
tiszthez érve, lassít és őt felvesz i gépkocsijára. M.enetközben 

. tájékozódi~ a szálláskörletről, futólag áttanulmányozza a szál·
láscsináló tiszt. által elkésiített „szálláskörlet elhelyezési váz
lat"-ot. Arnel)ny\ben szü\'.séges, az oszlopot fa leállítja, de már 
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© ,,Cjm/í-wf ino}ősdr; -Is 'tiszlild.rÓrtl hfelöl! tir ' 
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1. ábra. 
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csak akkor, amikor a szd. utolsó gépkocsija· i , elhagyta a főút
vonalat. 

Az 'egyes szakaszok szálláscsinálói a várakozási ponton 
ugyancsak felkapaszkodna~< a szakpk.-ok gépkocsijaira és irá
nyítják a szakaszokat a szállás-körletbe. A szálláskörlet megfelelő 
mellékutcájáqa bevezetik szaka:szaikat. A gk.-ik beirányítása az 
egyes udvarokba elölről történik hátrafelé, nehogy torlódás 
álljon ,elő (lásd 2. sz. ábra) . 

1 I I 1 

C[Pi'OCJ'IK Bll/AJIA!A JlALLA1BA. 

llelyfelen. 

!le1Í'of1ylios- eío7,ó!: /!i?.iosif.ro 

2. ábra. 

Az egyes udv;.irokban a · gépkocsik motorrnl kifelé áll
nak be. 

Szálláskörle1 elfoglalása után azonnal az .. ,alá/Jbiakra 
intézkedjünk: 

a) A gépkocsik rejtésére, '' 
b) a gépkocsik további karbantartási munkálataira, 
e) közöljük a gk. alakuló tér helyét, 
d) magatartást légitámadás esetén, 
e) tnagatartást földi támadás és páncéltámadás esetén, 
[) ismertessük a riadóJeleket, 
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g) intézkedjünk az őrség feállítására, 
h) intézkedjünk a pihenőre és étkezésre, 
t) ismertessük a parancsnokok szállását, illetve tartóz-

kotlási helyét. 

2. A gépkocsi szállító század telephelyen (táborban) való 
elhelyezése: 

A gépkocsi telephely szemrevételezésénél általában ugyan
azok a követelmények állnak fenn, mlnt a szálláskörlet szemre
vételezésénél, kiegészítve az alábbi9kkal: 

a) A gépkocsi telephely a raktárak közelében legyen. 
b) Könnyen védhető legyen, különösen harckocsi táma

dással szemben. Lehetőleg természetes akadály vegye körül. 
( Szakadék, mély árkok, vastagtörzsü sűrű fák.) 

e) Beilleszthető legyen az ezred-, illetve hadosztályraktá-
rak védelmí rendszerébe. 

A harcszerű gépkocsi telephely az alábbi részekből áll: 
a) Műszaki elllenőrzőállomás. · 
b) Gépjármű tisztítására és mosására kijelölt tér. 
e) Gépj ármfivek műszaki ellenői;zésére kijelölt tér . 
d) Üzemanyagtároló és kenőanyag kiszolgáló állomás .. 
e) A gépjárművek tároló helye .. (Telephely.) 
(Lásd 3. isz. ábra.) 

A gépjármű telephely alapvető rendeltetése, hogy a gépjár
művek állandó műszaki üzemképességét és megőrzését biztosítsa. 

· A gépkocsi telephely elfoglalása. 
A gépkocsi telephely kivá_lasztását szemrevételezés · előzi 

meg. 
A gépkocsi telephelyet általában a szállító század a rak

tárak áttelepítése után foglalj a el. Ebből kifolyólag célszerű, ha 
a szá!Ltó század parancsnoka az alatt ai idő alatt, mialatt, a, 
század gépjámiüveiről a lerakodás folyik, e'.őr,e megy a forgalom
szabályozókkal és a szemrevételezésre kiküldött közeggel a már 
szemrevételezett telephelyre és ott azt felülbírálja, illetve a for
galom_-szabályozókkal a helyszínen intézkedik. 

A szállító század;· vagy egyes részei, miután a 'lerakást 
befejezték, előre hajtanak a gépkocsi telephelyhez. A telephely 
előtt az 0sz:opot !'ejtve megál;ítjuk, il1€tve, ha mód nyílik rá, a 
mellékterepen szétszórva, rejtve. állitjuk meg. A szakasz- és raj-
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parancsnokok személyükre nézve előre meIJPek a -telephelyre, a 
szd. pk. kijie'.öli iaz egyes szakaszok helyét. :A rszak. pk-ok mérle
gelik, illetve kijelölik az egye-s gépkocsik helyét. Ezután szaka
szonként, ha szükséges, két három gépkocsinként irányítják be 
a gépkocsikat a telephelyre. 

I 

I / I I U 

GíPfOCJ'/lO J'lALL/TO J'lD. IIA/ltJ'llRU 
TíLíPl/íLYl. 

0 0 Q 

l szolt. 

3. szok. ~- J'ZOf. 

0 0 

Ml'gjegpé.r: 

0, M11"siola l'lll'nór.dJ ti/lomos. 

® Gjmű. th'l'litósóro Is mosósóró l(J°Rlölf tlr. 
@ CJ,,inlí. 111Ú1,1oh t4hnór,r/m, f(jg/r)'/f Mr. 
© 1/zq, iÓro!Ó is h;nó'onyoj i'lsio/yúfo'rflluind/ 
® Clt. rszell/f .r.?ói/tfsiói'IRli1. 

@ fórgQ/onJszobd!;;azdf. 

3. ábra. 

Természetszerűen legelőször a műszaki helyeket telepítjük 
úgy, hogy a század gépjárművei, miután a telephelyre behajta
nak, már a szükséges karbantartási munkálatokon átessenek. 

Ezek a műszaki ellenőrző állomások, mint azt már előbb 
közöltem, az alábbiak: 

69 · 



· u) műszaki ellenőrző állomás: 
[tt a sdzad rníiinest~r~ tartózkódik egy-két . szerelőveL 

Feladatia megá~lapítani futólag, hogy melyFk gépkocs:nál, milyen 
karbantartási, illetve javítási munkálatok szükségesek. Itt kap a 
:;;,. d. műmestere egy átfogó képet a gépkocsik műszaki helyzeté
ről, innen irányítj a a javításra szoruló gépkocsikat „a gépj ár
művek műszaki ellenőrzésre kijelölt térre", illetve intézkedik a 
megfelelő · karbantartási munkálatokra ( olajcserék, stb.). 

b) A műszaki ellenőrző állomásról a gépkocsi „a gép
iúrmíí. tisztítására és mosására kijelölt tér''-re hajt. Itt történik 
a gépkocsik külső karbantartása. 

e) Azok a gépkocsik, melyeket a század mí.ímestere kije
lölt javításra, innen „a gépjárművek műszaki ellenőrzésére kije
lölt tér"'-re hajtanak, ahol a század műhelygépkocsijai települ
:1<'k és megkezdik a gépkocsik javítását. 

d) Majd a gépkocsik az „üzemanyagtároló és kenőanyag 
kiszolgáló állomás''' -hoz hajtanak és ott feH ankolnak, illetve a 
szükséges kenőanyagot" után töltik. 

e) Csak a teljesen üzemképes és üzemanyaggal feltöltött 
gépkocsi'k hajthatnak be ezután a gépkoc&i teliephe'.yre. 

Természetszerűen, ha a harchelyzet, a. Iela,datok, a terep, a 
fentieket nem engedi meg, abban ,az esetben a 1fo]ephelyre való 
behajtás menetből történik, lényegileg úgy, ahogy azt a szállás
körlet elfoglalásánál ismertettem. 

A telephely elfoglalása ütán az első és legfontosabb fel
adat a behajtási nyomok azonnali eltüntetése, majd a gépkocsik 
rejtése. 

· Egy harcszerű gépkocsi telephely berendezésénél az uta-
kat csak úgy építjük ki, hogy a gépkocsik ki- és behajtási léhe
tősége biztosítva legyen, de igen ügyeljünk arra,. hogy a terep 
je,llegét ne változtassuk meg. (Ásások, friss töltések, stb.). Tar
tósabb megállásoknál, illetve ottartózkodás ~setén a gépkocsikat 
beássuk, azonnal megszervezzük a forgalom-szabályozást, fel
állítjuk a te'.ephely őrséget, biztos,ítjuk a gépkocs~vezetők 
tábori elhelyezését, kiépítjük az ezred-, illetve hadosztály-raktá
rakkal közösen, a ránkeső védelmi. szakaszt és megszervezzük 
saját védel.mi szakaszunlrnn belül a védelmet. 

i-:Ztjei~k·- k~ tiszthelyetteseink ne . hivatalnokok, 
. hanem harcosok· legyenek! 
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