A. gépkocsivesetéssel kapcsolatos iapasstalatok
a bemutató harcgyakorlaton
A jó gépkornivezeföt neun az iskola padjaiban képezik ki,
és a vezet~s gyakorlati fogásait nem a néhány km-es vezetési
gyakorlaton ,s ajátítja el, hanem a legnagyobb tanító mag1a a
tierep, tiermészefos és mes.ternége,s akadályaival és az időjárás
ókbzta vá ltoz.atosságaival.
· ,
Itt mutatkozik meg a gépjáróművezetőknek a rátermeH6ég.e. A terepen kapja meg a vezető az igazi k~képzést akkor,
amikor az útv~szonyok ,sajátosságai; a ter~p nehézségei .és akadályai váratlan helyzetek elé állítják. Itt tanulja meg, hogy mi a
teendő}e a felázott talajon, amikor a gépkocs,ija megcsúszilk a
síkos úton, továbbá, hogy mikor kell I1endüJ·ette,l áthaladnia egy
nehezebb terepszakaszon, mikor kell a iSebességet fokozn]a, hogy
kellő :lendületbe hozva a gépkoosit, fefüozz1á, az emelkedőn. A tereoen ismeri meg a különböző talaj jel~egziete,sségeit. Itt iismeri me,g
a sáros, ragadó, vagy homokos talajon való vezietés heliyes
módjait. Nem közömbös tudniJa, hogy a homokos talajt, az e:S.őzés
fel j1avít ja és azon a .veze1téist lbi:ztoságosaibbá teszi.
A lközie,lmultban a harcgyakorlatok a legválbozato.sabb és
legnehezebb terepen zajl'o ttak · [,e. A gépkoos,iknak . gyakmn kes. keny és rnssz állapotban lévő kövezett utakon kellett haladniok,
sőt egymást ,el őzniök, ,nagy pedig szembe jövő jáirműv,eknek kitérniök. Ez aEkaiJorrrnmál ,nem egy gépkoosi csúszott bie az útszéli
árokba.
·
·
Sok gépkoosiv.ezető nem v,olt tiisztáhan azza}, hogyhia az
az1ono,s o~dalon lévő kerekekkel letér a köves útról a lazább talájú
útszélre, úgy a motort húz<éutnia nem sza!bad. Sok gyakorlatlan
vezető ,ilyen esetben lendulette.l Lgyekezeit átsegíteni „a gépkocsit
az út szélén húzódó sárois, mél1y talajon, . aminek előr1elátható következménye az volt, hogy a gépkocsi. hátsó része az árokba
csúszott akkor, amikor a gé,plmos.i e'.iejét vtsszavéve, azt az út
közepe fellé akiada ismét vi,sisz,a irányítani. Ilyen alkalmakkor
ugyanis a gépjáróműv:et csak „er,eszteni" sz1abad, de semmiesetre, sem húzatni.
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A magyar utak áltaJiában úgy vannak rnéretezv,e, hogy azokon két nagyobbméretű gépkocsi is, egymás mellett akadálytata
nul iis elhal,adhat, de ilyen esdekben a men.etsebe61sé,get feltétlenül
osökkient,eni kel~, annál is inkább, mert igy a két gépkoosi egrymáshoz közelebb is mehet és í1g y ninosi iszük,ség arra, hogy az
egyik gép1kocsi a bizi:1ornágosaiblb kövn,ett útról letérni !kénys5zerülljön. Ilyen µtakon történő elő,zé1, természetesen a legnagyobb
előv ~gyázafosságo t követeli. A meg,előzendő gépjáróművelm1ek feltétl!enül tudomái.s;ána k,e,11 hozni - napp1a: kürt-, éjjel fényj,elzés.s1el - , hta előzni akarjuk. Ez azonb"an még nem eieg1endő! A:~
előzé.st csalk akkor kezqhetjük meg, amikior meggyőződtünk arról,
hogy a meg1előzésre váró gépkocsi, e~őzési szándékunkat tudomásul vette és ennek tanujelét adja azzal, fiogy az út közepéről
letérve, nekünk hel1y d biztosít. ~ ·
örök 1sz1abá:ly, hogy csak 1akko1r előzhetünk, ha azt a e,aJát
és a meg,előze111dő gépjárómű biztonsá1g á,riiak v,esz,élyeztetéis:e né!kül t,ehetjük. ·. A ,gépkoosivezetőlk,et nyomatékosan ki . kell oktatnunk arra, hoigy az efözésre a lehiető,séget a gyl()r,sablb járatú gépjáróműveknek adják meg. Ez minden gépkocsivezetőnek kötetes. &ég,e: Tartha.tatLan v1olna ugyia,nis, hogy egy futár, vagy paranc6noki gépkoosi 'ó rákhosszat cammogjon e.gy lassúibh járatú tehergépkoosi mögött.
'
·
A tapaisztalát azt muta·t ja, hogy a legtöbb gépjárórnű
bale,s et 1abból adódott, hülgy 1a.z ,előzés nél a gépkocsivez,etők az
előbb ,említett sz,emp,ontolkat figiyelme,n kívm hagyták. A bal1
eiseti
jelentések 1s,zövegében, a.. kgtöbb eiSe.tben a következő k_itételt
tailáljuk: ,,egy ,k;ocsit akartam •e lőmi, amikor . . . . . ".
Itt ,rá keÍl mutatnunk a rangidős utais (kl()osipan~ncsnok)
felelő~s~gére is. Nemc,sak ia gépjár,c5műv,ezetőt, d,e az újabib rendelkezések értelmében a rangidős utast i1s, fe],e'.·össéig terheli minden balesetért, tekintve, hogy awk beiköv<etk,ezé,se a legtöbb ~s~tben ,e lkierülhető voUna, ha kellő iidőbien köteiességszérűen pana.ncsot adati volna a gépkoosi gondos és éis,zszerű v,ezetésér,e. ·
A bemutató harcgyakorlat 1aLatt osakn,em megszakítás
nélkül esett az eső. Igen tanull5ág,o,s megfigy,eléseket tapa,szt1alhattunk · a gépjáróművezetők ' munikáj,ával és, nna1g atarfasával kap,
c,solatlban. Tapaszt1alata·ink n,em voltak a legrosszabbak. Volt gépjáróműveziető, aki va,r ósággal os,illogtatta tudását,
volt · öly1an
iis,, akiről látszott, hogy a helyszínen tanulta meg, hogy melyik
iránylba fordítsa a kormánykereket, aimikior 1a gépjár'ómű ,· hátsó
része oldaL't osúszni kiezdett. Volt olyan gépkocsivezető is, aki
kitűn' ő ér.zélkkel i,smerte fol
azt, ho,gy mikor kell 1a gépkocsit
meghúzatni é,s mikor kel1 érzékenyen adagolni a :gázt.
·
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Kifog,ásolható j elenségeket i,s tapas,ztaltunk Ezek között
meg kell ,említeni 1azt a gy,erekies, mondhatnánk ötlet
szérű magatartást, amely;e,t
egyes vezetők tanu,s.ított1ak. akkot,
amrkor a gépkoosi megcsús,zott, vagy váratlan terepakadályok
okozta nehéz helyzetbe került.
Ily,enkor LSok gépkocsivezető minden meggondoltságát elveszitv,e, tervsz,erűLSég nélkül rángatni kezdt,e a kormányker1eket, s
így ooak kiismértékben volt a gépkoosi vezetőjének betudható 1az,
· hogy nem b01ru:t fe,l a gépkocsi.
Hibáztatható még a motorok é,s, a rúgózás kíméletlen haslnálata is. Süppedő6 talajon iis, igyek,ezte,k egyesek' riagyobb eebesséiggel hala,dni é,s a terep eg1yen-letlle111ségelmél s,e m csökkentették
a 1sebessée;gt. Volt olyan gép járórrnűvezető is, aki még a legnehezeblb tempen s,em kaposolta be a tere.psebes,séget A terepadta
kívárna'.makhoz :SOlk · gépkoc6ivezető egyáltalán n,eim alkalmaz·
.
kodott.
Nem mula,szthatjuk ,el azornblan, hogy el.iis1meréssel ne emlékezzünk meg a gépkoos.ivezetők á1talános magatartásáról.
Munkájukat az áUandó · e,sőzé,s, eUenére jókedvűen végezték. Kár,
hogy 1szakmailag kevesebb figyeltmet és odaadást tanusít,ottak
1

elisősórban

Oly hibák1at is tapasztaltunk, amelyekért a gépkoosive,zeEzek közé tartozott a ·Dodge
Weapon gépkocsi; annak 15/16 is,zeméL!yel történt túlterhelibs,e, é6
nem utolsó smhan az a körülmény, hogy egyes uta,sok a gépkoosnk sár mentő jén, vagy fel hágóján helyezk,edtek el. Az életveszélytől ,eltekintve, nehéz t,erepen még a gépkoc,s1it is tönkre
teszi. Szül<,sé,g,es, volina a jövőben a forgalomszabályozó köz,egeket 1arra is kötelezni, hogy a gépjáróművek tú'.terheléisét, v1agy
pedig az azokon való szabálytalan e.Jhelyezkediést is el!,enőrizzék .
Súlyos hihát követnek el az,ok irs, aki!k közúti, tehat nem
terepjárö ·gépkoosikat az útról I1eténítettek és a terepre irányítottak E gépjáróműv,ek ter,e pjárási:a semmiképp,en s:em a1ka'.ma,sak ,s így joggal számolhiatunk azzal, hogy ,e gépkioosik idő előtt
tönkre mennek
tők nem volt1ak fol,el'oosé tehetők.

A harc.gyakorlatnak a gép j·árómű szolgálattal kapcsoJatos
tap1asztalatai~ ös1s zevetv e, megállapíthatjuk, hogy a g1yak01rlat a
gépkoosiv, e ,zetők ,~,z.empl(}n,tjából iis rendkívül ha,sznos volt. A gépjáróművezetők töbibnapos eső által feláztatott nehéz terep,e,n végezték f,ela<lataikat, · kielégítő erndménny;el és legfőlbb ,eredményként könyve~h~tjük e l azt, hogy a gépikocsivezetők vezetéstechnikai kérdésben sok értékes ,t1apa,szta1'atot gyujthettek.
1
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A nagy köfü;éggel _járó bemutató harcgy1akorlat sz.ak!Szeinipontból sem volt erndményt,elen, mert a gépkoosivezetőknek oly
értékes tapa1sztalatokat nyujtott, amelyeilmek felhasználása leh,~tővé teszi számukra azt, hogy 1a do:g,ozó nép vagyonát képező
értékes gépjár,óm[í anyagot. helyesen és sza~s,zerÜien kezeljék.
Pintér Ferenc ezredes .
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