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PÁNCÉLOZOTT SZÁLLÍTÓ-, ELLÁTÓ ÉS HARCJÁR-
MŰVEK ÚSZÁSA 

Absztrakt: 

Az úszó harcjárművek elsőként a harmincas években jelentek meg. 
Alkalmazásukra tömeges méretekben az amerikai haderő Csendes-
Óceán térségében végrehajtott partraszállásainál került sor, elsősor-
ban utánpótlás-szállító feladattal. Ezzel párhuzamosan a fegyveres 
harc megvívására alkalmas könnyű úszóképes harcjárművek is kifej-
lesztésre kerültek. Úszóképes járművek a polgári logisztikában is al-
kalmazhatók, mint speciális szállítójárművek, különleges éghajlati és 
talajviszonyok között. Jelen tanulmány az úszóképes páncélozott 
szállító-, ellátó- és harcjárművek legismertebb típusait tekinti át.  

Kulcsszavak: úszó harcjármű, úszó harckocsi, II. világháború, ma-
gyar harcjármű-fejlesztés 

Bevezetés 

A páncélozott járművek irodalma, különösen a harckocsikat illető-
en, igen gazdag. A különböző szempontok alapján összeállított típus-
ismertető könyvek és a hitelességet elsődleges szempontként kezelő 
enciklopédiák azonban, igen szűkösen foglalkoznak az úszásra ké-
pes kerekes vagy lánctalpas eszközökkel, azok sajátosságaival. 
Természetesen ez a néhány oldal nem tud teljes körű ismeretet adni 
mindazon területekről, amelyek meghatározzák ezen eszközök építé-
si szempontjait, de tájékoztatást ad annak sokrétűségéről. 

A II. világháború, valamint a különböző helyi háborúk tapasztalatai-
ra alapozva, a világ hadseregeiben követelményként jelentkezett és 
jelentkezik ma is, hogy a harcjárművek műveleti mozgékonyságának 
biztosítása érdekében a vízi akadályokat menetből, különösebb elő-
készítés nélkül legyenek képesek leküzdeni.  
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A szárazföldi járművek terepjáró képessége, egyes esetekben 
azok úszóképessége ma már nem tartozik a különlegességek sorába, 
pedig az úszóképesség megvalósítása korántsem annyira természe-
tes, és nem jelent egyszerű feladatot. A katonai eszközöknél a tere-
pen történő mozgáshoz szinte már „kötelezően” hozzátartozik az 
úszóképesség megléte. Az utóbbi években azonban e tekintetben is 
megoszlanak a vélemények, mert az eszközök specializáltsága miatt 
ezt nem minden esetben tekintik megvalósítandó kritériumnak. 

A páncélozott szállítójárművek egyre nagyobb mértékű alkalmazá-
sát a harctevékenységek felgyorsulása, a személyi állomány védett-
ségének növelése tette indokolttá. A személyi állomány szállításán túl 
lőszer, anyag szállítására, továbbá sebesültek mentésére alkalmaz-
ták. A páncélozott szállító- és harcjárműveket a futóművük alapján 
kerekes, féllánctalpas és lánctalpas eszközökre csoportosítják. A 
féllánctalpas eszközök tömeges alkalmazására a II. világháborúban 
került sor. Az alkalmazás során szerzett tapasztalatok figyelembevé-
telével végzett fejlesztések ellenére a különösebb előnyökkel nem 
rendelkező járművek kivonásra kerültek a hadseregek eszköztárából. 
Az eszközök alkalmazása során szerzett tapasztalatokat figyelembe 
véve a kerekes és lánctalpas eszközök terjedtek el. Mindkét változat 
kölcsönösen rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, így a fejleszté-
sük során egyaránt arra törekedtek, hogy a hiányosságok mérséklőd-
jenek, minél kedvezőbb tulajdonságok kerüljenek kialakításra. Jelen 
írás nem foglalkozik a szárazföldi mozgás jellemzőivel, a kerekes és 
lánctalpas járművek mozgás-viszonyaival, előnyeivel-hátrányaival, 
hanem kiegészítő ismereteket kíván nyújtani arról, hogy milyen tör-
vényszerűségek, elvek alapján kerülnek megalkotásra az ún. „kétéltű” 
járművek, ezen belül is figyelmet fordítva a lánctalpas futóművel ellá-
tott eszközökre.  

A lánctalpas járművek többsége kizárólag szárazföldi mozgásra 
készül. Speciális feladatként jelentkezik az úszó járművek tervezése 
és kivitelezése, amelyek többségükben katonai célokat szolgálnak. A 
polgári életben is alkalmazhatók, mint speciális szállítójárművek, kü-
lönleges éghajlati és talajviszonyok között.  

A harckocsik alapvetően szárazföldi mozgásra készülnek, hiszen a 
nagy tömegük (30-60 t) és kialakításuk miatt úszásra nem alkalma-
sak. Ezek a harcjárművek vízi akadály leküzdésére – megfelelő elő-
készítést követően - rendszerint csak víz alatti mozgással, a meder-
fenéken történő haladással képesek. Az ilyen harcjárművek mellett 
azonban szükséges az úszó harceszközök (páncélozott szállító harc-
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járművek) kialakítása is (pl. M-113, M-114 járműcsalád, BMP lövész-
páncélos, BTR páncélozott szállító harcjármű, a tengerészgyalogság 
harckocsijai, PTSZ-M közepes úszó szállítójármű stb.), amelyek al-
kalmasak speciális műszaki berendezések felszerelése nélkül vízi 
terepszakaszok felderítésére, folyóátkelésre. Az úszóképes harcjár-
művek jelentősen növelik a csapatok mozgékonyságát, mert a moz-
gékonyság fogalmába a vízi akadályon való átkelés lehetősége is 
beletartozik. A II. világháború utáni években a vízi akadályok harcko-
csikkal történő leküzdésére különös figyelmet fordítottak, mivel a vár-
ható hadszínterek többségét a vízi akadályok nagy száma jellemezte. 
Ezen akadályok előkészítés nélküli leküzdése biztosítja a támadási 
ütem fenntartását. Követelményként jelentkezett, hogy a vízi akadály 
önálló leküzdése után, a túlparton képes legyen a harctevékenység 
azonnali folytatására. 

Jelen tanulmány a magyar fejlesztésű és gyártású úszó harcjár-
művek típusait is áttekinti, külön figyelmet fordítva arra, hogy Európá-
ban első alkalommal magyar szakemberek hajtottak végre úszó harc-
kocsival folyamátkelést a Dunán, Háros és Csepel-sziget között, 
1936-ban. 

1. A páncélozott járművek úszásának elmélete 

A II. világháború, valamint a különböző helyi háborúk tapasztalatai-
ra alapozva, a világ hadseregeiben követelményként jelentkezett és 
jelentkezik ma is, hogy a harcjárművek műveleti mozgékonyságának 
biztosítása érdekében a vízi akadályokat menetből, különösebb elő-
készítés nélkül legyenek képesek leküzdeni.  

A II. világháború előtti időben a járművek tömege 3 - 5 t körül volt, 
míg a korszerű „kétéltű” járművek tömege már a 10 - 15 tonnát is el-
éri. Ezen eszközök géppuskával, gépágyúval, vagy ennél nagyobb 
űrméretű (pl. a PT-76B úszó harckocsi ágyúja 76,2 mm-es) löveggel 
is elláthatók, biztosítva ezzel az úszás közbeni tüzelést az átkelés 
sikeressége érdekében. 

A kétéltű járművek tervezésének alapvető nehézsége a vízi és a 
szárazföldi követelményeknek való megfeleltetés. Ennek megvalósí-
tása érdekében az üzemmódoknak megfelelő optimális gépészeti 
kialakításokat kell létrehozni, amely körültekintő elméleti tervezést, 
majd gyakorlati vizsgálatokat jelent.  
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A járművek úszását csak úgy lehet biztosítani, ha az alváz (páncél-
test) egyes részei vízbe merülnek. Archimedes törvényének értelmé-
ben a G tömegű test csak akkor képes úszni, azaz lebegni, ha az a D 
felhajtóerővel (tartóerővel) egyenlő. 

G = D 

A D tulajdonképpen hidrosztatikai nyomások eredőjéből származó 
erő, amelyet úszóképességnek, úszóerőnek is nevezhetünk, iránya 
függőleges, értelme a nehézségi erő irányával ellentétes. A D értéke 
meghatározható a következő összefüggéssel: 

      

 
ahol: V = a vízkiszorítás térfogata (l) 

ρ= a víz sűrűsége 

A fenti ábrán megvizsgálva egy test folyadékban elfoglalt helyzetét 
megállapíthatjuk, hogy ha a test fajsúlya egyenlő a folyadék fajsúlyá-
val, akkor a test lebeg a folyadékban. 

Amennyiben a test fajsúlya nagyobb, mint a folyadék fajsúlya, úgy 
a test lefelé merül a folyadékban. 

Ha a test fajsúlya kisebb a folyadék fajsúlyánál, akkor az eredő erő 
felfelé mutat, és a test a felszín felé mozdul el. Ebben az esetben a 
test nem a teljes térfogatával megegyező térfogatú vízmennyiséget 
szorít ki, hanem annál kevesebbet, így a test egésze nincs a folyadék 
felszíne alatt, hanem annak csak egy része. Ezt a jelenséget nevez-
zük úszásnak és az ilyen helyzetet elfoglaló testet pedig úszó test-
nek. Az úszóképesség meghatározásánál fontos a vízbemerült rész 
térfogatának megállapítása. 
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1. ábra. Tömegközéppontok úszó járműnél 

Az 1. ábrán látható elvi vázlaton az úszás alapvető feltételeit látjuk. 
A C pont a jármű tömegközéppontja, a Co pedig a vízbemerült jármű 
által kiszorított folyadéktérfogat tömegközéppontja. A két tömegkö-
zéppont láthatóan nem esik egybe. Nem is eshetnek egybe, mert 
ilyen esetben a vízen haladás nem lenne biztosított. A két tömegkö-
zéppont közötti távolságot az ábrán „a” betű jelöli. 

Azt a vonalat, ameddig az úszó test (harcjármű) vízbe süllyed, me-
rülési vonalnak nevezzük. A merülési vonal meghatározása hossza-
dalmas számítási munka eredménye, amely a tervezők feladata. Az 
úszó járművek mozgása érdekében ajánlatos a járműtestnek a 
hossztengely irányában kettő-három fokos ún. hátradőlést biztosíta-
ni, amit úgy érnek el, hogy az érték-középpontot a jármű orrésze felé 
kissé eltolják. E dőlés következtében azonos függőleges mentén he-
lyezkednek el a súly és az úszóképesség erői, biztosítva ezzel a ked-
vezőbb úszási feltételeket. A másik igen lényeges mutató az oldaldő-
lés. Amennyiben a tömegközéppontok elhelyezkedése nem kielégítő, 
akkor a jármű egy esetleges nagyobb mértékű oldaldőlés esetén a 
hossztengelye körül átbillen, átfordul.  

Az úszó járműveknél igen lényeges mutató az úszóképesség-
tartalék megléte, melyet a jármű túlterhelhetőségének mértéke jelle-
mez, a teljes terheléshez viszonyítva. Az úszóképesség-tartalékot a 
vízvonal és a jármű felső síkja közötti távolság jellemzi. Katonai jár-
műveknél az úszóképesség-tartalék határozza meg többek között a 
deszantbevetés lehetőségét, továbbá azt, hogy a jármű nem süllyed 
el, ha kisebb mennyiségű víz kerül annak belsejébe. Az úszóképes-
ség-tartalékot a tervezés és próbák során úgy alakítják ki, hogy az a 
jármű maximális tömegének 20%-át tegye ki. Természetesen a jármű 
jellegétől, kialakításától függően ettől az értéktől eltérések lehetsége-
sek, különösen azon eszközöknél melyeknek csak kisegítő funkciója 
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a vízi akadályokon való rövid távú átkelés biztosítása. Az így létreho-
zott jármű biztosítja a „vízi terep” megbízható leküzdését. 

Külön figyelembe kell venni, hogy az úszóképessé tett harcjármű-
vek páncélteste nem a klasszikus hajótestformát követi, hiszen ez, 
mint korábban erre már utaltam, csak kiegészítő funkció. Ezért feltét-
lenül szükséges a vezető előtt hullámtörő lemez kialakítása a meg-
bízható kilátáshoz, valamint az, hogy a jármű tetejére az orr-részről 
úszás közben ne kerüljön víz, mert adott esetben a létrejövő kereszt-
irányú ún. bukdácsoló lengés a járművet elsüllyesztheti. Az első idő-
szakban a páncéltest formája nem játszott szerepet a tervezésnél. A 
későbbi tervezések során azonban olyan kialakításra törekedtek, 
amely megfelelt a szárazföldi követelményeknek, és a hajótestformát 
is jobban megközelítette. A páncéltest nagyságát úgy alakították ki, 
hogy minden segédeszköz nélkül képes legyen az úszásra, megfelelő 
vízkiszorítással, felhajtóerővel rendelkezzen. Ez azonban azt is 
eredményezi, hogy a harcjármű belső tere „szellősebb”, kényelme-
sebb, mint azon eszközöké, amelyek csak szárazföldi alkalmazásra 
kerültek kialakításra. 

A következő ábrán jól látható, hogy a páncéltest orr-része ék ala-
kú, a lánctalp felett nem egy lemez került felszerelésre, hanem a 
páncéltest kialakítása képezi a felső láncág „házát”. Ez a konstrukció 
hatékonyabb, nagyobb hatásfokú vízi üzemet eredményezett, egyút-
tal a felborulás elleni védelmet is jobban szolgálja. A páncéltest dőlési 
szögeinek megváltoztatása nagyobb védelmet ad a gyalogsági fegy-
verek lövedékeivel szemben is. 

 

 

2. ábra. A PT-76M úszó harckocsi 
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Stabil helyzettel nem minden úszótest rendelkezik, mert helyzetük 
lehet stabil, labilis vagy közömbös. A páncélozott járművek testének 
kialakítását a függőleges oldalfalak jellemzik. Ezen eszközöknél csak 
a stabil helyzet fogadható el. Az úszásra is tervezett járművek terve-
zése tehát igen összetett feladat. Tervezéskor előzetesen megbecsü-
lik az egyes fődarabok és részegységek tömegét, figyelembe veszik 
ezek felszerelési helyét az elgondolt páncél-(hajó) testben, és kiszá-
mítják az egész jármű súlypontjának helyzetét. Ezek után a harcjár-
mű tömegének ismeretében megközelítőleg meg lehet határozni a 
kiszorított víz térfogatát, és első megközelítésben a hosszmetszeti 
rajzon is fel lehet tüntetni a merülési vonal helyzetét. A rajz alapján 
kiszámíthatják az értékközéppontot (vízkiszorítási középpont) mint a 
kiszorított folyadéktérfogat súlypontjának helyzetét. 

A számítások megkönnyítése érdekében a kiszorított térfogatot 
egyszerű geometriai alakokra bontják fel. Amennyiben azt az ered-
ményt kapják, hogy a D úszóképesség-erő nem egyenlő a G harc-
jármű tömegével, úgy a számítást korrigálni kell, és ennek érdekében 
a merülés vonalát a rajzon párhuzamosan felfelé vagy lefelé el kell 
tolni. Ezt a műveletet egyes esetekben többször is meg kell ismételni 
mindaddig, míg a tömegerő és az úszóerő nem lesz egyenlő. Ez a 
soros közelítési módszer, melynek alkalmazásával rendszerint máso-
dik, harmadik alkalommal kielégítő eredményt lehet elérni. A követke-
ző fázisban elkészítik a megtervezett harcjármű modelljét, és az 
úszóképesség-számítást kísérleti úton ellenőrzik. A stabilitás alapjá-
ban véve a hossz- és keresztirányú dőlésszög nagyságától függ. 
Ezen kívül megkülönböztetünk statikus és dinamikus stabilitást is. 

Az úszásra kialakított járműveknél találkozunk még az állékony-
ság fogalmával is. 

Mi az állékonyság? Az állékonyság /stabilitás/ az úszó jármű olyan 
tulajdonsága, amikor az egyensúlyi helyzettől való eltérés esetén, az 
eltérést előidéző okok megszűnése után, a test azonnal vissza tud 
térni az eredeti helyzetébe. Az állékonyságot tehát a már említett 
hossz- és kereszt (oldal) irányú dőlésszögek nagyságával jellemzik. A 
két állékonyság közül az oldalirányú a „veszélyesebb”, mert általában 
az oldalra dőlés következtében a felborulás veszélye a nagyobb. Az 
oldaldőléskor fellépő erők következtében létrejövő nyomatékok, ha 
nem szűnnek meg - pl. helytelen fődarab elhelyezésnél –, a jármű 
felborul, elsüllyed, amely harcjárműveknél azt jelenti, hogy nem tudja 
a feladatát teljesíteni. A járműbe jutott vizet ürítő-szivattyúval távolít-
ják el. 
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A szárazföldi járművekhez hasonlóan a vízben mozgó járműveknél 
is különböző ellenállásokkal kell számolni. Az egyik ilyen ellenállás a 
mozgási ellenállás. 

A mozgási (hajó) ellenállás a jármű (hajó) haladását gátló erő, 
mely egyenletes sebességgel haladó járműnél (hajónál) a testet kö-
rülvevő vízben és levegőben fellépő nyomások és csúsztató feszült-
ségek következtében keletkező erőhatások haladással ellentétes irá-
nyú összetevője. 

Az úszás közbeni mozgási ellenállás a jármű konstrukciójával, ke-
resztmetszetével, a külső részen elhelyezett egyéb kiálló részek alak-
jával szorosan összefügg. A mozgási ellenállás elsősorban a sebes-
ség függvénye, mert a sebesség növelésekor az hirtelen megnövek-
szik, és ennek egyenes következménye, hogy nagy úszási sebessé-
gek elérése ezekkel a járművekkel nem lehetséges. Az ellenállási 
erőkkel szemben létre kell hozni egy ellentétes értelmű tolóerőt. A 
tolóerő a jármű motorjának energia felhasználásával jön létre, és ezt 
a hajócsavar (propeller) szolgáltatja. A nagy úszási sebesség létre-
hozása nem is követelmény, hiszen ezen eszközök feladatának alap-
vetően az önálló mozgási képességet kell tekinteni a vízi akadályok 
leküzdésénél. Sebességük 5 -12 km/óra érték körül mozog. 

Az úszási ellenállás fajtáit igen nehéz tagolni, mivel összetett prob-
léma, és az elméleti számítások elvégzése után igen nagy szerep jut 
a tapasztalati adatoknak, a makettekkel végzett kísérleteknek. 

Az elméleti számítások minden esetben ideális folyadékokra vo-
natkozó tételekkel számolnak. Azt azonban tudnunk kell, hogy a fo-
lyadékok nem homogének, hiszen azok állapota, hőmérséklete, adott 
esetben nyomásuk is változik, továbbá idegen szennyező anyagokat 
is tartalmaznak. 

Az úszási /mozgási/ ellenállás alapvetően a következő fajtákból 
tevődik össze: 

 folyadéksúrlódási (viszkózus) ellenállás: 
A súrlódási ellenállás a víz viszkozitásától, a járműtest érdes-
ségétől és alakjától, a kiálló szerkezeti részektől, a víz mély-
ségétől valamint a jármű sebességétől függ. A kiálló részek 
ellenállásait egyenként kiszámítják, vagy kísérleti úton meg-
határozzák, majd összegzik. 
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 örvényképző ellenállás (a jármű alakjának szoros függvé-
nye): 
Az úszó test víz alatti részén jelentkező ellenállásnak egyik 
összetevője ez, más néven leválási ellenállásnak is nevezik. 
A szakirodalom a leválás jelenségét az ún. „Borda – féle” 
veszteségként tartja számon. Az úszó test nyomában egy ha-
ladási sebesség nélküli, örvénylő vízmennyiség jön létre. Ez 
az örvénylő vízmennyiség az úszó test mögött még sokáig 
megfigyelhető, és attól mozgási energiát von el. Az örvény-
képzésre fordított energia az úszó harckocsinál a jármű motor 
teljesítményének 5%-ánál is nagyobb lehet. 
Mivel az örvényképző ellenállás nagymértékben függ az úszó 
test alakjától, ezért általában kísérleti úton határozzák meg, 
és maradék ellenállás néven emlegetik. 

 hullámképző ellenállás: 
 A víz felszínén haladó jármű által keltett hullámok leküzdésé-

re fordított energia. A mozgás jelenségei megváltoznak, ha a 
vízfelület hullámos. A hullámok lehetnek koncentrikus - vagy 
vándor-hullámok. A jármű által keltett és létrejövő hullámokat 
orr- és farhullámoknak nevezzük. A hullámképző ellenállást 
általában kísérleti úton határozzák meg. 
A hullámzás valamilyen gerjesztett jelenség hatásaként lép 
fel. Az úszó testre kifejtett hatása attól függ, hogy a haladási 
irányra merőleges vagy oldal irányú, milyen az úszó test alak-
ja, sebessége, a víz mélysége, valamint a szél által keltett 
hullámok hullámhossza, magassága. Ezekkel a hatásokkal 
legtöbb esetben a haditengerészet deszant- és partra szállító 
járműveinél kell számolni. 

 légellenállás: 
 Harcjárműveknél kevésbé lényeges elem, mert a sebességük 

kicsi. Ennek jelentősége a víz felszínén a szél sebességétől, 
az általa keltett hullámok nagyságától függ. 

Az úszó test összellenállása a felszínen úszó testnél a hullámkép-
ző ellenállásokból (Rh), az örvényképző (Rö), a súrlódási ellenállás-
okból (Rs), valamint a kiálló részek ellenállásából tevődik össze. A 
kiálló részek ellenállásait egyenként kiszámítják vagy kísérleti úton 
meghatározzák, majd összegzés után megkapják a Σ Rkr-t. 

Az úszó test összellenállását (RT) az alábbi képlettel számolhatjuk 
ki: 

RT= Rh + Rs + Rö + ΣRkr 
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3. ábra. Az összellenállás a sebesség és a vontatási teljesítmény 

összefüggése 
ahol: R = összellenállás;  

 v = sebesség (km/h);  
 EPS = az úszó test vontatási teljesítménye (kW) 

Az összellenállás legyőzésére fordított teljesítmény az úszó test 
vontatási teljesítménye (EPS). 
 

        
 

A vontatási teljesítmény és az úszó test motorjának teljesítménye 
között az alábbi összefüggés alkalmazható, amely a η összhatásfok 
és a Pe motor effektív teljesítmény szorzatából adódik. 
 

          
 

Az összhatásfok figyelembe veszi a hajócsavar, a hajtást továbbító 
tengelyek, közlőművek, sebességváltó, tengelykapcsoló hatásfokait. 

Az áramlásba helyezett testek ellenállását az ún. propulziós vonta-
tással lehet meghatározni. A vizsgálatoknál egy v sebességgel hala-
dó test ellenállását mérik az adott közegben. A kísérlet során a vizs-
gálni kívánt, megfelelő formájú testet rögzítik, majd a v sebességgel 
rááramoltatott folyadék erőhatását mérik a mért test és a rögzítés 
között elhelyezett erőmérővel. A mérés eredményét tekintve teljesen 
mindegy, hogy a test mozog-e az adott közegben, vagy a folyadékot 
áramoltatjuk ugyanolyan sebességgel a tárgyhoz képest. 
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Jelentős figyelmet érdemelnek az úszó járműre ható lengések, 
amelyek kedvezőtlenül hatnak a vízi üzem hatásfokára, a fegyverek 
irányzására, továbbá növelik a vízi ellenállásokat, az üzemanyag-
fogyasztást, csökkentik a sebességet. Minden mozgó testnek az 
egyik legbonyolultabb mozgásformája a lengés, amelyet itt hajólen-
géseknek nevezünk. A hajólengések álló vagy haladó hajókon bekö-
vetkező szabad vagy gerjesztett lengések. A gerjesztett lengések a 
hullámzó víz hatására keletkeznek, és általában a legjellemzőbb tu-
lajdonságuk, hogy a szállított személyek számára nehezen elviselhe-
tők. Mindezeken túlmenően igen veszélyesek is, hiszen felboruláshoz 
vezethetnek. A szárazföldi járműveknél a lengések amplitúdóját len-
géscsillapítókkal csökkentik, szüntetik meg, a hajóknál erre nincs le-
hetőség. 

 

 
4. ábra. Lengésfajták 

 
A legfontosabb lengések az (x) tengely körüli „ringó”, oldalirányú 

lengés, az (y) tengely körüli „bukdácsoló”, a (z) tengely körüli ún. 
csellengő mozgás (csak mozgás közben), és függőleges irányú ún. 
merülő lengések. Úszás közben ezek a lengések összetetten jelent-
keznek. 

Az úszótestek esetében külön figyelmet kell fordítani az úszótest-
nél keletkező rezgésekre. A testet, mint szabadon rezgő tartót kell 
figyelembe venni. A rezgések létrejöhetnek külső gerjesztő erők és a 
belső térben elhelyezett gépek, propulziós berendezések, erőátviteli 
berendezések kiegyenlítetlen működéséből adódóan. A rezgések 
lehetnek hosszirányú, hajlító vagy torziós rezgések. A rezgések fel-
ismerése után azokat ki kell küszöbölni, mert létrejöttük és erősségük 
függvényében a berendezésekben törést okozhatnak. A páncélozott 
eszközöknél a rezgésszám, a rezgések nagysága, amplitúdója a 
személyi állományra kellemetlen hatást fejt ki, adott esetben fáradt-



 

221 

ságot vagy rosszullétet eredményezhet. A jármű mozgásjellemzői a 
különböző külső hatások következtében tehát fontos szerepet játsza-
nak a kezelőszemélyzet biológiai, pszichológiai állapotában. A lengé-
sek személyzetre gyakorolt fiziológiai hatását diagramokkal, mérő-
számokkal minősítik. Ezek fontos tényezők, elsősorban a kezelősze-
mélyzet teljesítőképességét illetően. 

Az úszási ellenállás leküzdéséhez szükséges vonóerő (tolóerő) lét-
rehozásához a járműveket különleges vízi „járószerkezettel” látták el.  

Ilyen berendezések lehetnek: 

 hajócsavarok, 

 vízsugaras hajtóművek, 

 hidrodinamikus házzal ellátott futóművek. 

A fenti három típusnak természetesen vannak előnyei és hátrá-
nyai, amelyeket a velük szemben támasztott követelmények alapján 
határozhatjuk meg. 

2. A hajtóművekkel szemben támasztott követelmények 

2.1. A hajtómű hatékonyságának biztosítása úszás közben 

A harcjárműveknél e feltétel teljesítése és biztosítása lényeges - a 
teljesítmény ésszerű kihasználása mellett –, a legnagyobb sebesség 
és a manőverezhetőség elérése szempontjából. Ezt a követelményt 
legjobban a vízsugaras hajtóművek, kevésbé a hidrodinamikus ház-
zal ellátott lánctalpas futóművek elégítik ki. A harcjárműveknél a ha-
jócsavarhoz történő rossz vízhozzááramlás következtében a hajó-
csavarok hatékonysága, hatásfoka kisebb, mint a hajóknál. 

2.2. A jármű úszás közbeni fordulékonysága 

A fordulékonyságot (kormányzást) különböző típusú kormány-
berendezésekkel valósítják meg. A kormányberendezések kialakítása 
attól is függ, hogy egy vagy két hajócsavarral hajtott eszközről beszé-
lünk.  

A kormányzásnak kettős feladata van. Egyrészt a jármű adott 
irányban való tartása, másrészt a meghatározott görbe pályán való 
mozgás biztosítása. 
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Az egycsavaros kormányzás esetében a kormánylapátot a hajó-
csavar mögött közvetlenül, annak középvonalában helyezik el, így a 
hajócsavar mögött fellépő felgyorsított víz hatásosabb (jobb hatásfo-
kú) kormányzást biztosít. Ebben az esetben a hajócsavar és a kor-
mánylapát közötti távolságot a minimálisra kell csökkenteni a jó kor-
mányozhatóság érdekében.   

 

5. ábra. Vízi kormányszerkezet 

1 – kormányszerkezet háza;   2 és14 – hátrameneti zárólap;  
3 és 8 – gömbcsukló,    4 és 13 – zárólap működtető kar,  
5 és 12 – zárólap kar,    6 – rugó,  
7 és 11 – zárólap mozgatórúd,   9 és 10 – kormánylapátok,  
15 – felső összekötő kar;   16 – kormánylapát mozgató karok;  
17 – ütköző elem,    18 - persely.  

Azon eszközöknél, amelyeknél kétcsavaros hajtás van, de a ha-
jócsavarok nem csőben helyezkednek el, a kormánylapátot nem a 
hajócsavarok mögött, hanem azok között célszerű elhelyezni. Mind-
két esetben a hajócsavarok és a kormánylapát szabadon van elhe-
lyezve a vízben. A két hajócsavarral működő berendezéseknél érde-
kességként meg kell említeni, hogy a két hajócsavar ellentétes irány-
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ban forog. Ez biztosítja a két hajócsavar által ébredő forgatónyoma-
tékok kiegyenlítését. 

A BTR 60 és a BTR 80 típusú harcjárműveknél egy hajócsavar van 
az állólapátokkal ellátott terelőkúp mögött, ahol azonos átmérőjű cső-
ben helyezkedik el a kormánylapát. 

Kétcsavaros vízsugaras hajtással rendelkezik a magyar tervezésű 
és gyártású D-944 típusjelet viselő páncélozott szállító harcjármű 
(PSZH). A jármű hátulnézeti képén jól láthatók a két vízsugárcsövet 
elzáró zárólapok. 

 

6. ábra. D-944 harcjármű hátulnézete 

1 – vonóhorog vízen és szárazföldön történő vontatáshoz,  
2 – fényvisszaverő prizma,   3 – deszant jelző,  
4 – irányjelző lámpa,    5 - hátsó lámpa,  
6 – mentesítő készlet,    7 – antenna tőke, 
8 – kötéldob,     9 – kipufogócsonk,  
10 – zárólap,     11 - hajócsavar  

A páncélozott eszközöknél a hajócsavarokat csövekben helyezik 
el. Két hajócsavar esetén azok külön csőben kerülnek elhelyezésre, 
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és a kiömlő csőből kiáramló víz útjának elzárásával biztosítják a for-
dulásokat. 

Harcjárműveknél nem célszerű a páncéltesten kívül elhelyezni a 
hajócsavart, mert az rendkívül sérülékeny, és nem felel meg a harc-
járművel szemben támasztott egyéb követelményeknek. 

A fordulékonyság elvárásainak legjobban a vízsugaras hajtómű fe-
lel meg, amelynek kiömlő csöve vagy csövei a jármű farrészén he-
lyezkednek el, kiegészítve az oldalpáncélhoz kapcsolódó hátrameneti 
csővel. A kiömlő csöveket egy - egy elzáró lappal lehet lezárni, így 
egy kiömlő cső lezárása esetén a lezárt oldal irányába fordul a jármű, 
mivel a kiáramló víz a hátrameneti csövön távozik. Két kiömlő cső 
elzárása esetén, a hátrameneti csöveken kiáramló víz tolóerejénél 
fogva hátrafelé úszik. Ilyen megoldást találunk az úszó harckocsinál. 

 

7. ábra. A vízsugaras hajtómű zárólapja 

1 – hidraulikus munkahenger;   2 – szabályzó alátét;  
3 – dugattyúrúd;    4 – ellenanya;  
5 – zárólap-tengely karja,   6 – zárólap-merevítés;  
7 – labirinttömítés;    8 – ütköző;  
9 – zárólap;     10 és 11 – farpáncéllemez; 
12 – hidraulikus elosztószelep;   13 – hidraulikus zár. 
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A hidrodinamikus házzal ellátott lánctalpas futóművek az előző-
ekben leírt fordulékonysági képességgel kevésbé rendelkeznek. Az 
úszás közbeni manőverező képességet, fordulásokat a lánctalpak 
sebességének különbségével érjük el, melyet legjobban a bolygómű-
ves kormányművekkel lehet biztosítani. A bolygóműves kormánymű-
vek egyes esetekben lehetővé teszik azt is, hogy az egyik lánctalp 
előre, a másik hátrafelé forogjon. Ilyen megoldás található az MTLB 
alvázakkal ellátott eszközöknél.  

A hajócsavarral és kormánylapáttal ellátott eszközöknél kevésbé 
biztosított a jó fordulékonyság. Jobb fordulási lehetőséget biztosítana 
az, ha egymáshoz képest két független hajócsavart alkalmaznánk, de 
ennek kivitelezése rendkívül bonyolult konstrukciós feladatot jelent, 
így alkalmazása harcjárműveknél nagyon ritka esetben valósul meg. 

 

8. ábra. Páncélozott gépkocsi hajóhajtás elrendezési vázlata 

A hajócsavar olyan propeller, amely kúpos furattal ellátott agyon 
lévő szárnyakból (levelekből) áll. A hajócsavarok lehetnek állandó és 
változó emelkedésűek. Az állandó emelkedésű hajócsavar szárny-
metszeteinek emelkedése minden sugáron azonos, míg a változó 
emelkedésű hajócsavar esetében változó. A merev hajócsavar szár-
nyai az aggyal egybeöntöttek vagy az agyhoz hegesztettek, míg az 
állíthatók szárnyai a hajócsavar tengelyére csaknem merőlegesen 
elfordíthatók. Különböző sebességeknél ez egyaránt biztosíthatja az 
állandó nyomatékfelvételt is. A hajócsavar lapátjainak hajlásszöge azt 
jelenti, hogy minden egyes fordulatnál mennyivel mozdítja előre a 
vízben a járművet. Ez a távolság a hajócsavar átmérőjétől függ.  
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A hajó hajtásához szükséges hajócsavar teljesítménye és hatásfo-
ka szoros összefüggésben van, mert a hajócsavar ideális hatásfoka 
annál jobb, minél kisebb annak terhelése. Az ideális hatásfok elérése 
érdekében tehát a lehető legnagyobb átmérőjű hajócsavart kell al-
kalmazni. 

A hajócsavar átmérője függ a motor teljesítményétől, ezért a ki-
sebb átmérőjű hajócsavar a kisebb teljesítményű motorokhoz, na-
gyobb sebességhez, míg a nagyobb átmérőjű hajócsavar a nagyobb 
teljesítményű motoroknál használatos, mivel ez nagyobb mennyiségű 
vizet mozgat meg. Az elméletben számított valóságos csavarút azon-
ban nem valósul meg a folyadék csúszása miatt. A valós csavarút az 
elméleti út kb. 80–90%-a lehet. A motor teljesítményének tolóerővé 
alakításában tehát a hajócsavar átmérője meghatározó szerepet ját-
szik. A háromlevelű hajócsavar nagyobb sebességet, míg a négyle-
velű a maximális nyomatékot, egyenletes, vibráció-mentes üzemet 
tesz lehetővé. 

A tervezés során - a megbízható üzem biztosítása érdekében - 
nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a hajócsavar által létrehozan-
dó tolóerő és sebesség, illetve a teljesítmény és sebesség viszonyai-
ban fontos, hogy minden fordulatszámhoz optimális csavarátmérő 
tartozzon, amely a legjobb propulziót biztosítja. Ezért megfelelő átté-
telt kell tervezni a motortól a hajócsavar részére. A megfelelő áttétel 
létrehozása a szárazföldi futómű és a hajócsavar között azért szük-
séges, hogy azok együttes működésekor túlterheléstől mentes, biz-
tonságos üzemelés jöjjön létre.  

A hajócsavaroknál találkozunk a kavitáció jelenségével. A kétéltű 
járműveknél a kavitáció jelenségével nem kell külön foglalkozni, mert 
ezen eszközöknél a vízi üzemidő lényegesen kisebb, mint a kifejezett 
vízi járművek esetén. 

A hajócsavar tolóerejét is az előzőekben említett propulziós vonta-
tás módszerével lehet meghatározni, ilyen esetben azonban figye-
lembe kell venni az áramló közeg változó sebességét is. 

Ha egy hajócsavart párhuzamos áramlású közegbe helyezünk, és 
meghatározzuk a csavarra ható impulzuserőt, , az egyenlő lesz a 
csavar által átadott F erővel. Ez az erő a folyadékot x irányba felgyor-
sítja. A 17. ábrán látható, hogy a változó átmérőjű csőbe vezetett fo-
lyadék I. és IV. fázis között C1 belépő és C2 kilépő sebességgel ren-
delkezik, mely a hajócsavarnál F erőt ébreszt. A p’ a hajócsavar előtti, 
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míg a p’’ a hajócsavar utáni nyomást mutatja. A nyomás a hajócsa-
vartól távol már kiegyenlítődik.  

 

9. ábra. A hajócsavar sebesség- és nyomásviszonyai  

Az I-II. és a III-IV. közötti folyadékáramlási sebesség és a kereszt-
metszet közötti összefüggések a Bernoulli-egyenlettel számíthatók. A 
hajócsavar hatásfokát vizsgálva megállapították, hogy az annál na-
gyobb, minél közelebb van a kilépési sebesség a belépési sebesség-
hez. Ha ez a feltétel megvalósul, akkor a tolóerő nagyon lecsökken. 
Pl. ha a C1 = C2 → F = 0, ezért az optimális viszonyokat nagyon nehéz 
megtalálni. 

2.3. A vízen járást biztosító alkatrészek törés és harci sérülések-
kel szembeni védelme 

A védettséget úgy érik el, hogy a szerkezeti elemeket (pl. a vízsu-
gárhajtóműveket) a jármű belső részében helyezik el. Minden szerke-
zeti elem azonban – egyes szállításra tervezett eszköz esetében - 
nem helyezhető el a belső térben, így pl. a kormánylapátok, 
zárólapok, hajócsavarok. Ezen szerkezeti elemek képezik a harcjár-
mű sebezhető elemeit, amelyek részleges vagy teljes mozgásképte-
lenséget, irányíthatatlanságot eredményezhetnek.  
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2.4. A vízen járást biztosító alkatrészek szerkezeti egyszerűsége, 
a legkisebb súlya és térfogata 

A követelménynek legjobban a hidrodinamikus házzal ellátott lánc-
talpas futóművek felelnek meg, ezért ezt a típust célszerű előnyben 
részesíteni. 

 

10. ábra. A hidrodinamikus hajtás vázlata 

A mozgás biztosításához szükséges részegységek a felső lánc-
talpnál – láncágnál – helyezkednek el (hidrodinamikus burkolat, hid-
rodinamikus rács). A lánctalpak kapaszkodó bordái biztosítják a víz, 
illetve a jármű mozgását. Esetenként a kapaszkodó bordák kiegészít-
hetők a lánctagokra szerelhető talajkapaszkodókkal is. A jármű moz-
gását a vízen a lánctalpak forgása biztosítja ugyanúgy, mint száraz-
földi mozgáskor, csak jóval kisebb hatékonysággal. A lánctalpak tu-
lajdonképpen felfoghatók a folyami hajón található lapátkerekeknek 
is. Mivel a harcjárművek nem kifejezetten vízi járművek, így a vízbe 
merülésük is elég nagy. A nagy bemerülés következménye az, hogy 
nem csak az alsó, hanem a felső láncág is a víz alá kerül, amely a 
mozgást nem segíti elő. Addig, amíg az alsó láncág a mozgás szem-
pontjából hasznos vonóerőt hoz létre, a felső láncág ezzel szemben 
fejti ki hatását. A káros jelenség megszüntetésére szerelik fel a felső 
lánctalp mellé a hidrodinamikus burkolatot, amely majdnem teljesen 
semlegesíti az ellenhatást.  
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11. ábra. Hidrodinamikus rácsok elhelyezése 

1 – hátsó hidrodinamikus rács rögzítő,   2 – csuklópánt,  
3 – hátsó hidrodinamikus rács,    4 – első hidraulikus rács,  
5 – hullámtörő alsó ütköző,    6 – hullámtörő lemez,  
7 – láncmeghajtó kerék,    8 – lánctalp,  
9 – páncéltest. 

Az ilyen kialakítás a harckocsitest átalakítását, módosítását is 
szükségessé teszi. A lánctalp által létrehozott vonóerő további növe-
lését úgy érik el, hogy az alsó láncág hátsó, felfutó ágához hidrodi-
namikus rácsot helyeznek. A lánctalpat körülvevő víznek egy része a 
hidrodinamikus rácsra kerül. Onnan hátrafelé irányulva reaktív hatás 
jön létre, amelynek következtében a vonóerő megnövekszik. A hidro-
dinamikus rácsokat szárazföldi mozgáskor fel lehet emelni és rögzí-
teni, vagy könnyen leszerelhetők és a járművön elhelyezhetők. 

A kerekes futóművel rendelkező járműveknél úszás közben általá-
ban a kerekek nem, csak a vízbe történő be- és a vízből való kihaj-
tásnál kerülnek meghajtásra. Amennyiben úszás közben a kerekek 
hajtottak, úgy a gumiabroncsok mintázata elősegítheti az úszás se-
bességének növelését, de mint a lánctalpas eszközöknél, itt is külön-
külön kell megvizsgálni a kerekek feletti és azok alatti vízmozgásokat. 
A sajátosságok között még az is vizsgálandó, hogy az egymás mö-
gött lévő kerekek közötti vízmozgás milyen hatékonysággal rendelke-
zik. Elméletileg hasonló hidrodinamikai jelenségekkel találkozhatunk, 
mint a lánctalpas futóművel rendelkező eszközöknél. 

Az úszásra alkalmassá tett gép- és harcjárműveknél kiemelten fon-
tos a zárt felépítmény egyes részeinek (tengelyek, nyílászárók, haj-
tásházak, zárófedelek) megbízható tömítettsége. 

A vízsugaras (hidroreaktív) hajtóműveket a XX. század közepén 
kezdték alkalmazni, főleg alacsony merülésű hajóknál, naszádoknál, 
vontató hajóknál, önjáró pontonoknál. 
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A vízsugaras berendezés lehet egycsöves vagy kétcsöves kivitelű. 
Az egycsöves vízsugaras hajtómű egyik változatát mutatja a 12. 
ábra. Ebben az esetben a vízsugaras hajtómű a jármű hossztengely-
ében helyezkedik el. Az itt ábrázolt berendezésnél egy négylapátos 
hajócsavar biztosítja a jármű vízben történő mozgását. 

 

12. ábra. Egycsöves vízsugaras hajtómű 

1- olajfeltöltő nyílászáró csavar fogantyú,  2 – hajtóműház (áttételház),  
3 – hajócsavartengely;     4 – hajócsavartengely háza;  
5 - persely,      6 – tömítő karmantyú,  
7 – karmantyúház fedél;    8 – távtartó gyűrű;  
9 – hajócsavar;      10 – kormánylapát;  
11 – terelőkúp az álló lapátokkal;   12 – rögzítő perem;  
13 – tömítőgyűrű;     14 – hajócsavart rögzítő anya;  
15 – tömítés;      16 – leeresztő nyílászáró csavar; 
17 – leszerelhető védőrács;    18 – hajtótengely rögzítő perem.  

A vízsugaras berendezés, mint a 21. ábrán látható, egy axiális víz-
szivattyúból áll, melyet azonos átmérőjű csőben helyeztek el. A cső 
alsó és felső részéhez különböző átmérőkkel csövek csatlakoznak. 
Az alsó cső nyílása a szívónyílás, ami a fenékpáncélra illeszkedik. A 
kialakításnál arra törekednek, hogy a belépő vízsebesség és a hajó 
haladási iránya minél kisebb szöget zárjon be, ezzel csökkentve a 
belépési veszteségeket. 

A kétcsöves berendezés nagyobb tolóerőt biztosít, de feltételezi 
azt is, hogy a két hajócsavar által létrehozott tolóerő azonos. 
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13. ábra. Vízsugaras hajtómű elvi vázlata 

1- zárólap;   2- kiömlő cső;   3- szűkítő cső;  
4- vízsugárcső;   5- hajócsavar;   6- szívócső ház;  
7- védőrács;   8- hajócsavar hajtásház tartó;  
9- meghajtó tengely;  10- hajtómű-ház;  11- farpán-cél; 
12- tetőpáncél;   13- fenékpáncél. 

A szívónyílás rácsszerkezettel van ellátva, melynek ellipszis alakú 
profilja egyben terelő lemezként is működik, hogy az irányterelési 
veszteségek csökkenjenek, és a nagyobb mechanikus szennyező 
anyagok, melyek törést okoznának, ne kerüljenek be a vízsugárcső-
be. A szivattyú után rendszerint állólapátokat alakítanak ki azért, hogy 
a szivattyú által továbbított vízben keletkező örvényáramokat csilla-
pítsák, mivel azok a hajtómű hatásfokát csökkentik.  

A víz keresztülhalad a szűkítő csövön, ahol sebessége tovább nö-
vekszik, és a kiömlő csőbe kerülve – amelynek átmérője azonos – 
nagy nyomást kifejtve távozik. A csőből kiáramló víz sebessége meg-
határozza a jármű mozgási sebességét. Nem célszerű hosszú csövet 
alkalmazni, mert az a súrlódási ellenállást megnöveli. A kiömlő cső 
elhelyezhető a merülési vonal felett vagy alatta. A merülési vonal fe-
lett elhelyezett kiömlő csőből kilépő víz hatásfoka általában nagyobb, 
mint a merülési vonal alatt elhelyezetté.  

Mivel a szivattyúk csőben helyezkednek el, így ahhoz, hogy a jár-
művet kormányozni tudjuk, zárólapokkal meg kell változtatni a víz 
kilövellés irányát. Így mindkét zárólap elzárása esetén még a hátra-
menet is biztosítható. 
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14. ábra. Kormányzás kétcsöves vízsugaras hajtóművel 

 a - egyenes menet,   b - balra fordulás, 
 c - jobbra fordulás,   d – hátramenet, 

1- zárólapok,  2 – vízsugárcsövek,  3- hátrameneti csövek. 

A vízsugaras hajtómű tehát szárazföldön és vízen egyaránt vé-
dettnek tekinthető. A vízsugaras hajtóműnek ez előnye. Hátránya, 
hogy a kocsi belső terében helyet foglal el, és az úszás biztosításá-
hoz vízkiszorítást (felületnövelést) igényel. Kialakításuk után megál-
lapítják a motor szükséges teljesítményét is. Lehet azonban fordított 
eset is, amikor a már adott motor teljesítményéhez kell megválasztani 
a szivattyút, majd a szállított teljesítmény alapján kiszámítani az 
úszási sebességet. A két megoldást mindenesetben kísérleti úton, 
maketten, majd a kísérleti járművön kikötői vizsgálatnak vetik alá. A 
vizsgálat során a jármű sebessége v = O és a motor különböző fordu-
latszámainál határozzák meg a kikötési vonóerőt. A vízsugaras be-
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rendezés hatásfokát a hasznos teljesítmény és a bevezetett teljesít-
mény arányaként állapítják meg. 

Ennek az értéke 0,17 – 0,21 körül mozog. 

A hidroreaktív hajtóművek nagy hatásfokúak, így adott fajlagos tel-
jesítmény mellett a sebesség és hatótávolság növelését tették lehe-
tővé. 

A vízi és vízparti növényzet a propulziós hajtóművek üzemi műkö-
dési körülményeit nehezítik. 

A járművek motorjait és erőátviteli berendezéseit a túlterheléstől és 
a töréstől úgy igyekeznek megvédeni, hogy az előremeneti sebességi 
fokozatok közül csak egy – kettő kapcsolható a vízi üzemeltetés al-
kalmával, a hátrameneten kívül. Az ilyen behatárolás biztosítja a mo-
tor és az erőátviteli berendezések védelmét a teljesítmény függvé-
nyében. 

Külön figyelmet és tervezési feladatot jelent azonban a járművek 
vízbe és vízből történő megbízható be- és kihajtásának megoldása, 
az ezek közben ható erők számbavétele. Ennek jelentősége abba 
van, hogy mindkét esetben jelentkezik azon probléma, hogy ezen 
időszakokban egyik hajtási forma sem működik megfelelő hatékony-
sággal. A vízre történő hajtást és a vízből való kihajtást ezért úgy ol-
dották meg, hogy mindkét hajtásformát egyszerre lehessen üzemel-
tetni. Ebben az esetben a vízsugaras hajtómű és a szárazföldi futómű 
illesztése a kiemelt feladat. Ez a közös üzem.  

A háromféle „vízi futómű” rövid ismertetése alapján megállapítható, 
hogy várhatóan a jövőben a hidrodinamikus burkolattal ellátott lánc-
talpas futóművek és a vízsugaras hajtóművek kerülnek előtérbe a 
kétéltű járművek tervezése során. A különböző vízi hajtóművek al-
kalmazását természetesen mindenkor az határozza meg, hogy mi-
lyen feladatra készítik, kerekes vagy lánctalpas eszközben kerülnek 
alkalmazásra. Más fajta hajtóműveket kell az adott eszközbe tervezni 
akkor, ha az alapvetően szárazföldi alkalmazásra készül, és mást 
akkor, ha tengeri deszant eszközként vagy átkelő eszközként kíván-
nak alkalmazni. Az átkelő eszközként alkalmazott járműveknél külön 
gondot kell fordítani arra, hogy milyen tömegű, kiterjedésű terhet kí-
vánunk szállítani, milyen távolságon, amelyhez megfelelő teljesítmé-
nyű motor és hajtóművek szükségesek.  



 

234 

A korszerű eszközök tervezésénél a gazdaságossági tényezők fi-
gyelembevétele mellett, nem elhanyagolható követelményként jelent-
kezik az ergonómiailag is megfelelően kialakított hely a kezelősze-
mélyzet és a kezelőszervek, illetve a szállítandó személyek és anya-
gok szállítótere vonatkozásában.   

3. Megvalósított úszó harcjármű konstrukciók 

3.1. Az úszóképes páncélozott járműfejlesztés kezdetei a har-
mincas években 

Már az 1930-as években a harcjárművek tervezőit az a gondolat 
foglalkoztatta, hogy úszóképes eszközöket készítsenek a hadseregek 
számára. Ilyen kísérletek voltak többek között Németországban, a 
Szovjetunióban, Nagy – Britanniában és az Amerikai Egyesült Álla-
mokban.  

3.1.1. Szovjet úszó páncélozott harcjárművek  

A harmincas évek során a Szovjetunióban készítették el a T-37, il-
letve a T-38 és T-40 úszó könnyű harckocsikat, amelyek a háború 
során a felderítő-zászlóaljak eszközei voltak (fegyverzetüket mind-
össze egy géppuska alkotta). Ezeknél a 3,3 - 4 t szerkezeti tömegű 
úszó harcjárműveknél nagyobb, nehezebb és erősebb fegyverzetű 
úszó harckocsival egészen az 50-es évekig nem rendelkezett a szov-
jet haderő. Az úszó harckocsik kis szerkezeti tömege lehetővé tette 
légi szállításukat, így ezeket a szovjet légideszantcsapatoknál is 
rendszeresítették.[30.] 

 

15. ábra. Szovjet T-38 úszó könnyűharckocsi kormánylapátjai 
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3.1.2. Brit és amerikai úszó páncélozott harcjárművek  

Az amerikai tervezők az egyik legnagyobb darabszámban gyártott 
(50 000 db) Sherman M4 típusú közepes harckocsit és az M4A2 
Sherman III-as DD-1 (Duplex Drive = kettős hajtás) változatát tették 
alkalmassá az úszásra. 

 

16. ábra. A Sherman „DD” harckocsi összehajtott úszóköpennyel 

A kialakításánál figyelembe vették a Valentine harckocsinál előze-
tesen szerzett tapasztalatokat. A páncéltest lánctalp feletti részénél 
körben felszereltek egy vízhatlan, összehajtható (leereszthető) kö-
tényt, amely biztosította a megfelelő vízkiszorítást, felhajtó erőt, így a 
harckocsi a farpáncélból kivezetett kettő - Duplex- propellerrel (hajó-
csavarral) haladt a vízben. Az első úszási kísérleteket a Mississippi 
folyón végezték, ahol az eredmények jónak tűntek, így ezt a változa-
tot tervezték alkalmazni a második front megnyitásakor 
Normandiában.  

 

17. ábra. A Sherman „DD” harckocsi összehajtott Straussler-féle 
úszóköpennyel 
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A D napon -1944. június 6-án- a szállító hajókból vízre bocsátott 
harckocsik többsége sikeresen partra ért. A partraszállás során nem 
számoltak azonban az óceán nagy hullámaival. Ennek következmé-
nye az lett, hogy a magas hullámok átcsaptak az úszóköpenyen, és 
több harckocsi elsüllyedt. A harckocsik vízrebocsátása az első hajó-
köteléknél túlságosan messze, mintegy 5 km-re - egyes adatok sze-
rint 2 mérföldre (3,22 km) - történt a parttól. Ezen eszközöknek ez a 
távolság, a hullámverés és az aránylag kis sebesség miatt, túlságo-
san nagy volt. Ezért a vízre bocsátást a következő fázisban a parthoz 
közelebb, vagy közvetlenül a parton hajtották végre, a 41 cm-es hajó-
ágyúk tüzének támogatása mellett.  

 

18. ábra. Úszóképes Sherman harckocsi vízrebocsátása szállító hajó-
ról 

Az amerikai kísérletek és fejlesztések mellett Nagy-Britanniában is 
gőzerővel folytak a fejlesztések, amelyeknek magyar vonatkozása is 
van. Straussler Miklós (Nicholas Straussler), aki korábban Magyaror-
szágon dolgozott a Magyar Királyi Honvédség részére, visszatért, és 
az angol harckocsik úszóképessé tételén dolgozott. A kísérletek itt is 
a Sherman harckocsikon folytak. Az átalakítást a páncéltest köré rög-
zített vászonköténnyel és annak fenntartására szolgáló levegővel fel-
fújt csövekkel (bordákkal) végezték. A Sherman DD vízen történő 
úszása közben a 76,2 mm-es lövegéből nem tudott tüzelni, mivel az a 
vászon kötényen belül helyezkedett el. A franciaországi partraszál-
lásnál az M4A3E2 jelzésű harckocsik kerültek alkalmazásra, melyek-
nek egyik érdekessége volt, hogy a felhajtóerő növelése érdekében a 
420 mm szélességű lánctalpak helyett 585 mm szélességű lánctalpa-
kat szereltek fel. A szárazföldre jutott harckocsikról a személyzet egy 
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gyenge töltetű robbanóanyaggal a harckocsiról lerobbantotta az 
úszóköpenyt, így az harcképessé vált. 

 

19. ábra. „DD” Sherman harckocsi kettős hajócsavar-hajtással 

Kísérleteket folytattak úgy is, hogy a harckocsik oldalára az önálló 
úszást elősegítő tömlőket, pontonokat erősítettek fel, amelyek köny-
nyen eltávolíthatóak voltak anélkül, hogy a személyzet kiszállt volna a 
harckocsiból. A mozgás biztosítására a hátsó pontonokon helyezték 
el a hajócsavarokat, melyeket rendszerint a láncmeghajtó kerékről 
hajtottak meg. A pontonok könnyű, 0,05 gr/cm³ sűrűségű vízhatlan 
anyaggal kerültek feltöltésre, így a kézifegyverek lövedékeinek ellen-
álltak. Ezeknél a járműveknél fokozottan jelentkezett a gondos her-
metizálás megoldása. 

Az amerikai LVT(A) (Landing Vehicle Tracked, Armored - páncélo-
zott lánctalpas partra szállító harcjármű) úszó harcjármű család ré-
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szeként különféle páncélozott szállítójármű-változatok, illetve úszó 
harckocsik legyártására egyaránt sor került.  

 

20. ábra. Amerikai LVT(A)-1 úszó harckocsi 

Az amerikai LVT-1 kétéltű harcjármű első, eredetileg páncélozatlan 
lövészszállító változata 1941 júliusára készült el, és 20 teljes menet-
felszereléssel ellátott katonát szállíthatott. Egy-egy 12,7 mm-es, va-
lamint 7,62 mm-es géppuskából álló fegyverzetet kapott. 1943-ig ösz-
szesen 1225 darab LVT-1 készült. Az ebből kifejlesztett LVT-1(A) 
úszó harckocsikra alapozva 1942. februártól már úszóharckocsi-
zászlóaljakat is felállítottak a tengerészgyalogság hadosztályainak 
kötelékében. Az LVT (A)-1 jelzésű harckocsi-változatra az M5 könnyű 
harckocsi tornyát szerelték egy 37 mm-es löveggel. Személyzete 6 
főből állt. A mechanikus forgatószerkezettel ellátott torony giroszkó-
pos lövegstabilizátorral rendelkezett. A giroszkópnak köszönhetően 
lehetővé vált a menet-, illetve úszás közbeni tűzkiváltás. Kiegészítő 
fegyverzetét egy 12,7 mm-es és két 7,62 mm-es géppuska alkotta. A 
torony 31-67 mm-es páncélzattal rendelkezett, míg magát a harcjár-
művet vékonyabb - oldalt és felül 6,35 mm-es, elől pedig 12,7 mm-es 
- páncéllemezek védték. A jármű meghajtásáról az M3A1 könnyű 
harckocsiból származó, 250 LE teljesítményű, héthengeres, léghűté-
ses Continental W-690-9A típusú repülőgép csillagmotor gondosko-
dott. Ugyanebből a páncélosból származott a váltómű is, mely öt elő-
re-és egy hátrameneti fokozattal rendelkezett. A lánctagok felületén 
különleges bordázatot alakítottak ki, tulajdonképpen ezek hajtották a 
járművet a vízben. A harcjármű szárazföldön 32 km/h, vízen pedig 12 
km/h sebesség elérésére volt képes. Hatótávolsága szárazföldön 483 
km, vízen 242 km volt. Az ilyen módon könnyű harckocsivá alakított 
kétéltű jármű képes volt leküzdeni a gyengén páncélozott japán harc-
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kocsikat és páncéltörő ütegeket, miközben páncélzata ellenállt a kézi-
fegyverek és a nehézgéppuskák találatainak is. Összesen 510 darab 
AMTANK (Amphibius Tank) készült, amelyből 328 darabot a száraz-
földi erők, 182 példányt pedig a tengerészgyalogság vett át. Az LVT-
ket elsősorban a csendes-óceáni hadszíntéren alkalmazták, ahol az 
összes kombinált hadműveletben részt vettek. Nagyobb mennyiségű 
LVT(A)-1 úszó harckocsival 1944 . február 1-3. között a Marshall-
szigetekhez tartozó Kwajalein, Roi és Namur szigetén hajtottak végre 
partraszállást. Az európai hadszíntéren csak kétszer kerültek na-
gyobb számban bevetésre: a Schelde-folyó körüli harcokban 1944 
őszén, majd jelentős szerepet játszottak 1945 márciusában a Rajnán 
való átkelés során, illetve 1945. április 24-én a Pó folyón való átke-
lésnél is. Még 1956-ban is használták a francia és angol haderők 
partraszállása során a Szuezi-csatorna térségében.  

 

21. ábra. Amerikai LVT(A)-4 úszó harckocsik 

Az LVT-4 kétéltű lövészszállító harcjármű 1944-ben jelent meg. 30 
felfegyverzett tengerészgyalogost tudott szállítani, szárazföldön 32 
km/h, vízen 12 km/h sebességgel. Az LVT-4 úszó harcjárműnél vált 
alapvető szerkezeti résszé a lehajtható hátsó rámpa. Zárt, páncélo-
zott és lövegtoronnyal ellátott változatát, az LVT (A)-4 kétéltű könnyű 
harckocsit 75 mm-es ágyúval szereltek fel. Az LVT(A)-4 harcjárművet 
a parti erődítmények megsemmisítésének érdekében szerelték fel az 
M8 harckocsi 75 mm-es löveggel felfegyverzett tornyával. Az L/16 
kaliberhosszúságú tarack javadalmazása 100 lőszer volt. A harcjármű 
személyzete hat főből állt. A felülről nyitott toronyra egy 12,7 mm-es 
géppuskát is felszereltek. Páncélzata a toronynál 67 mm, a páncél-
testen 6-13 mm volt. A jármű az M5 Stuart könnyű harckocsi meghaj-
tását - két V8-as, 110 LE teljesítményű Cadillac motort és erőátviteli 
rendszerét - kapta, melyek az úszótest elejébe kerültek. A motorok 
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mindegyikéhez egy-egy különálló erőátviteli rendszer - Hydromatic 
automata váltó - csatlakozott, melyek a jármű két oldalára kerültek. 
1307 darabot a szárazföldi haderő vett át, ahol hét zászlóaljat szerel-
tek fel velük, 533 darabot pedig a tengerészgyalogság, ahol három 
zászlóalj között osztották el őket.  

A II. VILÁGHÁBORÚ FONTOSABB ÚSZÓ HARCKOCSIJAI 

1. sz. táblázat 

Típus Tömeg Fő fegyverzet 
Homlok-
páncélzat 

Legyártva 

T-37/38 3,3 t 7, 62 mm gpu. 9 mm 2700 db 

T-40 4 t 12, 7 mm gpu. 13 mm 220 db 

Schwimmpanzer II 9,1 t 20 mm ágyú 14,5 mm 82 db 

Pz. 38 T úszó vál-
tozat 

9,8 t 37 mm ágyú 30 mm n.a. 

LVT(A)-1 13,6 t 37 mm ágyú 6 mm 510 db 

LVT(A)-4 18 t 75 mm tarack 6 mm 1890 db 

LVT(A)-5  18 t 75 mm tarack 6 mm 269 db 

Sherman „DD” 30 t 75 mm ágyú 76 mm 2300 db 

Type-1/2 Ka-Mi 12,3 t 37 mm ágyú 13 mm 180 db 

Type-3 Ka-Chi 29 t 47 mm ágyú 50 mm 20 db 

 
Az LVT(A)-5 változatnál két további megoldást – az elektromos to-

ronyforgatást és a girostabilizált löveget -  alkalmaztak a 
lőszabatosság fokozására. 1945-ben az FMC művek riverside-i üze-
me 269 darab A-5 változatot gyártott. Később az LVT(A)-5 változatok 
részt vettek a koreai háborúban az 1950. szeptember 15-én Incshon 
közelében végrehajtott partraszállásnál. Az Egyesült Államok hadiipa-
ra összesen 18 600 db LVT-t – köztük 2400 db úszó harckocsit - 
gyártott a háború során. 

3.1.3. Japán úszó páncélozott harcjárművek  

Japán, mint tengeri nagyhatalom, nem nélkülözhette a partraszál-
lások során bevethető úszóképes harckocsikat, ezért három, ilyen 
feladatra alkalmas eszközt (Type-1 Ka-mi; Type-2 Ka-mi; Type-3 Ka-
Chi) is kifejlesztett és rendszerbe állított (lásd: 1. sz. táblázat). A 
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Type-1/2 Ka-Mi kétéltű harckocsik úszóképességét a harckocsi elejé-
re és hátuljára erősített pontonok tették lehetővé, melyek közül az 
első 6,3 m3, a hátsó 2,9 m3 térfogatú volt. A vízi meghajtást két, há-
romlapátos hajócsavar végezte. Motorja 6 hengeres léghűtéses, 120 
LE-s Type 1 dieselmotor volt. 

Kísérleteket folytattak úgy is, hogy a harckocsik oldalára az önálló 
úszást elősegítő tömlőket, pontonokat erősítettek fel, amelyek köny-
nyen eltávolíthatóak voltak anélkül, hogy a személyzet kiszállt volna a 
harckocsiból. A mozgás biztosítására a hátsó pontonokon helyezték 
el a hajócsavarokat, melyeket rendszerint a láncmeghajtó kerékről 
hajtottak meg. A pontonok könnyű, 0,05 gr/cm³ sűrűségű vízhatlan 
anyaggal kerültek feltöltésre, így a kézifegyverek lövedékeinek ellen-
álltak.  

Ezeknél a járműveknél fokozottan jelentkezett a gondos hermetizá-
lás megoldásának szükségessége. 

3.1.4. Német úszó páncélozott harcjárművek  

A német haderő 1940 során egy kétéltű harcjármű-kísérletekkel 
megbízott alegységet (Waffenprüfamt 6) állított fel a Balti-tenger part-
ján, Putlosban.  

Az itt folytatott kísérletek arra irányultak, hogy a rendszerben álló 
harckocsik közül a tömege alapján leginkább számításba vehető 
Panzerkampfwagen II (Sd. Kfz. 121) típust hogyan lehet nagyobb 
átalakítások nélkül úszóképessé tenni. A Panzer II-es 10 tonnát nem 
meghaladó tömege még alkalmasnak tűnt az úszóképesség megte-
remtéséhez. Ezt úszótestek felszerelésével kívánták elérni, amelyek-
nek tengeren el kellett viselniük a hármas és négyes erősségű hul-
lámzást. A vízben haladásról két hajócsavar gondoskodott.  

A legyártott szerkezetekből 52 darabot szállítottak a próbák végre-
hajtása érdekében Putlosban. 

A Nagy-Britannia elleni partraszálláshoz a németek készítettek né-
hány, a Pz. 38 T könnyű harckocsi bázisán megvalósított úszóképes 
harckocsit is, szintén úszótestekkel. A nagyobb tömegű Pz. III. és Pz. 
IV. típusok esetében azonban már nem az úszóképesség megvalósí-
tása, hanem víz alatti átkelésre alkalmas változatok létrehozása volt a 
cél. (Ezek végül nem készültek sorozatgyártásban.) 



 

242 

 

22. ábra. Próbaúton a Schwimmpanzer II-es. Láthatóak a jármű olda-
lára szerelt úszótestek. Az úszóképes páncélos a vízben is harcké-

pes maradt 

3.1.5. Magyar úszó páncélozott harcjárművek  

Nemcsak a külföldi államok hadseregeiben folytattak kísérleteket 
és fejlesztéseket az úszóképes harckocsikat illetően, hanem a Ma-
gyar Királyi Honvédségnél is. Sőt, az úszóképes eszközök készítésé-
nek területén az elsőség a magyar fejlesztőket illeti. 

A trianoni békeszerződésben Magyarországnak megtiltották a 
páncélos alakulatok létrehozását. Mivel nyíltan nem lehetett a páncé-
los erőket rendszerben tartani, ezért fedett katonai szervezetként 
megszervezték a Rendőrújonc Iskolát (RUISK), amely a páncélos 
csapatok bölcsője lett. A katonai vezetés az 1930-as évek elejétől 
kezdődően egyre jobban sürgette a hadsereg korszerűsítését és en-
nek keretében a harckocsi fejlesztését.  

Straussler Miklós, aki angol állampolgárként Magyarországon dol-
goztatott a Weiss Manfréd Rt. tervezőivel (Korbuly János, 
Kovácsházy Ernő, Jurek Aurél, Terplán Sándor – WM autó- és trak-
torosztály konstrukciós iroda), a brit Alvis cég részére itt dolgozott ki 
különféle harc- és gépjármű megoldásokat saját vállalatának cégére 
alatt.  

A Haditechnikai Intézet szakemberei és a Weiss Manfréd gyár 
1934-ben megkezdték a Straussler Miklóstól származó tervek és a 
kísérleti példányok gyártási joga alapján a V-3 típusú első harcjármű 
tervezését, elkészítését. Ez volt az első páncélos-technikai eszköz, 
amelyet magyar szakemberek hoztak létre – még az angol HM irány-
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követelményeiből, illetve Straussler szabadalmi rajzaiból kiindulva. 
„Az első magyar tervezésű és építésű harckocsi, a V-3, illetve a V-4 
volt… a V-3 fedőnevű harckocsi a HM HTI útján tartott fenn kapcsola-
tot a gyárral, hátha lesz belőle használható harckocsi… A V-3-ból 
egyet a HM fizetett álcázva.”2 

 

23. ábra. Straussler Miklós harckocsi terve 1932-ből az úszó kivitelre 

Az 1935-ben elkészült első próbajármű toronnyal és fegyverzettel 
nem rendelkezett, ezért kapta a V típusjelet, mint vontató, a 3 pedig 
azt jelentette, hogy a WM-ben ez volt a harmadik típus, amit gyártot-
tak. A V-3-t úgy készítették el, hogy mind lánctalpon, mind lánctalp 
nélkül az oldalankénti két-két hajtott kerékkel tudjon haladni. 
Straussler 1 példányt Nagy-Britanniába szállított ki, míg további 1 
példány a magyar Honvédelmi Minisztérium költségén épült. Ez a 
próbák után a Hárosi raktárba került.  

A harckocsi páncéltestének felületi nagysága, vízkiszorítása és 
tömege azonban úszásra való alkalmasságát nem tette lehetővé. Az 
úszáshoz szükséges felhajtóerőt a V-3 (1936), majd a V-4 (1937) tí-
pusoknál úgy oldották meg, hogy a harckocsi mindkét oldalára, a fu-
tóművek mellett, egy-egy pontonhoz hasonló úszótestet rögzítettek.  

                                                 
2
 Bíró Ádám - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos 
harcjárművei 1914-1945. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2012. 98-114. o. 
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24. ábra. A V-3 harckocsi WM-ben megépült torony nélküli változatá-
nak tervrajza 

 

25. ábra. V-3 harckocsi véglegesnek szánt változatának rajza, felsze-
relt úszótestekkel 

A magyar tervezők sikerét bizonyította, hogy Európában első alka-
lommal ők hajtottak végre harckocsival önerőből történő átkelést fo-
lyón. Az átkelés a Dunán, a Háros - és a Csepel-sziget között történt. 
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A vízi meghajtást a motor főtengelyétől meghajtott hajócsavar biztosí-
totta, amely 8 km/h sebesség elérésére volt elegendő. A hajócsavar 
450 mm átmérőjű volt.3 A V-3 első erőforrása a WM által kifejlesztett 
100 LE-s vízhűtéses benzinüzemű motor volt, melyet később a HM 
kívánságára 145 LE-s motorra cseréltek. 

 

26. ábra. A V-3 1936 augusztusában sikeresen átúszik a Dunán 

A rendszer hadszíntéri alkalmazásáról azonban nem lehetett szó, 
mivel a pontonok le- és felszerelése, továbbá a leszerelt nehéz lánc-
talpak szállítása nem volt megoldható. A V-3 és a V-4 járművek pro-
totípusok maradtak. 

Ugyanakkor Japán a V-3-ból futómű-cserével továbbfejlesztett 
harckocsival végigharcolta a II. világháborút. Straussler a V-3 harcko-
csi „WM-ben kidolgozott egyik exporttervét Japánba adta el, ahol a 
Mitsubishi-cég 1933 után elkészítette a Type 2594 Tankette vagy 
Type 94 Ha-Go névvel ismert könnyű harckocsiját… a V-3 előtervet 
még a régi futóművel exportálták Japánba… 1935-ben elkészült a 
Type 95 típusú harckocsi, két visszafutó-görgős futóművel.” [1/105.o.]  

A V-3 tapasztalatai alapján már „1936-ban sor került a V-4 típus 
megépítésére… A hazai honvédelmi kísérletek költségeit a magyar 
katonai költségvetésből finanszírozták, a Haditechnikai Intézeten ke-
resztül.”4 A V-4 harckocsi egy példánya tehát továbbra is a WM ma-
gyar tervezőgárdájával, emellett már kimondottan a magyar HM meg-
rendelésére és követelményei szerint készült el.  

                                                 
3
 Bíró Ádám - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos 
harcjárművei 1914-1945. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2012. 98-114. o. 

4
 Ugyanott. 
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27. ábra. A magyar V-3 harckocsi megépült torony nélküli változata 
az oldalúszókkal 

„A V-4 a V-3 tapasztalatai alapján készült, eleve 2 példányban. 
Egyet a HM finanszírozott a HTI-n keresztül. A V-4 harckocsi 2. pél-
dányát a HM már saját költségén fejlesztette ki a 40 mm-es löveggel 
együtt. Ez a második példány maradt Magyarországon, ez kapott egy 
tornyot. (A brit változat toronnyal, de fegyver nélkül elhagyta az or-
szágot.) A V-4 fegyverzete 37M negyven mm-s harckocsiágyú volt. A 
harckocsilöveget a Ganz-gyár szállította. 1937 tavaszán a V-4-es al-
váz próbajáratásának az örkénytábori harckocsi tanpályán… A pon-
ton mérete és a rögzítő-csapok közötti távolság a V-4 harckocsinál is 
azonos maradt, bár itt a tömegközéppont torony okozta előretolódása 
miatt az első felfüggesztési pont is előrébb helyezkedett el. A V-4 si-
keres első úszópróbáját 1937 júniusában tartották… A V-3-hoz ké-
pest a páncéltest alakjában és részben méreteiben is változott… A 
fenéklemez és az első frontlemez kialakítása… Egy hírtelen előreug-
ró, profilból „csőrszerű” orr-részt, hullámtörőt eredményezett, mely 
formának alapvető célja az úszóképesség javítása volt… A farleme-
zen helyezték el a vízi haladásnál használt hajócsavar függesztő-
csonkjait.”5 Lényegében a V-4 tekinthető az első magyar tervezésű és 

                                                 
5
 Bíró Ádám - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos 
harcjárművei 1914-1945. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2012. 98-114. o. 



 

247 

gyártású harckocsinak, mivel „ez volt az első magyar harcjármű, 
amelybe a gyártás során fegyverzetet is beépítettek.”6 

 

28. ábra. A magyar példányú V-4 harckocsi nehéz terepen, Hajmás-
kéren 

A vízi meghajtás hajócsavarját is átalakították. A hajócsavar a 
meghajtást a motor főtengelyétől kapta. A járművet vízben a hajócsa-
var elfordításával lehetett kormányozni. Működtetésére a vezető elé 
lebillenthető kormány szolgált… A V-4 harckocsi futómű-himbájának 
közepére, tengermagasságba szerelték az úszótest csatlakozó ido-
mát. 1937. május 11-én megkezdődött a HTI által 2000 órában előírt 
csapatpróba, amely június 28-ig tartott… A V-4 típusú harckocsival 
1937 augusztusában hajtották végre az első úszópróbát. A honvéd-
ség képviselőinek jelenlétében a harcjármű Korbuly János (Weiss 
Manfréd műszaki igazgatója) vezetésével átúszta a Dunát, és a 
Háros-szigeten lévő telepre sikeresen átért Csepelről.”7  

Az esemény jelentősége abban rejlett, hogy „A V-4 Hárosnál to-
ronnyal és beépített fegyverekkel kelt át sikeresen a Dunán.”8 Lénye-

                                                 
6
 Bombay –Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrínyi kiadó, Bu-
dapest, 2000. 68-72.o. 

7
 Ugyanott 

8
 Varga A. József (szerk).: Magyar autógyárak katonai járművei. Maróti könyvkeres-
kedés és könyvkiadó, Budapest, 2008. 238-242.o. 
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gében „ez volt a magyar katonai járműgyártás első olyan kísérlete, 
amikor páncélozott és felfegyverzett jármű önerőből folyón átkelt.”9 (A 
V-4 harckocsinak két példánya volt: a Straussler Miklós által Nagy-
Britanniába kiszállított változat egy kisebb méretű, löveg nélküli to-
ronnyal, illetve a HM számára legyártott változat nagyobb méretű, 40 
mm-es harckocsiágyúval ellátott toronnyal. Utóbbi V-4 változatban 
tisztelhetjük az első magyar gyártású harckocsit, amelyet a HM egy 
magyar cégtől rendelt meg a Magyar Királyi Honvédség számára.) A 
V-4 harckocsi folyamatos fejlesztéseken esett át, kedvezően alakul-
tak paraméterei. 1937 júliusában a hegesztett páncélzattal és torony-
nyal ellátott jármű is elkészült. 

 

29. ábra. V-4 harckocsi hajócsavarja, amely egyúttal a kormányszer-
kezet feladatait is ellátta 

Habár Rőder Vilmos tábornok vezérkari főnök utasítására a HM 
110 db V-4-re adott előrendelést, de a svéd Landswerk L-60 és L-62 
(a későbbi Toldi könnyű harckocsi és Nimród páncélvadász, ill. önjáró 
légvédelmi gépágyú) típusok megismerését, majd licencek megvásár-
lását követően végül 1938-ban letettek a V-4 harckocsi gyártásának 
szándékáról. (Ugyanakkor Diósgyőr felkészült a V-4 löveg gyártására, 
és később ennek hosszított csövű, lyuggatott csőszájfékes változatát 
fel is használták a 40 mm-es löveggel szerelt Toldi II. változatnál. A 
V-4 harckocsi teste, tömítései stb. úszóképes formában kerültek ki-
alakításra, kiépítésre kerültek a pontonok függesztési pontjai is. A 
hajócsavar-tengely látható a harckocsi farpáncélján.) Budapest elfog-
lalása után Hárosról a szovjet csapatok a V-3 és a V-4 egy-egy pél-
dányát hadizsákmányként a Szovjetunióba szállították. 

                                                 
9
 Bombay –Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrínyi kiadó, Bu-
dapest, 2000. 68-72.o. 
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Korbuly János műszaki igazgató vezetésével a WM iroda 1941-42-
ben megtervezte a 20 mm-es gépágyúval felszerelt Hunor úszó pán-
célkocsit. Az ezen a harcjárművön a tervek szerint alkalmazott kam-
rás gumiabroncs jelentősen fokozta volna a harci túlélőképességet. 
Azonban – tekintettel a háborús körülményekre – végül ennek gyár-
tására sem kerülhetett sor. (Korbuly János közlése alapján a háború 
után, 1946-ban az angol katonai misszió tagjaként hazánkba vissza-
térő Straussler Miklós Nagy-Britanniába vitte és valószínűleg haszno-
sította a Hunor terveit az Alvis cégnél, a Saracen és a Saladin pán-
célgépkocsik kifejlesztése során.) 

3.2. Fejlesztések a második világháborútól napjainkig 

A II. világháború, valamint a különböző helyi háborúk tapasztalatai-
ra alapozva, a világ hadseregeiben követelményként jelentkezett és 
jelentkezik ma is, hogy a harcjárművek műveleti mozgékonyságának 
biztosítása érdekében a páncélozott harcjárművek a vízi akadályokat 
menetből, különösebb előkészítés nélkül legyenek képesek leküzde-
ni. A II. világháború utáni években a vízi akadályok harckocsikkal tör-
ténő leküzdésére különös figyelmet fordítottak, mivel a várható had-
színterek többségét a vízi akadályok nagy száma jellemezte. Ezen 
akadályok előkészítés nélküli leküzdése biztosítja a támadási ütem 
fenntartását. Követelményként jelentkezett, hogy a vízi akadály önálló 
leküzdése után, a túlparton képes legyen a harctevékenység azonnali 
folytatására. 

A szárazföldi járművek terepjáró képessége, egyes esetekben 
azok úszóképessége ma már nem tartozik a különlegességek sorába, 
pedig az úszóképesség megvalósítása korántsem annyira természe-
tes, és nem jelent egyszerű feladatot. A katonai eszközöknél a tere-
pen történő mozgáshoz szinte már „kötelezően” hozzátartozik az 
úszóképesség megléte. 

3.2.1. Szovjet úszó páncélozott harcjárművek  

A II. világháború előtti időben a járművek tömege 3 - 5 t körül volt, 
míg a korszerű „kétéltű” járművek tömege már a 10 - 15 tonnát is el-
éri. Ezen eszközök géppuskával, gépágyúval vagy ennél nagyobb 
űrméretű (pl. a PT-76B úszó harckocsi ágyúja 76,2 mm-es) löveggel 
is elláthatók, biztosítva ezzel az úszás közbeni tüzelést, az átkelés 
sikeressége érdekében. 
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A Szovjetunióban kifejlesztett és 1952-ben a Szovjet Fegyveres 
Erőknél szolgálatba lépett PT-76B könnyű úszó harckocsi (14 t) az 
egyik legsikeresebb harceszköznek tekinthető a maga kategóriájá-
ban. A későbbi időszakban a PT-76-os úszó harckocsi módosított 
változatát a kínai hadsereg Type 63 típusnéven gyártotta, és tornyá-
ba 83 mm-es löveget szereltek. Feladatát tekintve elsődlegesen fel-
derítési célokat szolgált. Jó terepjáró képességekkel rendelkezett, 
megbízhatóan üzemelt szárazföldön ugyanúgy, mint úszás közben. 
Legkiválóbb jellemzője az úszóképessége volt. A vízből ki- és vízbe 
behajtást a lánctalp és a vízsugaras hajtómű együttes üzemeltetése 
jól biztosította. A vízi üzemelés alatt az orrpáncélnál hullámtörőt 
emeltek fel, amelyet szárazföldi üzemeltetéskor a felső orrpáncélra 
hajtottak le. A vezető szabad kilátását a hullámtörő lemez felett ki-
emelt periszkóp biztosította.  

 

30. ábra. Szovjet PT-76 úszó harckocsi. Az eszköz a Magyar Nép-
hadsereg csapatainál is rendszeresítésre került 1962-1983 között 

Az úszás közben esetlegesen bekövetkező motorleállásnál a mo-
tor ún. vízütés elleni védelmét a vízmentességet biztosító berendezés 
látta el. Amennyiben a motorba víz kerül, úgy bekövetkezik a vízütés, 
ami a motor üzemképtelenségét jelenti. Ez a berendezés bekapcsolt 
helyzetében minden henger kipufogó csövén egy-egy záró-szelepet 
működtetett úgy, hogy azok a motor leállásakor - mivel a szelepeket 



 

251 

spirálrugók ellenében a motor kenőrendszerének olajnyomása tartot-
ta nyitott állapotban - elzárták a víz útját a motorba való bejutástól.  

Külön figyelmet érdemel, hogy az úszó harckocsi úszás közbeni 
tüzelésre is képes volt. Mintegy 7000 darab készült belőle.  

Az úszó harckocsi jóságát igazolta, hogy ez képezte a bázisát a 
BTR 50 járműcsaládnak, a BMP-1 lövészpáncélosnak, valamint a 
BMD-1 légi szállítású deszant harcjárműnek. 

 

31. ábra. PT-76B könnyű úszó harckocsi 

 

32. ábra. PTSZ-M közepes úszó szállítójármű 
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33. ábra. BTR-80 páncélozott jármű vízsugárhajtóműve működés 
közben. Segítségével a jármű vízen 9 km/h sebességgel mozoghat 

A BTR 60 és a BTR 80 típusú harcjárműveknél egyetlen, négyla-
pátos hajócsavar van az állólapátokkal ellátott terelőkúp mögött, ahol 
azonos átmérőjű csőben helyezkedik el a kormánylapát (vízsugárhaj-
tómű).  

 

34. ábra. MTLB páncélozott jármű folyamátkelést követően 

A hidrodinamikus házzal ellátott lánctalpas futóművek az előzőek-
ben leírt fordulékonysági képességgel kevésbé rendelkeznek. Az 
úszás közbeni manőverező képességet, fordulásokat a lánctalpak 
sebességének különbségével érjük el, melyet legjobban a bolygómű-
ves kormányművekkel lehet biztosítani. A bolygóműves kormánymű-
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vek egyes esetekben lehetővé teszik azt is, hogy egyik lánctalp előre, 
a másik hátrafelé forogjon. Ilyen megoldás található az MTLB alvá-
zakkal ellátott eszközöknél. 

A lánctalpas járművek többsége kizárólag szárazföldi mozgásra 
készül. Speciális feladatként jelentkezik az úszó járművek tervezése 
és kivitelezése, amelyek többségükben katonai célokat szolgálnak.  

 

35. ábra. Úszóképes többcélú szállító – vontató jármű 

A polgári életben is alkalmazhatók, mint speciális szállító járművek, 
különleges éghajlati és talajviszonyok között. Ilyen feladatokat lát el 
pl. a 35. ábrán látható szállító - vontató is. 

3.2.2. Amerikai úszó páncélozott harcjárművek  

Az amerikai tengerészgyalogság elsődleges partra szálló eszköze 
az 1983 óta rendszerben lévő AAV7A1 (Assault Amphibious Vehicle 
– kétéltű rohamjármű) úszóképes páncélozott lövészszállító harcjár-
mű. A toronyban egy 12,7 mm-es géppuskát és egy 40 mm-es GMG 
gránátvetőt helyeztek el. A 21 tonnás jármű vízen történő mozgását a 
vízsugárhajtómű és a lánctalp együttes hajtóereje teszi lehetővé 13 
km/h sebességgel. A jármű 18 tengerészgyalogost szállíthat.  

A harcjármű 1983-1993 között többlépcsős, teljes korszerűsítésen 
esett át, melynek során a mindössze 7,62 mm-es lövedékig védelmet 
nyújtó acélpáncélzatot kumulatív lőszerek elleni kiegészítő páncélzat-
tal látták el.  

Az AAVP7 típust 2006-tól folyamatosan lecserélik a korszerűbb és 
megnövelt védettségű EFV lövészszállító harcjárműre (Expeditionary 
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Fighting Vehicle – partraszálló harcjármű). A 36 tonna tömegű EFV 
harcjárművet stabilizált toronnyal és 30 mm-es MK 44 Bushmaster 
gépágyúval szerelték fel. Másodlagos fegyverzete egy párhuzamosí-
tott 7,62 mm-es géppuska. A kerámia-kevlár-acél réteges páncélzat 
14,5 mm-es lövedékekig nyújt védelmet. A jármű meghajtásáról egy 
2700 LE teljesítményű MTU MT883 Ka-523 V12 turbódízel motor 
gondoskodik. A vízen két vízsugárhajtóművel meghajtott jármű 17 fő 
tengerészgyalogos szállítására alkalmas, vízen 46 km/h sebességgel. 
Az EFV előnye, hogy a partraszállást követően nagyobb sebességre 
képes, mint az elődje, így képes közös feladatok végrehajtására az 
M1 Abrams harckocsikkal.  

3.2.3. Magyar úszó páncélozott harcjárművek  

A felderítő úszó gépkocsi (FUG) D-442 típusszámon az első ma-
gyar, nagy sorozatban gyártott harcjármű volt. 1961-től beindult 
gyártmánytervezés után 1962-ben elvégezték a kísérleti üzempróbá-
kat, és 1963-tól a RÁBA Magyar Vagon és Gépgyárban (Győr) bein-
dult a sorozatgyártás. A Magyar Néphadseregben a rendszeresítés 
után 335 db szolgált. 

A VSz előirányzata szerint 1963-1979-ig 2300 db FUG készült el. 
Ezekből 1574 db biztosan csehszlovák és lengyel felhasználású. A 
726 maradékból 335 db az MN készlet, 391 db továbbadásra került. 

 

36. ábra. A magyar FUG felderítő úszó harcjármű nézeti rajza 
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A hegesztett kivitelű, önhordó páncéltest és annak nyílásai herme-
tikus zárást biztosítottak. A vízen történő mozgást a hajóhajtás bizto-
sította két vízsugaras hajtóművel, négyszárnyas hajócsavarokkal. 

A felderítési feladatok mellett speciális feladat ellátására elkészítet-
ték a vegyi-sugár felderítő változatot, a VS FUG-ot. 

A szárazföldi mozgást - az árok-áthidalást- segítették a két oldalon 
beépített segéd futóművek (mankó kerekek) a meghajtott 2-2 kerék-
kel. Ez a D-442 felderítő úszó gépkocsi – a FUG – áttervezett, to-
vábbfejlesztett változata képezte a D-944 páncélozott szállító harc-
jármű (PSZH) bázisjárművét. 

A FUG hullámtörő lemeze az alsó orrpáncélon, míg a PSZH-nál a 
felső orrpáncélon került elhelyezésre az üzemeltetési tapasztalatok 
alapján. Külön érdekességként kell megemlíteni, hogy a FUG lendke-
rekes starter (önindító) berendezéssel készült melyet a PSZH-nál már 
nem alkalmaztak. A FUG erőforrását a Csepel Autógyár által gyártott 
CS-414. típusú 100 LE-s, a D-944 járműnél a CS-414.44/2 típusú 110 
LE-s dieselmotorok képezték. 

Mindkét járművet a RÁBA Járműgyár készítette és fejlesztette a 
gyár próbapályáin. A PSZH (D-944) külföldi hadseregekben is rend-
szeresítésre került (pl. Irak, Német Demokratikus Köztársaság, Cseh-
szlovákia). Az eszközök jó konstrukcióját bizonyítja, hogy vízen járá-
suk stabil, megbízható volt. (A PSZH-ból a gyár adata szerint 2848 db 
épült meg. Ebből az MN 1337 db-ot vett át, Irakba 150 db, az NDK-ba 
1363 db került, 2 db sorsa kérdéses. A gyenge járművet az NVA (Na-
tionalen Volksarmee) nem állította rendszerbe, ezeket a határőrség, 
rendőrség, belbiztonsági erők kapták, és a menekülők ellen vetették 
be őket.) 

A szovjet 2SZ1 Gvozgyika 122 mm-es önjáró tarackot az 1970-es 
években fejlesztették ki. A 122 mm-es önjáró tarackot az MT–LBu 
páncélozott szállítójármű alvázán alakították ki. Magyarországon a 
Diósgyőri acélművekben (DIMÁVAG) mintegy 1600 példány került 
legyártásra a 122 mm-es 2A31 tarackból. Az önjáró tarackkal 150-
300 m szélességű vízi akadályt – ha a víz sebesség 0,5-0,6 m/s és a 
hullámok 150 mm-nél kisebbek - úszással lehet leküzdeni, az úszás-
hoz készített speciális berendezés (hidrodinamikus rácsok, kipufogó-
cső- hosszabbító, levegőszűrő kiegészítő csövek) felszerelésével, 
mintegy 4,5 km/h sebességgel. 
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