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Gépkocsi szállító ószlopok meneté,iek 
te,·vezése és nienete 

A menetekről általában 

A szállítóegységek szá'.lításaikat, feladatu·kat menetekkel 
oldják meg. Nem lehet közömbös, söt igen fontos az, hogy ho
gyan menetelünk. A menetekkel szemben felmerülő első kérdés 
az( hogy a szállító egységünk nappal vagy éjjel menetel-e, mert 
úgy a nappali, mint az éjjeli meneteknek vannak előnyei és hát
rányai. 

A nappali menetek előnyei: 

a) Az egység vezetése könnyű. 
b) A pk. - abban az esetben, ha támadás éri, - de a 

menet alatt is, - a helyzetet könnyen át tudj a tekinteni. 
e) Az eset'.eges rajtaütésnél a parancsnok tervszerűeR tudja 

erőit harcbavetni, éjjel viszont csak ötletszerűen, sokszor az ösz
tönösség alapján és esetleg mindent kockára téve. 

d) A menet biztosítása, valamint a közelbiztosítás sokkal 
könnyebb és kit.erjedtebb. 

e) Amennyiben ellenséges meglepetés éri az oszlopot, an
nak kihatása nappal soha sem olyan súlyos, mint éjjel. 

f) A nappali menet a beosztottakat sokkal kevésbbé fá
rasztja, mint az éjjeli menet. 

g) Az oszlop technikai vezetése sokkal könnyebb, kevesebb 
a súrlódás és ha adódik is, azt könnyen megszüntethetjük. 
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A nappalt menetek h~tranyat: 

a) A szállító oszlop úgy a földi, mint a légi megfigyelés
nek és támadásnak jobban ki van téve . 

. b) Valahányszor ellenséges repülők jelennek meg, a me
netet félbe kell szakítani és rejtőzni kell, mindaddig, ·míg az el· 
lenséges gépek el nem tünnek. . 
' e) Célszerű a nappali menethez olyari menetvonalat ke· 
resni, mely rejtőzésre alkalmas. Ez magával hozza, hogy esetleg 

.nagyobb kerülőket kell tennünk; mindez \<ésedelmet okoz. 
· d) Nagy melegben, hőségben, nyáron, egységünk nappal 

· sokkal erősebben igény bé van véve, mint éjjel, amikor hűvösben 
menetelünk. · · 

e) A nappali menetnél a biztosítás kiterjedtebb és ez. na
gyobb erőt igényel. 

Az éjjelt menetek előnyet: 
a) A földi és légi figyelés ellen rejtve tudunk menetelni. 
b) Az · oszlop menetrendje egyszerű, miután célszerű az 

összes gépkocsikat egyoszlopban menete!tetni. 
e) Nyáron a háségtől ~gységünk,et megkíméljük. 

· Az éjjelt menetek hátrányat.· 
a) A szállító oszlop a biztosítás kényszerű elhanyagolása 

miatt sokkal nagyobb kockázattal hajtja végre a menetét, mint 
nappal. 

b) Minden esetleges ellenségeis rajtaütés az oszlopban ko· 
moly kiesést okozhat és könnyen pánik keletkezhet. 

c) Amennyiben harcra kerül sor, az oszlop parancsnoka 
nem mindig tudja erőit tervszerűen harcba vetni, mert nem 
t,udj a a helyzetét sok esétben áttekinteni. 

. d) Éjjel a siker az esetleg bekövetkezett harcnál sok eset
ben kevésbbé az erőn és a parancsnok vezetésén múlik, mint 
inkább a legkisebb vezetőn, sőt az egyén erélyén, öntudatán és 
merészségén. · 

e) Az oszlop technikai vezetése nehéz; ami nappal nem 
probléma, az éjjel sok,szor csak a nehezen mego'.dható feladat. 

· f) Az egyes -kiküldött részek, vagy a l1emaradt, magányos 
járművek nehezen találják meg eredeti helyüket. Feladatuk be
fejeztével nehezen találnak vissza egységükhöz: 

g) A szállító egységet, különösen a:kkor, ha rendszeresen 
éjjel meneteltetjük, erősen igénybeveszi. A nappali pihenés ne-
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hezen pótolja az éjj-eli pihenést. A tompított fénnyel, vagy vilá ~ 
gítás nélkül történő menet erősen igénybeveszi a gépkocsiveze
tőket és azok reggelre· teljesen kimerülnek. A szükséges éber
ségük a vezetésnél másnap már nincs meg. 

h) A teljes elsötétítéssel történő meneteknél a gépkocsik 
sebessége annyira lecsökken, hogy ezáltal sok esetben, különo
sen koromsötét éjszakán, a gépkocsi szállítás előnye te'.jes mér
tékben eltíínik és a menetsebesség egyharmadára csökken. 

i) Sötétben az oszlop t,echnikai vezetése nehéz, a menet 
akadozó, az ütem változó és ezáltal az oszlop hullámzik és a 
sebesség ebből· kifolyólag nagy szélsőségek között mozog. Te-r
mészetszerííen ezek a körülmények igen nagy mértékben íá
rasztják a gépkocsi ,ezetőket. Minden vezető a menet alatt arra 
törekszik, hogy ne szakadjon le az előtte ha'.adó gépkocsitól, ez 
a figyelés idegileg igen igénybeveszi. 

j) Éjszaka nagyobb menet.ekRél is, csak több rövid pihenőt 
tartsunk, mert a vezetők könnyen elalszanak és íg-y az oszlop 
szétszakadhat. 

h) A gépkocsiknál előálló üzemzavarokat sokkal nehezebb 
kijavítani. Mindezek után felvethetjük a kérdést, hogy nappal 
vagy éjjel szállítsunk-e? 

Természetszerüen a gépkocsizó egységek nappali menete a 
kedvez,ő, gépkocsi vezetés technikai szempont.bál. 

Az utánszállítás azonban soha nem állhat meg, még egy 
pillanatra sem és elhatározásunkat mindig a kapott feladat sür
gőssége befolyásolja. Az előzőkben említettek csupán irányel
vek ahhoz, hog-v a parancsnok tudjon számolni az egyes mene
~ek elrendelésénél a felmerülő nehézségekkel, iHetve az idővel. 

A szállító egységek gyors és surlódásmentes menete a me
netszabályok pontos megtartásától függ. Döntő kihatással van 
azonban a sikeres menetre a száHító egység men~tfegyelme. 

Vtzsgáljuk most meg azokat a körülményeket. melyek a gépkocst 
szállító egységek me,netét befolyásolják: 

a) menetsebesség, 
b) menetteljesítmény, 
c) út é,s időjárási viszonyok, 
d) az a körülmény, hogy éj}el vagy nappal menetelünk, 
e) a szá '. lító gépkocsik üzemi állapot.a és teljesítő képes

sége, 
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f) a · gépkocsi vezetők fegyelmezettsége, pihentsége és ki
képzési foka. 

A gépkocsik állandó üzemképessége a gépkoosik lelkiisme
retes karbantartásától és gondozásától függ. 

Ezt csak az állandó ellenőrzés, valamint a pihenő ésszerű 
és tervszerű kihasználása révén tudjuk biztosítani. 
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A gépkocsi vezetők ébresztő idejét csak annyival tegyük az 
indulás elé, amennyivel feltétlenül szükséges. Ne forduljon az 
elő, hogy menet előtt a vezetők órák hosszat ácsorogj anak, mert 
ezáltal elfáradnak és idegileg kimerü'.nek. ' 
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' A szállító egységnél az indulás előtt( teendők elvégzéséhez 
legalább 2 órai időt kell biztosítani. 

Még a menet előtt osszunk ki a gépkocsi vezetőknek meleg 
étkezést. 

A gépkoosi vezetők indulás előtt nézzék meg, van-e ele
gendő . víz a gépkocsik hűt.őjében, e'.ég olaj a motorban és az 
üzemanyagtartályok fel vannak-e töltve. · 

Vizsgálják meg gépkocsijaik kerekeit, a szükséges csava
roka_t húzzák utána, a fékek működését, valamint a kormány
szerkiezetet, a világító berendezést, a gumiabroncsok légnyo
mását, a gépkocsi felépítményét és rúgózatát ellenőrizzék. 

A gépkocsi alakuló terén, vagy a gyülekező helyen a pa
rancsnokok ellenőrizzék a létszám teljességét, a szabályszerű 
fe:szerelést és a rakományt. Itt különösképpen azt, hogy a jár
művek az előírt rakománnyal vannak-e _megrakva. 

b) A mene.t alatti teendőkre. Ezek a követkézők: 
A menet alatt a fegy,elm~t szigorúan követeljük meg. Amint 

az oszlop az : indulás helyét elhagyta és a helyzet vagy harcké
szültség azt nem követeli meg, adhatunk menetkönnyítéseket. 

A menetkönnyítések engedélyezésénél az egyöntetűségre 
ügyeljünk, mert ellenkező esetben az a menetfegyelem rovására 
megy. 

Az ütemszabályozó az oszlop élén ügyeljen arn1, hogy az 
egység a megadott menetsebesség mellett nyugodt és egyenle
tes, valamint folyamatos ütemben meneteljen, az útnak, <időjá
rásnak és a vezetők erőállapotának figyelembevételével. 

A menetütemnél, de már az oszlop alakításánál vegyük fi
gyelembe a g@pkocsik műszaki állapotát. A nehezen indító jár
műveket rakjuk az osz'.op élére, ezáltal biztosítjuk, hogy oszlo
punk emelkedőknél, nehéz ter,epen nem szakad szét. 

. A menetütemnél legyünk figyelemmel a rakomány súlyára. 
Az egyes oszloprészek parancsnokai ügyeljenek arra, hogy az 
oszlop ,szétszakadás esetén, ( emelkedőknél, lejtőknél, nehéz út
szakaszon) fokozatosan gyorsítva zárkóztassák fel a · lemaradt 
részt. 

Amennyiben nagy a porképződés, iktassunk be nagyobb táv
közöket. Nagy hidegben a leg~nység bőséges és zsiradékos élel
mezéséről gondoskodjunk, a gépkocsi vezetőkre vonatkozó szi
gorú szesztilalmat azonban minden körülmények között tartsuk 
fenn. · 

Az üzemképtelenné váló járművek az út jobboldalán, az út 
padkáj'ára letérve álljanak meg és adják. az előzés jelét,, hogy 
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a mögöttük haladó gépjárművek megállásukkal az oszloptól le 
.ne szakadjanak. 

Amennyiben a műhe'.yrészleg a lemaradt járműveket meg
javította, folytassák menetük,et a megadott sebesség mellett. Ne 
száguldj anak az oszlop után és az oszlop megállásánál sorol
janak be a részükre kihagyott helyre. 

Menetek alatt a megfelelő helyeken és időben iktassunk be 
műszaki, illetve hosszú pihenőt. A pihenők alatti magatartást 
~ésőbb ismertetem. 

A zökkenésmentes menet egyik döntő szempontja a menet
vonal jól megszervezett k>rgalomszabályozása. 

Amennyiben egy jármű annyira tönkrement, hogy megja
vítani nem · lehet, a szállító oszlop parancsnoka intézkedjen, 
hogy a gépkocsi rakományát az oszlop végén menetelő tartalék 
gépkocsik egyikére átrakják. 

Amennyiben tartalék járművel nem rendelkezünk, a vissza
maradó jármű őrzéséről gondoskodni kell. 

Fegyvert, lőszert, pénztárt, irodát, műszaki és híradó anya
got feltétlenül át kell raknunk. Az ilyen rakománnyú járműw
ket nem hagyhatjuk vissza. 

Amennyiben tartalék gépkocsival nem rendelkezünk, a ra
kományt az oszlqp többi gépkocsijain egyenlő súlyban osszuk 
szét. · 

Az oszlop parancsnoka ne meneteljen s•em az oszlop élén, 
sem az oszlopban, hanem úgy, hogy egységét mindig át tudja 
tekinteni. Széles és portalan út esetén meneteljen az oszlop 
me'.lett, időnként azt előzze meg éLS jó kilátó ponton megállva, 
oszlopát meneteltesse el ma,ga előtt. 

Szűk, vagy poros úton, ha az előzés lehefösége nem áll 
fenn, a parancsnok keresse a párhuzamos útvonalakat és eze
ken előzze meg oszlopát. 

Ha szabáiyt.alanságokat, valamint rendellenességeket észlel, 
akkor ezeket még menetközben .szüntesse meg. Amennyiben ez
zel az osz;op menetét zavarná, úgy a 1egközelebbi pihenőnél 
küszöbölje ki a rendellenességet. _ 

Ha az oszlop sebességét fokozzuk, akkor a távközöket is 
. megfelelően növeljük. Szabály az legyen, hogy a gépjárművek 
közötti távköz méterben általában annyi legyen, ahány km/óra 
sebességgel haladnak ír gépkocsik. 

Nagyobb távközö~et elrendelhetiink harcászati és légvédelmi 
szempontból, valamint fagyos, csúszós úton, vontatmány esetén, 
erős leJtőn, valamint poros úton. 
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Űgyeljtink arra, hogy a' men~tünk alatt az egyes gépkocsik 
között a látóösszeköttetés úgy előre, · mint · hátra . biztosítva 
legyen. 

Dtelágazásoknál és útkereszteződéseknél csökkentsük a se
bességet, egészen lassít1sunk le. Hagyjuk a gépkocsikat feizár
kózni. Ha. a menetütemet J,elassítottuk és az akadályon és út
kereszteződésen a szállító oszlop át.ha'.adt, akkor fokozatosan 
növeljük újra a s·ebességet. . 

Ha a menet alatt a forgalom szabályozás nincs megszer
vezve, vagy nem működik tökéletesen, akkor az elfordulás után, 
amikor a fordulón a'.? oszlopunk utolsó gépkocsija is áthaladt, 
céLszerű az oszlopot ellenőrizni. 

Gépkocsi egységek egymást nem előzhetik meg, vagy csak 
abban az esetben, ha a két osz:op parancsnoka errőr megegye
zett, de ilyen esetben is az előzés időtartama alatt az ellenirá
nyú forgalmat szüneteltessük, és az egyik oszlop álljon meg. 

Gépkocsi oszlop másik gépkocsi oszlopot még abban az 
esetben sem előzhet, ha az előz,endő oszlop éppen áll. 

Ilyen esetben is a két parancsnoknak az előzést egymti.ssal 
meg kell beszélnie, nehogy előálljon az az eset, hogy az elő
zendő oszlop éle id9közben megindul és a két oszlop összeke
veredik, vagy torlódás áll elő és az út bedugul. 

e) :Atmenetek utáni teendők a következők: 
A menetek után gépj ármüveinket azonnal he;yezzük karba. 

A szükséges javításokat végezzük el, a gépkocsikat üzem:rnyag
gal és kenőanyaggal töltsük fel. Gondoskodjünk a gépkocsi ve
zetők zavarmentes pihenéséről és bőséges étkezéséről. 

Készüljünk fel ai újabb feladatokra . 

· A menetek tervezése: 

A szállító egységek menet:eihez, mindig készítsünk tervet, 
hogy a menetet miképpen is hajtjuk majd végr,e. 

A menetek tervezése előtt a szállító oszlop pmancsnoka vé
gezz,en gondos t.érképtanulmányozást. 

Az a parancsnok, aki terv nélkül menetel, tulajdonképpen 
ötletszerűen vez·eti az oszlopot, . ez pedig nem helyes, mert a 
tervnélkü!L menet az alábbiakat eredmény..ezi: 

a) A tervnélküli menet ötletsz.erű , kapkodó. A kapkodó ve
zetést a beosztottak is észreveszik, ami ,aláássa a parancsnok 
tekintélyét és _ a beosztottaknak a parancsnokuk vezetői képes
ségébe vetett hitét. 



b} Az ötletszerűség és kapkodás átragad az alparancs
nokra is. 

e) A tervnélküli menet sokkal több erőt emészt fel, mint a 
terv szerinti, mert a vezető minden ténykedéséből hiányzik a 
megfontci'.tság. A terv nélkül menetelő . egység, legtöbbször ki
merülten éri el a kitűzött menetcélt. Már pedig a cél az, hogy 
a szállít.ás befejezése után egységünk a további szállításokhoz 
minél pihentebb legyen. 

d) A terv nélkül vezető parancsnok soha nem . tudja, hogy 
a szállító egység mikor éri el a kitűzött menetcélj át, vagy az 
egyes közbeeső helyeket, az ilyen egység megbízhatatlan; 

A menetek tervezésénél két döntő körülményt kell figyelembe 
vennt: 

a) a feladatot, 
b) az egységünk kímélését, 
c) két követelménynek az összeegyeztetése, mely egymás

sal sokszor ellentétes, a parancsnoknak nem könnyű feladata. 

A menetek tervezésénél 1általában az alábbtakat · kell szem elótt 
tartant: 

a) Hová kell szállítani? 
b) A menetcélhoz, illetve a feladathoz mely menetvonalak 

jöhetnek számításba? 
e) MHyen ezen útak állapota, alépítmény szempontjából az 

évszak és napszak figyelembevételével. Hol vannak az úton 
emelkedések, azok mi.Jyen hosszúak, hol vannak műtárgyak, mi-
lyen azok teherbírása. · 

d) Mikorra kell a menetcélt elérni? 
e) Milyen hosszú a menetvonal? 
f) Az út megtételére a e) pontban felsoroltak figye'.embe

vételével, és azokat ismerve, valamint ismerve az egység órán-· 
kénti menetsebességét, mennyi időre van szükségünk. 

- g) Pihenőket hol és milyen idötartalommal iktatunk be a 
menetben. 

h). Milyenek útközben a rejtőzési . lehetőségek. 

• i) Az előljáró parancsnokságunkkal milyen összeköttetési le-
hetőségeink vannak. . 

j) Milyen anyagi előkészítést igényel a menet ( élelem, üza, 
stb:). Kisebb meneteknél ezt a tervezést külön leírnunk nem 
kell, elég ha jegyz,eteNet készítünk a térkép szélére. 
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Amikor arról döntünk, hogy melyik utakat vegyük igfnybe, 
mérlegeljük azt is, hogy jó utakon sokkal gyorsabban jutunk 
előre. 

Ne felejtsük el soha, hogy szállítási egységek részér.~ a 
műút elsőrendű követeímény. 

Inkább a ke_rülő, de jó utat válasszuk, mert ezáltal biztosan 
menetrendszerűen odaérünk, mintha a rövidebb, de rosszabb 
utat választanánk. 

Lebegjen szemünk előtt, hogy ,gépkocsi szállító egységek 
nem mindig a legrövidebb úton érik el leghamarabb a kitűzött· 
menetcéljukat. , 

A menetek előkészíté,se és elrendelése: 
Fel nem derített menetvonalon az útszemrevét1elezési jelen

tés beérkez-ése után és a menettervezés részbeni elkészítése vtán, 
a meneteket mindég rendeliük el, hogy az a'.árendelt egységnek 
legyen ideje a szükséges előkészületek megtételére. \" 

Mtt értiink menetelőkészítés alatt? 

A menetek előkészítése az alábbi szempontokra terjed ki: 
a) A személyi és anyagi állomány előkészítésére, 
b) · A menet technikai megsz,ervezésére, 
c) A menet biztosításának, légvédelmének és páncél védel

mének megszervezésére, 
d) Az össz·eköttetés híradás megszervezésére, 
e) Az útszemrevételezés alapján a wenetvonal berendezé-

sére (forgalomsz,abálvozás), 
f) A pih1enőhelyek kijelölésére, 
g) Az anyagi eltátás megszervezésére, 
A gépkocsi egységek menetét ·megelőzően. ha kellő idő áll 

rendelkezésünkre, a parancsnok feltétlenül „előzetes menet-érte
sítést adjon ki"; 

Az előzetes menetértesítés tartalmazza: 

a) Az indulás idejét, 
b) A körülbelül megteendő út hosszát, • 
c) Azt a körü'.ményt, hogy a szállítás befejeztével az egy

ség eredeti telephelyére visszatér-e, vagy azt végleg elhagyja. 
1 d) Azokat az intézkedéseket, melyeket a parancsnok ·az 

adott helyzetben a m<met eJ.őkészítésével kapcsohtosan még 
szükségesnek lát. 
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A kapott előzetes menetértesítés alapján azután a szállító 
egység parancsnoka és az alparancsnokok, kellő időben meg 
tudják tenni a szükséges előkészületeket a menetre (gépkocsik 
átvizsgá'.ása, üza. feltöltése, étkeztetés, szükséges csoport0sí
tások). 

Az előzdes menetértesítésben intézkedünk még arra is, 
hogy az egység a menethez hol gyülekezik, milyen csoportosí
tásban, és hány órára kell menetkés:cen lennie. 

A gyülekezés és a besorolás: 

A menetoszlop megalakításához a szállító oszlop a század 
telephelye mellett, a gyülekező helyen sorakozik fel. 

Természe~szerűien nem minden ,a,lk,alommal rendelkez'iik a 
szállító egység harcszerű viszonyok kozört telephellyel, vagy 
szállása közelében gépkocsi gyülekező hellyel. Az is lehetséges, 
hogy csak külön szakasz-gyülekező helyek vanna~ kijelölve ( a 
terreptő'. függően). 

Ez utób.bi esetben a gyülekező helyek nem lehetnek távol 
egymástól. A gyülekező helyek megválasztásánál ügyelnünl< kell 
arra, hogy azok rejtett és fedett helyen legyenek. 

Amennyiben a gyülekező helyen megfelelő hely nem á;l ren
delkezésünkre, úgy az oszlop képzéshez a szakaszoknak gyüle
kezési pontot jelölünk meg. 

Ebben az esetben a szakaszok a menethez a megjelölt uta
kon, éllel a gyülekező pontokon alakulnak meg. 

Ilyenkor azonban mindig közöijük azt az időpontot, amikor 
az egyes szakaszok az oszlop megalakítására kijelölt útvonalra 
ráhajthatnak. · · 

Ugyancsak közölnünk kell, a szakaszok besorolási sorrend-
jét is. · 

A gyülekező pontról, vagy a gépkocsi gyülekező helyről 
hajtanak azután a szakaszok a megadott sorrendben a század 
részére kijelölt besorolási pontra. 

Igy alakítjuk meg azután a szá!lító osz,lopúnkat a menet
hez (Jásd 1-2 sz. vázlatot). 

A besorolási pont általában a főútvonaltól 100-200 m-re 
van. Megválasztásánál, illetv,e kijelölésénél a paranC6nok ii
gyeljen arra, hogy a besorolási pontot jó előre jelö'.je ki, hogy 
az oszlop az úton valóban meg tudjon alakulni. 

A túl közelre kijelölt besorolási pont eredménye . az lesz, 
hogy az oszlopnak csak egy része tud megalakulni, míg a többi 
a gyülekez,ö helyen marad. · · 
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Oszlopot alakíthatunk menetben is, besorolási pont kijelö
lése nélkül, de ez nem oélszetű, mivel az oszlop megalakftásá
val kaposolat.osan állhatnak elő nehézségek (gépkocsik, nem in
dulnak), előállhat az az eset is, hogy a megindulás piHanatá
ban az oszlopunk szétszakad. A menetoszlop megalakítása után 
a parancsnok ily esetben is állítsa meg az oszlopot, nézz.e végig 
és · csak ha mindent rendben talált, kezdje el menetét. A beso
rolási pontiról menetünket csak a részünkre meghatározott in
dulás. idejének pontos betar.tás.ával foezdjük meg, hogy a főút
vonalra való korai ráhajtásunkkal esetleg ,más oszlopok mene-
tét ne zavarjuk, vagy gátoljuk. · 

A menetpar:ancs: 1 

A menetparancsot általában a gépkocsi gyülekező helyen, 
vagy a besorolási pont elérésekor adjuk ki. 

' A menetparancs pontos és tökéletes elkészítése, valamint 
:kiiaidá1s,a, lie1g1fonto1saibb tény~edése a pa,ra:ncsnokni.ak és ,ez ihiz<t10 -
sítja: a zayarmentes menetet. A menetparancsot szóban adjuk 
ki az alárendelt oszl"oprész_ek, valamint a különleges feladattal 
megbízott ( elővéd, utóvéd, forg. szab. pk. stb.) pk.-ok elört:t. 

Kisebb egységek esetében az egész egység személyi állo
mánya előtt. 

A menetparancs tartalmát mindenkinek az öt érintő rész
ben ismernie kell'. Cél>Szerű, ha a gépkoC6i vezetőkkel a menet
vonalat és a menetoél,t külön is feliratjuk. 

A rnenetparancs, tartalmazza: 

a) tájékoztatást, 
b) feladatot, 
c) menetvonalat, 
d) menetcélt, 
e) · menetrendet ( ennek keretén belül elővéd, főcsapat, 

utóvéd), 
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f) a parancsnoklási viszonyokat, 
,g) a1 pararncsn01k tan:tózkodás.i helyét, 
h) a parancsnok helyettesét, 
i) a menetütemet, 
j) az egyes gépkoosik és oszloprészek közötti ·távolságot, 

· k) az ütemszabályozó kijelölését, 
. !) .· az összeköt tt;tést és jekket az ·egységen belül, 
m) á· figyelés és biztosít.ás meggzervezéséf, 



n) a magatartást ellenséges földi; légi és páncélos támadás 
e,s,eilé:n, 

o) a hosszú pihenő helyét, 
p) a.z indulás idejét, 
r) a következő eligazítás helyét, 
s) é'.elmezési, eü., gjmű, műszaki szolgálatra való intéz· 

kedést, 
t) éjjeli meneteknél a világítás szabályozását, 
v) az órák egyeztetését. 
A menetparáhcs kiadásánál tájékoztassuk ,a beosztottakat a 

menetvonal forgalomszabályozásáról. 

A röpid (műszaki) pihenő: 

A menet megkezdése után kb. 8 km-re tart:~unk műszaki 
pihenőt. -

A menet további folyamán p,edig 2 óránként kell műszaki 
pihenőt tartani. 

A műszaki pihenő célja az, hogy a menet megindulása után 
elröállott z,aV1a1rokat (mű1s.z1akil és :egyéb) elhárítsuk. 

Sok üzemképtelenség okát tudjuk megtalálni, megelőzni, a 
helyesen kihasznált műszaki pihenőkkel. 

A műszaki pihenőt a menetvonalon ·tartjuk meg. 
Helyének megválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a 

műszaki pihenő helye a légvédelmi sz.empontoknak és a jó rej
tőzési lehetőségeknek megfelelő legyen. 

Műszaki pihenő helyéül tehát jól fedett útszakaszt vá!asz
sz1unk iki. Az, ,os:zDopot aa: út 1sziéléni úgy állítt.sµk meg, h01gy .ezzel 
a forgalmat ne akadályozzuk. Amint a gépkocsik megá!Hak, tér
jenek le az út padkájára. 

A műszaki pihenőhely megvalósításánál ügyeljünk még 
arra, hogy az oszlopot ·ne kanyarokban, útkereszteződéseknél, 
lejtőknél, illdve emelkedőkön, hidak fel- és lejárójánál állít-
suk meg. . . . 

Megállás után az egység parancsnoka azonnal gondoskod
jGn az oszlop elején és végén, hosszabb oszlop esetén az oszlop
részek között is, a forgalomszabályozásról. 

Hosszabb oszlopok esetén az oszloprészek között a menet
nél megállapított távközöket a megállásoknál is feltét.lenül tart
suk be. Szűk út · esetén ezáltal biztosítsunk kitérő helveket. 

A megállás után azonnal gondoskodnunk kell á biztosí
tásról. 

A műszaki pihenő biztosítása előlről és hátulról az elővéd, 
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illetve áz utóvéd által történik, míg oldalra jó kilátó pontokra 
figyelőket küldünk ki. . 

Jó kilátó pontokra, ha azok távolabb is esnek (t-,r/2 km), 
motorkerékpáros figyelőt küldjünk ki. · 

A rövid pihenő megállásánál az osz'.op a menetnél elren
delt táviközö.~et megtartva áll meg, 1kirvéve, ha err,e az ,egység 
parancsnoka menetparancsában a megállásokkal kapcsolatosan 
szűkített távközöket nem re11.delt el. 

A rövid pihenő biztosítását a 3. sz. vázlat tünteti fel. 
A parancsnokok arra ügyeljenek, hogy a beosztottak az út-

testen ne mozogjanak. ' 
Minden mozgás csak az úttest külső oldalán történhet. 
A gépkocsivezetők gépkocsijaikról leszá'.lva hajtjá~ végre a 

műszaki ellenőrzést, valamint a rakomány eUenőrzését. 
A műszaki ellenőr.zés eredményét és megtörténtét, a gép

kocsivezetők, köivetlen parancsnokainak kötelesek jelent~ni. 
Az egyes oszloprészek parancsnokai a s·aját oszlopuk mű

szaki állapotát ugyancsak az oszlop-parancsnoknak tartoznak 
jelenteni. 

A rövid műszaki pihenők 110-15 percnél tovább nem tart
hatnak. 

Hosszú pihenő: 

A hosszú pihenőhe'.y ellentétben a rövid műszaki pihenő
vel, nincs· a ,menetvonalon. 

Hosszú pihenőt a menetvonalról letérve, a menetvonalhoz 
közel, a mellékterepen tartjuk: 

A hosszú pihenő helyét már az útszernrevételezésre kikül
dött szemrevételező közeggel külön derítessük fel. 

Helyének megválasztásánál az alábbi szempontokra legyünk 
figyelemmel: . 

a) A főútvonal közelében rejtett és fedett helyen legyen. 
b) A jó ki- és behajtási lehetőségek biztosítva legyenek. 
e) A bajtársak mosakodásához víz álljon rendelkezésre. 
A hosiszú pihenő helyére való behajtás utá1n a,zornnal riejtsük 

a gépkocsikat: A nyomokat tüntessük el. A mozgást a minimá
lisra csökkentsük. Biztosítást és figye:ést azonnal szervezzük 
meg. · 

A biztosítás megszervezésénél azonban fokozott gondot for
dítsunk a tökéletes figyelés megszervezésére, de ne eredmé
nyezze -ez azt, hogy ezáltal sok bajtársat vonunk ki a pihenéstől. 

A hosszú pihenőhely biztosítását, a 4. sz. vázlat tünteti fel: 
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A bosszú pihentS tartama: 2-e óra. 
Ez alatt az idő alatt történik a gépjárművek fokozottabb 

-műszaki ellenőrzése, a kisebb üzemzavarok elhárítása, az üzem
anyag feltöltése, a beosztottak étkeztetése, valamint a gépkocsi 
vezetők tisztálkodása. 

Nyári időben, ha mód van rá, fürdessük le a beosztottakat, 
ezáltal felfrissülnek és a további menetet éberebben és könnyeb
ben hajtják végre. A 2-3 órás pihenőből foltétlenül biztosít
sunk a gépkocsi vezetőknek egy órás alvást. 

Hosszú pihenőt ált.alában a menet kétharmad részében tar
tunk, de csak abban az esetben, ha a menet 8 óra időtartalom
nál tovább tart. Amennyiben merretidőnk rövidebb, akkor több 
rövid műszaki pihenőt tartunk. 

Foglalkoznunk kell még a gépkocsi szál:ító oszlopok menet
teljesítményével. 

A menetsebességet az út, időjárási viszonyok, a gépkocsik 
üzemi állapota és a gépjármű ve?Jetők kikiépzési foka szabja meg. 

A gépjárműba1esetek egyik föoka, a mege9gedett hajtási 
sebesség túllépése. Ezért minden forgalomszabályozó és minden 
tiszt köteles az előírt sebességet ellenőrizni és megtartatni. 

Gépjármű oszlopok részére á'.talában az alábbi sebess·égek 
engedhetők meg. 

Műúton: jó karbantartott földutakon nappal 30-50 km/óra. 
Aszfalt- és betonútakon: 50 km /óra. 
Az oszlop felf.ejlődése céljából megindulásnál az e1'ső gép

já_rművek alac,sony, 10-18 km/óra sebességgel indulnak, majd 
fokozatosan, egyenlet.esen gyorsul fel az oszlop, hosszának meg- -
fe!elően, 'az engedélyezett sebességig. 
. Az oszlopban az egyes gépkocsik közötti távolság legalább 
25-30 m. . 

Az oszloprészek közötti távolság 100-200 m. 
Ejszakai mozgás esetén a gépkocsik közötti távolság 10--

20 m-re csökken_. Természetszerűen ennek megfelelően csökken 
a gépkocsi oszlop mozgási sebessége is. , Fagyos, vagy síkos 
úton az oszlop sebessége 20 krrnL óra, fordulókban pedig 10 
km/óra sebességre csökken. le. 

Hegyvidéken mindig csökkentsük a sebességet és növeljük 
a . gépjárművek egymás közöl.ti távolságát. 

Kedvező látási és jó útviszonyok melletf egyenes útszaka
szon 30-35 kmfóra, ködös időben, csúszós úton 10-15 km/óra, 
fordulóban 5 km/óra, lejtőn 15-20 km/óra, s.ebességgel mozog
hatunk. 
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A gépjárművek közötti távköz emeiked5knél legalább 75 m 
legyen. 

· A távközök megállapításánál fordítsunk figyelmet arra, 
hogy a látóösszekött.etést és ezzel az öss.zetartozandóságot az 
oszlopnál állandóan fenntartsuk. 

Ejjeli menetek: 

Az éjjeli menet a szállító egységet erősen igénybe veszi. 
Az éjjeli menetek előnyeit és hátrányait az első részben már 
ismertettem. 

Éjjel szállító egységekkel osak jó, vagy előre szemrevétele
zett utakon lehet akadályok nélkül szállításokat végrehajtani. 

A helybeli megbízható vezető ilyenkor igen nagy segítséget 
jelent. 

Ejjeli meneteknél különös gondot ke'.l fordítani a forgalom
siabályozásra, valamint az összeköttetés fesz.es megszervezésére. 

· Ajánlatos a gépkocsik hátsó falára egy 80x40 cm-es fehérre 
meszelt táblát szerelni, mely táblán az egység jelzése feketével 
van kirajzolva. 

Éjjeli men'etek biztosításánál vegyük figyelembe azt, hogy 
a legjobb biztosítás a titoktartás és a ffiend. 

· Éjjeii menet közben ne tartsunk hosszú pihenőt; hanem 
hosszabb meneteknél is t,Öbb rövid műszaki pihenőt. 

Megállásoknál. a vezetők vagy segédvezetők azonnal száll
janak le a gépkocsikról és vegyék fel az érintkezést az . eléfüük 
lévő gépkocsi vezetőjével. ügyeljünk arra, hogy a vezetők a 
műszaki pihenő megtörténte után ne üljenek viss,za a gépko
csiira, vagy ne üljenek le az út mellé, mert fennáll annak a ve
szélye, hogy a vezető elalszik és ha az oszlop újra elindul, a 
gépkocsi vez·ető ébert.elensége szétszakítja az egész oszlopot. 
Célszerű, ha indulás után hátulról megindulva és az oszlopot 
leelőzve, jelentő motoros jelenti a paranosnoknak, hogy az osz
lop összes gépkocsija megindult. 

Tompított világításnál, vagy világítás nélküli meneteknél 
az oszlop összes gépkocsija az előírásos egyforma világítást 
használja. Ez természetszerűleg érvényes még az elöljárók gép-
kocsij aira és a motorkerékpárosokra is. · 

Gépkocsi os.zlopok elfoésénél, mint már ,e'.őbb közöltem, a 
menetsebességet és távközöket csökkenteni kell. 

Az irányjelzőket ne használjuk. 
A gépjármű v,ezetők fokozott éberséggel ügyeljenek arra, · 

hogy a kötelék ne szakadjon ez·éjjel és a gépkocsik ne szaladja-
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niak hátu1ról egymá,s/ba,. A veszélyes útsz,akaszokat éS' élesi ka
nyarokat, útkereszteződéseket, az ,előreküldött, vagy hátraha
gyott motor~erékpárok jelezzék és biztosítsák. A sok beiktatott 
rövid pihenő és a több megállás a kötelék együttartását elő-
segíti. . 

A menet folytatásánál az elakadt járművek is kötelesek · az 
elrendelt világítást betartani. 

Éjjeli meneteknél kedvező a szállító oszlopot kisebb oszlop
részekre és ezáltal szorosan összetartozó egységekre bontani. 

Menetünknél ügyeljünk mindig arra, hogy az oszlopba ide
gen alakulat járművei ne soroljanak be, miveJ az esetleges más 
irányba történő letérésükkel a mögötte haladó egész oszloprészt 
maguk utári' vihetik. 

Sötét éjjel a terepen, földutakon, általában csak lépésben 
( 4 km/óra) lehet haladni. Sokszor szükséges az él gépkocsi előtt 
vagy sok esetben minden · gépkocsi előtt fehér kendővel ellátott 
honvéd menet.eltetése, ki a gépkocsit irányítja. 

Tudom, hogy a szállító egységek meneteinek össze,s problé· 
m{!it ily röviden teljes egés.zében nem sikerült ismertetni. 

A cikk csupán a surlódásmentes és pontos menetek megter
vezésének általános elveit és szempontjait öleli fel, hogy abból 
tanuljunk és hogy eleget tehessünk a hadtáp egyik legfontosabb 
szolgálati ágával a szállító szolgálattal szemben támasztott kö
vetelményeknek. 

Mindig lebegjen szemünk előtt: 
„A _szállító szolgálat összekötő kapocs a hátország és a 

harcoló csapat közöj:t". ' 
A harc sikeres megvívása nagy mértékben az óramű pon

tossággal működő utánpótlástól, a jó hadtápszolgálattól, és a 
megbízható szállítószolgálattól függ. . 
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