Szakharcászati foglalkozás az egység üzemanyag raktár
személyi állományával*

Az egység üzemanyag raktárral az alábbi típusokban lehet szakharcásza ti foglalkozást tartani:
- önállóan,
- hadtápharcászati gyakorlattal,
- parancsnoki törzsvezetési gyakorlattal,
- komplexen végrehajtott csapatgyakorlattal.
A foglalkozások alapvető célja, az üzemanyagraktár és üzemanyag
szállító szakasz személyi állományának gyakoroltatása, összekovácsolása.
Nélkülözhetetlen a foglalkozásra történő speciális felkészülés, amely
magában foglalja: a raktári munka vezetésére, a technikai eszközök használatára, üz,emeltetésére vonatkozó alapelvek tanulmányozását; az üzemanyag minőségi ellenőrzésére, a dózimetrikus műszerek használatára
instrukciók átvételét, a személyi állomány és technika mentesítésének
tanulmányozását. A raktár személyi állománya és a gépkocsivezetők meg
kell ismerkedjenek a raktár telepítésének követelményeivel terepen, az
üzemanyag szállító oszlopok menetének sajátosságaival. Tanulmányozni
kell az ellenséges földi-, vegyi-, légitámadás jeleire a védelem rendjét,
ellenőrizni kell az egyéni védőöltözetet és azt, hogy mennyire képesek
ezeket használni a katonák.
Alapvető jelentőségű a kiképzés anyagi bázisának előkészítése. A
foglalkozás alatt végre kell hajtani:
a felkészülés ellenőrzését,
- a szállító eszközök technikai kiszolgálását,
- a raktári eszközök, töltőeszközök és tűzoltóeszközök ellenőrzését,
- a gépkocsik felszerelését sáncszerszámokkal,
- akadályok leküzdésére vontatókötelek, áthidaló lemezek meglétének ellenőrzését,
- a mentesítési eszközök (kéziek is) előkészítését,
- a raktár telepítéséhez kiadott egyéb szükséges anyagok meglétének ellenőrzését.
Mozgó töltőpont létesítéséhez, a szétbontakozás gyakorlati végrehajtására be kell rendezni egy tehergé~kocsit és pótkocsit.

* Fordítás szovjet katonai irodalomból.
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A raktár és a szállitó alegységek személyi állományának gyakoroltatása, a beérkező üzemanyag fogadása, a járművek felkészítése érdekében
célszerű a száll. szd. minden járművét és feltétlenül a hk. zászlóalj töltő
eszközeit is bevonni a gyakorlatba. Elő kell készíteni azt a helyet, ahol
be lehet mutatni a raktár példaszerű szétbontakozását, és a munkahelyek
berendezését.
A gépkocsi szállító alegység parancsnokaként az üzemanyag szolgálat
vezetőt kell kijelölni. ő köteles bemutatni a hadtáphelyettesnek a harchelyzetbe beállított foglalkozás levezetési tervét, az elkészített térképeket
és vázlatokat. A parancsnok hadtáphelyettes megjelöli a foglalkozások
idejét, kijelöli a döntnököket, akik a közléseket továbbítják és ellenőrzik
a kiképzendők munkáját szétbontakozásnál, településnél, áttelepülésnél,
az ellenséges támadás jeleire kiváltott őrzés-védelemben, a technikai
mentesítés végrehajtását, a műszaki berendezéseket, az álcázást.
A foglalkozás levezetési tervének egy változatát a melléklet tartal-

mazza.
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sz. mell. a „Szakharcászati foglalkozás az egység üzemanyagraktár személyi állományával"

e. cikkhez.

TERV
(minta)
szakharcászati foglalkozás levezetésére az egység üzemanyagraktár személyi állományával
Tárgy: Az üzemanyagraktár szétbontakozása, áttelepülése, munkája tábori viszonyok között.
Cél: Megtanítani a raktár és üzemanyagszállító szakasz személyi állományát az áttelepülés, szétbontakozás és a harc alatti tevékenységekre támadásban.
Idő:

8 óra (dátum).
Módszer: Szakharcászati foglalkozás terepen.
Helye: (Térkép szerint.)
A foglalkozás végrehajtásának rendje:
Idő

Oktatási kérdések

'08.0008.20.

Feladat az üzem.anyagraktár áttelepülésére.

Feldolgozandó kérdések
tartalma, vezető tevékenysége

Megismerteti a foglalkozásvezető a
harcászati és hadtáp helyzetet, feladatot ad a raktár áttelepülésére új
körletbe.
1. A hadtáp alegységek áttelepülnek
„A" körletből „B" körletbe. Az
üzemanyagraktár . . . . . . . (koordinátákkal).

2. Menetvonal ... , menetrend, értesítés jelei.
3. A gyakorlatvezető
nak helye.

tartó7.kodásá-

Gyakorlók tevékenysége
és módszertani utasítások

A személyi állomány gk.-ra rakja a
raktár-berendezéseket, felkészül a
menetre.
A feladat kiadása után az üzemanyagraktár és szállítószakasz-parancsnok ellenőrzi a menetkészenlétet.

Gyakorlók tevékenysége
és módszertani utasítások

Feldolgozandó kérdések
tartalma, vezető tevékenysége

Idő

Oktatási kérdések

08.2010.00.

Az üzernanyagralotár áttelepülése.
A személyi állomány tevékenysége
az ellenség részéről tömegpusztító
fegyverek alkalmazásának viszonyai
között.

Ellenőrizve a készenlét.et, a vezető
a menetre parancsot ad: ,,gépkocsira", ,,indulj" és az oszlop élén megy.
A szakaszparancsnok a zárórészlegben halad. Az új körletbe való bemenet során közlést ad: ,,5 rg/ó
szennyezett terepszakasz" (a bekötő
útnál).
Ellenőrzi a katonák tevékenységé- Szpk.: ,,gáz" vezényszót adja, elhatározást hoz a szennyezett terepnek helyességét és a mentesítést.
szakasz leküzdésére sebesség és távköz növeléssel.
Gk.-vez.: kabinlezárás, védőöltözet
felvétele.
A szennyezett terepszakasz leküzdése
után az oszlop széttagolódik az erdő
szélén. Végrehajtják a részleges
mentesítést (lőszer, technikai, utána
személyi).

10.00- J A raktár szétbontakozása és mun12.00. · kája.

Kiválasztva a raktár terepszakaszát, Szétbontako,zás előtt, szemrevételea foglalkozásvezető meghallgatja a zés végrehajtása (2-3 helyen) úgy,
az üzemraktárvezető javaslatát. Jóváhagyása hogy biztosított legyen
anyagtöltő gk.~k széttagolt elhelyeután parancsot ad a településre.
zése.
A gk.-vezetók megválasszák a munkahelyeket, felhasználva a terephorpadásokat, elkészített fedezékeket
(ha van), álcázási körülményeket.
A fogadó térségen kidolgozzák az
egység eszközeivel érkező üzemanyag
fogadásának rendjét.
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Idő

Feldolgozandó kérdések
tartalma, vezető tevékenysége

Oktatási kérdések
Az üzemanyag fogadása a

A

foglalkozásvezető
parancsot ad:
,,Beérkező
töltő
gépkocsikat (gáz-

beérkező

szállítóeszközökről.

üzemanyag kiadása a hk. z.-nak.

Az üzemanyagraktár

őrzés-védelme.

'I
12.0014.00.

Az üzemanyag-készletek
az alegységekben.

feltöltése

Gyakorlók tevékenysége
és módszertani utasítások

A raktárvezető és raktáros átveszik
az üzemanyagot a beérkező jármű
olajjal), tehergépkocsikat hordókkal vekről és kiadják a hk. z.-nak.
átadni az átadó-átvevő térségben. A hordókban érkezett anyagot átveIde irányítani a harckocsi z.-tól be- szik az üres hordók cseréjével. A
érkezett járműveket is." Ellenőrzi gk.-vezetők segítenek a munkában.
a személyi állomány munkáját.
Az átadás-átvételnél ellenőrzik az
(Csatolt vázlat szerint.)
üzemanyag minőségét. a tűzvédelmi
anyagokat.
A feltöltött gépkocsikat összpontosítják a tárolótérségben.
Feladatot szab az őrzés-védelem - őrszolgálat megszervezése,
rendszabályainak végrehajtására
- Személyi állomány elosztása,
- Támpontok kiépítése,
- Anyagfedez;ékek,
- óvóhelyek.
A foglalkozásvezető közlést ad az el- ,,Gáz" parancsra felveszik a védőöl
lenséges vegyi támadásra.
tözetet és folytatják a munkát.
A foglalkozásvezető parancsot ad a Az alegységek -feltöltését végrehajtszállítógépkocsi kiküldésére az al- ják az ezred szállítószakasz és a hk.
egységekhez a harci járművek fel- z. töltő gépkocsijaival. A gk. csoportöltésére.
tok vezetői jelentik elgondolásaikat
a harci járművek feltöltésére, a
rendszeresített eszközök felhasználásával.
(A gyakorlati feltöltés végrehajtható:
- töltógépkocsiból,
- kéziszivattyúval,
- önfelszívó berendezéssel.)

Idő

Oktatási kérdések

14.00- \ A raktár felmálházása
16.00.

Feldolgozandó kérdések
tartalma, vezető tevékenysége

Gyakorlók tevékenysége
és módszertani utasítások

A foglalkozásvezető a szállítósza- A szakaszparancsnok és a raktárvekasz parancsnoknak és a raktárveze- zető felmálháztatja a raktárt és
tőnek feladatot ad áttelepülésre való 1 megalakítják a menetrendet.
felkészülésre. (Új körletbe.)
,,A hadtáphelyettest a harcálláspontton tartózkodva a TÖF tájékoztatta
a helyzetről, amelyből tisztázta, hogy
az e. 15.00 h-kor az ellenség védelmét áttörte és támadásba megy át.
Megérkezve a hadtáp vezetési pontra, magához hivatta a szolgálatiágvezetőket, tájékoztatta őket és elrendelte a hadtáp alegységek áttelepülését." (A körletet szemrevételezni

l

kell.)

A foglalkozás értékelése.

"''°

A foglalkozásvezető értékeli a fog-1 Értékelés után bevonulás az egységlalkozást.
hez.
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Az egy_ség_ üzemariy_ag-rakiár teleP.,ülése támadásban
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Melléklet az egység üza. rak.
SZakhorcászatl hgktkozás

levezetési tervéhez,
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