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A szakharcászati gyakorlat - az alegységek és így a gépkocsi szállító zászló
alj személyi állományának alapvető kiképzési formája. Egyesíti magában az el
sajátítást, a gyakorlást, a katonák összes megelőző tantermi és terepfoglalkozásai
nak gyakorlatát. A gyakorlat során teljes értékű képet kapnak a szakemberek a 
gépkocsi szállító zászlóalj korszerű harc-viszonyok között végzett munkájáról. 

A gyakorlatra való megfelelő sikeres felkészülés érdekében a gyakorlat ve
zetője négy-öt fő tisztből álló csoportot - általában a szolgálatvezetők - jelöl 
ki segítőként. Meghatározza a gyakorlat célját, a gyakorlat levezetésének rendjét, 
a hadtáp-harcászati helyzetet, a „harccselekmények" körzeteit (sávhatárokat) az 
anyagi biztosítás rendjét. A sze~ezési intézkedés és feladatok szóban kerülnek 
meghatározásra. 

A gyakorlat alapdokumentuma a térképen kidolgozott - gyakorlat terve. 
Ez grafikus és táblázatos részekből áll. 

A gyakorlat tematikáját mint ismeretes az érvényben levő kiképzési prog
ram határozza meg. Az elöljáró parancsnoknak azonban jogában áll pontosítá
sok és bizonyos fokú, a konkrét helyzetnek megfelelő változtatások eszközlé
sére, figyelembe véve a harckiképzés, politikai és szakmai kiképzés követelmé
nyeit. Értékelni kell a személyi állomány kiképzési fokát és figyelembe venni 
a kevésbé ismert kerdések tanulmányozásának lehetőségét. 

A gyakorlatot célszerű szakaszokra bontani és a tanulmányi kérdéseket 
megfelelő harcászati alap figyelembevételével kell kidolgozni. 

Az alegység parancsnokok, az alegységek és a zászlóalj egésze tevékenysége 
minden szakaszban világosan kell, hogy tükrözze a tervben rögzített hadtáp
harcászati elgondolást, mely az érvényben levő utasítások és szabályzatok köve
telményei szerint kerül kidolgozásra. Elengedhetetlenül fontos a levezetés epi
zódjainak, a tevékenységeknek átgondolása, összekapcsolása úgy, hogy minden 
munkafolyamat törvényszerű következménye legyen az előzőnek. 

Példaként, az alábbiak szerint lehet egy tervet összeállítani. 
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TERV 

az önálló gépkocsi szállító zászlóalj szakharcászati kiképzésére 

Gyakorlat tárgya: ,.Önálló gépkocsi szállító zászlóalj tevékenysége anyagi 
készletek utánszállításakor, sérültek kiürítésekor az ellenséges tömegpusztító 
fegyverek alkalmazási viszonyai között.'' 

Gyakorlat célja: - lehetőséget biztosítani a zászlóalj törzse és parancsnoka 
számára, hogy gyakorlatot szerezzenek az anyagszállítások megszervezésében, az 
alegységek vezetésében az anyagátrakások idején; 

- tökéletesíteni az alegységparancsnokok vezetőkészségét a radioaktív és 
vegyi anyagokkal szennyezett terepszakasz leküzdése során, valamint az atom-
fegyver alkalmazása következményei felszámolásában; .,, 

- gyakoroltatni: a gépkocsivezetőket oszlopmenetben rombolt és szennyezett 
útszakaszokon, őrzés-védelem megszervezésében, az anyagok ki- és berakodását 
dokumentumok, okmányok kitöltését, gyakoroltatni a javító szakaszt a kisjaví
tások elvégzésében; továbbá az étkeztetés és az egészségügyi biztosítás meg
szervezését. 

A gyakorlat ideje: (meg kell határozni az óraszámokat, napokat és a leve
zetés időszakait). 

A gyakorlat erő- és eszköz-szükséglete: az egész zászlóalj személyi állo
mánya, gépkocsik, pótkocsik, fegyverzet, álcázó és védő felszerelések. 

Tanulmányi 
kérdések 
kidolgozására 
fordított idő 

1. 

A GYAKORLAT LEVEZETÉS RENDJE 

Tanulmányi kérdések Gyakorlatvezető tevékenysége 

2. 3. 

Első időszak (év, hó, nap) 

Magasabb harckészültségi fokozat elrendelése a zászlóalj részére 

...... -tói ...... ig 

...... tói ...... ig. 
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A gépkocsi szállító zász
lóalj gyülekezésére szol
gáló jelzés kiadás. Gép
kocsik elvonulása a 
málházás helyére. 

Gépkocsikra történő 
felmálházás, anyagi do
kumentációk. 

Kiadja a riadó jelet. Ellenőrzi a 
szolgálati ág vezetők tevékenységét, 
a kiértesítési rendszert, a tisztek be
érkezését a zászlóaljhoz, a személyi 
állomány felszerelését, fegyverzetét, 
lőszerrakodást, alegységek felsora
kozását az alakuló téren, gépkocsi
vezetők munkáját. A szolgálatveze
tőkkel kronometrikusan ellenőrzi az 
összes tevékenységet. 

Ellenőrzi a gépkocsikat, az anyagra
kodáshoz való felkészülést, a doku
mentációkat az oszlopparancsnoknál 
és a gépkocsivezetőknél. 



1. 

...... tól ..... .ig. 

óraszámban 

Elhelyezési 
körlet elfog
lalásának 
ideje 

óra 
számban 

...... tói ...... ig. 

2. 3. 

Oszlop megalakítás, me
net az összpontosítási 
körletbe 

Ellenőrzi az oszlopmegalakítást, a 
menetkészenlétet, kiadja a menet
parancsot. Ellenőrzi az oszlopok 
mozgását, a technikai zárórészleget. 

Második időszak (év, hó, nap) 

Anyagszállítások tervezése 

A parancsnok munkája Zászlóalj pk.-nak átadja az anyagi 
az elhatározás kidolgo- készletek szállítására vonatkozó in
zására tézkedést. Ellenőrzi és értékeli a pa-

rancsnok és a törzs tevékenységét 
az elhatározás kidolgozásakor, a tér
kép elkészítésekor, a szállítási szám
vetések összeállításánál. Ellenőrzi a 
kidolgozott okmányokat. 

Őrzés-védelem megszer- A szolgálatvezetőkkel ellenőrzi a 
vezése munka menetét. Segítséget nyújt az 

őrzés-védelem megszervezésében. 

Feladat meghatározás és Figyeli az alegység parancsnokok te
feladat lejuttatás a sze- vékenységét. A parancsok lejuttatá
mélyi állomány részére sát a beosztottakhoz. Ellenőrzi a 

Gépkocsioszlopok 
alakítása 

pártpolitikai munkát, egyéb felada
tok végzését, a pihentetés megszer
vezését. 

meg- Ellenőrzi: az elhatározásnak megfe
lelő parancsnoki tevékenységet és a 
törzs munkáját (szükséges számveté
sek elvégzését, személyi állomány 
elosztását oszloponként, technika el
osztását oszloponként, anyagi egész
ségügyi biztosítás megszervezését, 
párt- és komszomol szervek munká
ját). 

Harmadik idöszak (év, hó, nap) 

Anyagi készletek szállítása és sérültek kiürítése támadásban 

...... tól ...... ig. 

...... tól ..... .ig. 

A zászlóalj áttelepülése 
új körletbe 

Alegységek harcképes
ségének helyreállítása. 
Atomcsapás következ
ményeinek felszámolása 

Atadja a támadó harcra vonatkozó 
közlést, intézkedést ad a további át
településre. Ellenőrzi az oszlopok 
menetét. 

Atadja az atomcsapásokról szóló 
közlést. Meghallgatja a parancsnok 
elhatározását a közlésről. Ellenőrzi 
a harckészség helyreállítását az 
atomcsapás következményeinek fel
számolását. Figyelmet fordít a men
tőosztagok megalakítására, sérültek 
kiürítésére, sugárfelderítésre. 
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1. 

2 óra időben 

2 órában 

2,5 órában 

1 órában 

1,5 órában 

1 órában 

2 órában 

Parancsnok 
elhatározása 
szerint 
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2. L 

Zászlóalj személyi állo- Jelt ad a légitámadás imitálására. 
mány tevékenysége légi Meghallgatja a parancsnokokat. 
támadás alatt 

Rádióaktív 
terepszakasz 

szennyezett 
leküzdése 

Anyagutánszállítások, 
sérültek kiürítése 

A menet alatt kiadja a terep szeny
nyezódésére vonatkozó közlést. Meg
hallgatja az 1. sz. oszlopparancsnok 
elhatározását a szennyezett terepsza
kasz leküzdéséről. (A 2. sz. oszlop
pk.-ot valamelyik szolg.-ág vezető 
hallgatja meg). Ellenőrzi a katonák 
tevékenységét, hogyan alkalmazzák 
a védőeszközöket, hogyan végzik a 
mentesítést. 

A zászlóalj meghatározott körletbe 
történő beérkezésekor átadja az 
anyagszállításokra vonatkozó intéz-
kedést. Ellenőrzi a törzs munkáját: 
az okmányok helyes kitöltését. Fel
adatot szab a sérültek kiürítésére. 

Rombolt 
küzdése 

útszakasz le- Menet közben átadja a rombolt út
szakaszra vonatkozó közléseket, hol 
van rombolt híd, az imitációs cso
portnak intézkedést ad. Meghallgat
ja a pk. elhatározását, ellenőrzi a fo
lyón való átkelést. 

Anyagátadások 

Ellenséges támadás visz
szaverése 

Ellenőrzi az anyagok átrakásának 
rendjét, a sérültek szállítására való 
előkészíését, figyelemmel kíséri a 
sérültek hátraszállítását az egészség
ügyi alegységekhez, vagy a tábori 
kórházhoz. 

Jelt ad az imitálók részére az ellen
séges tevékenység megkezdésére. El
lenőrzi az ellenség visszaverésére 
szolgáló intézkedéseket. 

Negyedik időszak (év, hó, nap) 

Anyagi készletek fogadása az elöljáró tagozattól 
Menet végrehajtása az elhelyezési körletbe 

Gépkocsikon szállított Kiadja az intézkedést a szállítmány 
anyagok átvétele éjszaka fogadására. Ellenőrzi a parancsnok 

és törzsek munkáját. (Körlet felderí
tés, anyagok átvétele-átadása anyag_ 
fajtánként). Meghallgatja a zászlóalj
parancsnok elhatározását, azt jóvá· 
hagyja. 

Phentetés megszervezése Kiadja az intézkedést 
állomány pihentetésére. 
őrzés-védelmet. 

a személyi 
Ellenőrzi az 



1. 

órákban 

...... tói ...... ig. 

2. 

Gépkocsik karbantartá
sa a telephelyen 

Gyakorlat értékelése 

3. 

Ellenőrzi a gépkocsik karbantartá
sát, az üzemanyag-feltöltések elvég
zését. Meghallgatja a parancsnok je
lentését a személyi állományról, 
fegyverzetről, raktári anyagok meg
létéről. 

összegezi a gyakorlat tárgyát, célját 
értékeli a tanulmányozott kérdése
ket, kihirdeti minden alegységre és a 
zászlóalj egészére vonatkozóan az 
értékelést. összegezi a szocialista 
munkaverseny eredményeit. Kiemeli 
a legjobb parancsnokokat és gépko
csivezetőket. Feladatokat szab a to
vábbi szakharcászati ismeretek el
sajátítására. 

A gyakorlatvezető az adott terv kidolgozása során, köteles részletesebben 
kidolgozni térképen a közléseket és azokat helyesen össze kell kapcsolni az álta
lános harcászati helyzettel. 

Az összpontosítási körletben a személyi állomány fedezékeket, bunkereket, 
óvóárkokat készít, felhasználva az összes helyi álcázó és védó anyagokat. E kér
dés kidolgozását le lehet szűkíteni a műszaki építmények kijelölésére. 

A bonyolult és a valósághoz közelítő viszonyok gyakorlása érdekében a 
zászlóalj mozgását és az anyagi készletek szállítását úgy kell beállítani, hogy 
azok az ellenséges tevékenység időszakában menjenek végbe. Ez lehetővé teszi 
azt, hogy alapvető feladatként kezeljék az alegységek harcképességének helyre
állítását, a tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolását. 

A sérültek kiürítését 12-18 fős imitált sérültek kijelölésével célszerű gya
korolni, a zászlóalj-segélyhely, az ezred-segélyhely szerepében tevékenykedjen. 

Az elöljáró tagozattól érkező anyagi készletek átvételét a következők sze
rint célszerű megszervezni. Az ellátó szerv szállító eszközei megjelölésére a fel
málházott gépkocsikból vegyes oszlopot kell összeállítani és így kell gyakorolni 
az üres kocsikra való átrakást. 

A gyakorlat összes mozzanatában - a menetek végrehajtása alatt, az anyag
szállitások, a sérültek kiürítése során oktatni kell a gk. vezetőket a követési tá
volság betratására, a parancsnokokat az oszlopvezetésre, tájékozódásra a terepen 
és a térképen. Biztosítani kell az oszlopok időbeni beérkezését. 
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