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l. 20. 08-22. 

2. 21. 06.00. 

J. 121. 16.oo-

\ 26. 18.oo. 

1 ?'. 16.00. 'J ··-~-29. o7 .oo. 
). 2~.-1-6.00-

Jo. 18.oo. 

1 t,. _.,._ ___ ~. 2'\. 08.00. 

~ 
7. 24. 06.00. 

t.~. 24. oB.oo. 

9. 24. 12.00. 

-o. -24. 18.oo. 

1. 25. 08,00-
25. 12.00. 

12. 25. l2.oo. 

1 

1---

13. 25. 15.oo. 

14. 25. 16.00. 

15. 25. 19.oo. 

16. 25, 20.00. 

17. 25. 21.00. 

- 2 -

..feladat Fsz 

El5kéezit6 részlegek utbai.nditáea, körletek 
berendezése és készenlét elérése. 

18. 

Tábori töltóaorok telepitéae 1 beérkez6 csapatok 
hajt6anyai;a:gal történt$ feltöltése. 

19. 

a./ Va~~-1. ello.állomáa elókéazitése, berende-
...... '- 0 .....,,, •• ~+-"'ltése 

20 • 

b./ Vosuti ello. állomáer61, annak keszleteibol 
rnmlandli éltn. ho.it6anvau vételezése. 2l. 

e./ Laktanyai készletbol romlando élm., haj to-
én egy6b anyagok vételezése. 

,--
22. 

A begyakorl. _eü-i bizt. érdekében a 37 .ö.po.hi. 
&SH. telepitéee. 

t----------
a./ Vaeuti el1o. állomás elókéazitéae, berende-

,.4a• én -"'·()tlt•téa• 

2). 

24.' 
b./ Vaauti ello.állomáaról, annak lészleteibol 

romlandó él.m .. , hajt6- és egyéb anyagok vé-
telezéae. 25, 

Htp.egyeégek, alegységek telepitéaének, össze-
kováeaolásának végrehajtása. 26. 
160. t. 16szer berakása va.suti szerelvénybe. 

345. euo ... on 15 !6 imitált sérült ellátása /az 
osztag állományából/. 
2 db. 14!-BT helikopterbe anyagok és sebesültek 
be- tSa kir.ak~sá.na'k: gyakorlása. 

27. 

28. 
Kato.natalálkoz6 élm. biztositása„ 
Szu- 5o !6 
CSNII • lo t6 
a./ Jo !6 imitált sérült hátraszállitása a 45. 

gl.e~ SH-~~l a 12) .. gl.ho .. SH-re a 345.cU„o. 
29. 

b./ A 345.eü.o-ra 3o !6 imitált sérült hátra-
száll. a 123.gl.ho. SH-r61 /a 12).gl.ho. er6 

• ivel, eszk .. -vel/ /régi uton/. 

~o. 

Pelkészités kere_tében a 150„ ello.z.-nál egy ~l. 
z. egy napi •zUkségletének megfelel6 egységszall. 
al'! 55.hk.e. ello.szd-.nál egy szd.egys.rakomány 
megalaki tása. 

Dl. 

A 150.ello.z.vátelez hajtóanyagot és kiszállitja 
az alárendeltek részére. 

Az 55.hk.e. Uz.AR. részére bajtóag. átadása a 
97. Uza.száll.z.-tól. 

A 45.gl.e. !eltöltése hajtóanyaggal a /Szu/ gl. 
ho. ar61vel, eszközeivel HDS.töltóaoron 

)45.eU.o. ás a 97 .Uza.száll . z. áttelepülése. 

123. g.gl.ho. /Szu./ ello.z.hajtóanyagot véte-
lez Zirc VEA-n. 

Időpont hladat 

26. 08.00. Htp.törzsek ée htp.ceapat készenlétének elérése 
a gyak. megindulási körletében. 

26. 14.00. Htp.vez . pontok htp.egyaágek, és alegységek át-
telepitése . 

26. 18.oo. A HDS.besorol a 150.ello.z-hoz 2o db. 5 t.-ás 
tj .tgk.-t. 

27. 08.00. Ve.suti ello.álls.-on a l2J.gl.ho. /szu/ réaz,r,e 
1 ja. 11H11 élelem átadása /500 t6 részáre/• 

27. o9.oo- A kiszáll. 16ezert o. 150 . ello.z. eszközei bátra-
27. 12.00. szállitási feladatként vieszaszállitják ZIRC K/ Á-ra 
27. lo.oo. 123. 60. gl.bo.-tól 2o f6 sérült kiüritése a 345. 

eu.o.-ra. 

27. 12.oo. Az áttöréshez a felvételezett 160 t. 16szer ki-
száll. a 45„gl.e.1- az 55.hk.e. ello.szd-hoz TP-ra 
és az 52. tU.e. TAS-ba. 

27. 16.oo. A 45.gl.e. ÜZAR. részére hajtóag.átadása a 97. 
üza. száll.z-tól. 

27. 18.oo. a./ A kiszállitott 16szert a 15o.e ll6.z. eszk. 
hátra.száll. feladatként visazaszálli tja Zirc 
K/Á- ról. 

b./ A 45,gl.e. SH. telepitáae az áttöréabez. 
28. ll.oo. 41.hk.ho. lNP. áttelepülése az áttörés után. 

28. 16.oo. /k• 
rekee/ 

.l Du:iiához történó ·el6revonáo során a 41.hk.ho. 
eszközeivel hajtóag.feltölt. végrehajtása. 

.:::u • .Lö.oo .. 
/lánct./ 

29. o7 .oo. íl;!l;:Í .sH. telepitése az_ átkelésbos /345.oU,o. 

29. 12.00. ~~. g!. :j .~:b~:mic:wis k~l~l~~~b~:a~~:;;t!vé-
500 f6 részáre/. 

29. 16.00. r,../ A 97 .Uza.száll.z. lc1szállit hajtóaayagot 
a 150.ello. z. körletébe /könnyitett ao,1-
tartály/. 

./ !n~~~·f!;:~;l~s.i~~tn ~f.".~;;.i: "li" élm. 
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