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A löszer anyagátadó köri�� működésének kérdései
gépi rakoai5 esetén

Horovitz Fer, alezredes
j
A lőszer anyagátadó körletek (továbbiakban: L ÁK) működésének biztosítása a hadműveleti
lőszerellátás kiemelt feladata. A LAÁK működésének megtervezése, megsze�zése komplex fel
adat, amelyet a fegyverzeti és technikai, hadtáp- és raktártörzsek szor9B'égyiiJjÍIÍűködésben valósítanak meg.
/) /�.;
A LAÁK működhet a HDS (hdt., ho.) anyagátadó körlet rész[1Je:':, vagy önállóan. A műkö
dés részleteinek vizsgálata előtt pontosítani kell rendeltetését és működésének feltételeit.
1. A LAÁK rendeltetése

A LAj� rendeltetése az elöljáró tagozatból (KHEL, HDS) gépkocsin érkező lőszerek elosztása és á�ása, a fogadó tagozat (HDS, ho.) saját, vagy alárendeltjeitől bevont gépkocsijaira.

Az elosztás és átadás r_negszervezését, irányítását a
�t (HDS, ho.) .!ábori !ős�
� (HDS tábori lőszerraktár, ho. lőszerraktár) végzik. A HDS pk. HTPH (ho. pk.
HTPH) elhatározásának megfelelően biztosítja a szükségesteltételeket a LAÁK működéséhez.
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a létrehoA LAÁK kijelölésénél figyelembe veendő alapvető tényezők: a terep i
zandó munkapontok száma, a beérkező szállítmányban levő g ' pk sík; /z'
fogadó gépkocsik
száma és azok érkezési irányainak figyelembevétele. Ezek bármel · ��� e en értékelése, vagy
l
figyelmen kívül hagyása biztos káoszhoz vezet.
,./
(JI
A terepviszonyok értékelésénél figyelembe kell ven;; lz1, hogy az átrakópontok (munkapon
tok) területe minimum 30X15 m legyen (3. ábra) és a munkapontok között legalább 20 métert kell
biztosítani. A munkapontok talaja szilárd - közúti" gepfocs1k számára járható -, dőlése 3°
nál ne legyen több. A körlet úthálózata fejlett - lehetőleg szilárd burkolatú - legyen, olyan számve-.
téssel, hogy a beérkező 200- 1000 db gépkocsiból álló oszlopok várakozását, gyülekezését bizto
sítsa. ( 100 db gépkocsi kb. 500 t. lőszert szállít, egy ho. részére, 1 LAÁK-ba egy időben kb. ennyi
lőszer érkezik, tehát az átvevő gépkocilld�arégyütt 200 gk-ról van szó.) Ennek útszükséglete .3.!l.
m/gépkocsit figy elembe véve (pótkocsis szerelvények hossza + kocsik közötti 1 5 m) 6-30 km:.. Az
'utak szélessége biztosítsa a kétirányú forgalmat, mert a leürült gépkocsik gyülekeztetése re"ggyakrabban ugyanazon az úton történik, melyen várakoznak.
i

A tapasztalatok szerint a leggyakoribb hiba a LAÁK szervezésénél, a nem elegendő és nem
m�elelő úthálózat biztosítása. Itt jegyzem meg, hogy egy gépkocsi elakadása - közúti kocsik tere
pen való mozgásánál ennek nagy a valószínűsége - meghiúsíthatja a LAÁK működését. Az előbb
vázoltak szerint, tehát a LAÁK területe közép-európai terepen 6-20 km2• (6- 10 km2 normál terepen, 10-20 km2 erdős-hegyes terepen.)
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b) Szer:iélyi állomány
A LAAK működését az átrakandó lőszer mennyiségétől, anyagáta.dó pgntgk számátgj, (ho. ok, e.-ek részére), a létesíthető munkapon!.qk számától és a terepviszonyoktól függő létszámú sze
mélyi állomány biztosítja. AzTtrakandó lőszermennyiség 400-2000 t. közötti lehet a HDS,
100-400 t. között a ho. LAÁK-ban. A HDS LAÁK-ban az átvevők száma 1-3 ho. és 1-3 HDS
közvetlen dd. (e.) lehet. Ezek számá�a külön anyagátadó po'!!oka_t_(�11_,á_'?}jq�ba!!.::.(IÁP) faf!l 'ff!ikifd:
tetni.
,Z.
A HDS LAÁK-ban az átvételhez és a tevékenység irányításához 4XAÁP létesítése esetén 1
lőszertároló osztály (4 ti., 3 tts., 12 sor) szükséges. Ekkor egy-egy AÁP-on 3-6 munkapont létesít
� Egy munkaponton 1 rakodógép 18-20 t/óra teljesítményt biztos1t.
�ban az átrakáshoz és a tevékenység irányításához 3-4Xe., 1-2Xz. AÁP létesítése
esetén a ho. lőszerraktár és lőszerszállító szd. állományából ( 1-2 ti., 2-3 tts. és 8-12 sor) szükséges.
A létesíthető munkapontok száma AÁP-onként: 2-4.
Mindkét típusú LAÁK-ban a rakodógépek kezelőin kívül szükséges 4-10 fő a géppel nem
rakható, kis mennyiségű lőszerek átrakásához, a megbontandó egységcsomagok kezeléséhez.
�z előbb ismertetett létszámigényeken kívül szü�rgalomszab���r _é���r���
állomanyra.
�gakmiszabályozók: a LAÁK-on belüli forgalomszabályozáshoz az egyes AÁP-ok felé, illetve.
onnan vezető utakhoz az útviszonyoktól és az AÁP-ok számától függően 5-20 fő, az AÁP-on
belüli forgalomirányításhoz 2-4 fő szükséges. A forgalomszabályozók számát minden esetben a
LAÁK felderítése után lehet pontosan meghatározni.
Óra/egységek létszáma az AÁP-ok területének nagyságától, a terepviszonyoktól függően rajtól
századig terjedhet. _§gy_A�PJed<:?�iz.g>�ításához 1 raj (7-9 fő) szükséges:
Híradóalegységek létszámát a létrehozandó AÁP-k száma és a terepviszonyok határozzák meg.
Az AÁP-k és a��t Ctovábbiakban; ,fil'), az AÁP-k és a beérkező átvevő gépkocsik vára
kozási körletei, az EP és az átadó gépkocsik várakozási körlete között megbízható rádió (URH)
esetenként RH összeköttetést kell biztosítani.
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e) Tárgyi feltételek

·v"

Rakodógépek
Rakodógépeket a HDS, illetve ho. rendelkezésre álló szervezetszerű rakodó � sqiíQpág�fí:;é.Q
z� ellátó i;.ászJóaljalctól, s*a,�októl, s�zoktól kell biztosítani. A rakodógépek
bevonhatók az alárendeltektől is. Ekkor figyelembe kell venni, hogy a rakodógépnek az alárendelt
LAÁK-ba (AÁP-ra) való visszatérése, feltöltése, telepítése időigényes és nem biztos, hogy gazda
ságos, időt csökkentő.

Kiegészítő eszközök:
- irányjelző tábla készletekkel csökkenthető a szükséges forgalomszabályozó létszám. Az
irányjelző tábla készleteket a 9. tábori lőszerraktárnál újításként kifejlesztették;
-,a r3!t dószőnyeg�ség�s()mag3k lekötéséhez szükséges kötél gépkocsinként biztosí
�
tandó, a gep ocsi készleteként.
-·:: J :C§�K��a_b���í��i kell ra_kodószőnyegeket a csomagolatlanul érkező lőszerek egysé e�
g
mago1asáho� _
µ - Frarmáószőnyegeket a szd. lőszerfelvételező helytől, illetve a zászlóalj lőszerellátó ponttól
vissza kell szállítani és a LAÁK-ban csereként kell leadni;
- kréta (fuhér) biztosítása szükséges az AÁP számának a gépkocsi ajtajára történő felírásához;
A lyukkártyák kezeléséhez réselő ollók szükségesek, az irányító állomány létszámával egyező
·
·
számban.___ ···- ' ·
1

,
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d) Idő

A LAÁK működéséhez szükséges idő meghatározásának gondja minden tervezőnél jelentke
zik. A tervezők azonban hajlamosak az idő meghatározásánál csak a KELL-bői kiindulni és figyel
men kívül hagyni a LEHETSÉGES-t.

A gépesített rakodás alkalmazásánál az idő meghatározását feszesen kell végezni. Itt nincs
lehetőség arra, hogy azt mondjuk " vegyen igénybe még 50 embert 1" , vagy " hajtsa meg őket!"
A gépi rakodással működtetett LAÁK {AÁP) működésének idejét ki kell számítani.

A számítás a kiivetkező tényezők figyelembevételével történik:
- a LAÁK berendezésének ideje Tb (óra);
- a rendelkezésre álló rakodógépek Rrak. {db) mennyisége;
- a rendelkezésre álló rakodógépek közül a legkisebb teljesítményű rakodógép teljesítménye
N,ak (tlóra);
- a LAÁK elosztó pontjának és a legtöbb gépkocsit átrakó AÁP elosztó pontjának átbocsájtó
képessége: 1/fá,b. {gk"óra);
- a rendszer feltöltési ideje: Tfeltöltési = R rak. Tátb {óra);
- a LAÁK EP-ja és a legtávolabbi AÁP EP-ja közötti út megtételéhez szükséges idő
(TAAP), valamint ettől az EP-tói a legtávolabbi munkapontig . szükséges idő {TMpon,) TAAP +
TMpont {óra);
- a LAÁK lebontásának ideje : T 1 {óra);
- az átrakandó lőszer mennyisége : tö,sz {t.);
- az átrakandó gépkocsik száma Gkö,sz (db);
Számító képlet:

TLAAK T + ------ + ------ + TAAP + TMpont + Tfeltöltési + T 1 (óra)
b
Tá,b.
R,ak · N,ak
Gkössz.

tössz.

O

Az aláhúzott tényezők változtatásával lehet növelni, vagy csökkenteni, lényegesen a LAÁK
működési idejét.

A számítás elvégzéséhez szükséges adatok egy része a tervezés időszakában rendelkezésre áll,
egy részét azonban csak a felderítés végrehajtása után tudjuk pontosan megállapítani. A tervezés
kor pontatlanul meghatározható adatokat - EP-k távolságait egymástól és az AÁP EP távolságát a
munkaponttól - jó közelítéssel meghatározhatjuk, ha a térkép szerinti távolságot 1,3-del szoroz
zuk, a megtételhez szükséges időt pedig 4 perc1an-rel szorozva, megkapjuk a TAAP és a
TMpont idejét percben.
A LAÁK berendezésének ideje az AÁP-k számától és a LAÁK körletének méretétől függően
1-2 óra. A lebontási idő ugyanennyi.
A LAÁK működésének biztosításához négy okmányra van szükség. Ezek egy része tervok
mány, másik része nyilvántartási okmány.
e) Okmányok

Á Tervokmányok:
f · - LAÁK műkiJdésének terve. melyben megtervezésre kerül az őrzés-védelem, a forgalomszabá
lyozás, a híradás és az erők-eszközök alkalmazása.

Utahány (átvételi és kiadási), melyen az átadásra kerülő lőszerek fajta, űrméret, darab {láda
csomag) szerint csapatonként kerülnek felvételre. Az utalványt a tábori lőszerraktár, illetve a ho.
fegyverzeti szolgálat állítja ki. Az utalványok képezik az elosztás alapját'
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Az ELOSZTÓ-t az EP-n települt irán ító cso ort tölti ki alárendeltenkénti bontásban fajta és
űrméret szerinti csoportossításban. Ezen ke .megtervezésre, ��:fa (alárendelt �
patnak) milyen lőszerből, h�ny láda {�somag) kerüljön.
- Az elosztis-·s;;-rán-az EP-� áthaladt gépkocsikon levő mennyiséget a KELL rovatból levonják.
� 32, _ �dásI: ke�� ���nyis�_::�Jt�j�v�:eg)c.
Ez az okmány tehát terv és nyilvántartó okmány is:)

� - ELOSZTÓ

r
'1 •--7:ii��b:kkártya
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A szegély-lyukkártya a gépkocsikon levő lőszer nyilvántartására szolgál�ével��
��-�� h � _a gépkocsikon rendszám szerint mil��Elen�őszer �3. A LAÁK működése. (HDS, ho.)

A LA;\K működésének több változata lehet. A változatok attól függően alakulnak ki, hogy
ki, kinekad át, valamint az átve�ó ·szándékozik-e saját alárendeltjei részére az átvétellel egy időben
elosztani az átvett lőszereket. Pl.: a HDS LAÁK-ban lehetséges, hogy egy-egy AÁP, egy-egy alá
rendelt ho. {dd., e.) ellátó zászlóaljától beérkezett gépkocsikra történik az átrakás. Lehetséges
olyan változat is, hogy a ho. nem az ellátó zászlóalja, hanem az ezredei ellátó századainak gépkocsijait rendelte be, és azokra már az ezredek szükségleteinek megfelelő csoportosításban raknak át. Ez
utóbbi több szervezőmunkát igényel, viszont a ho. LAÁK külön működtetését szükségtelenné
teheti. Az első változatot általában akkor alkalmazzuk, ha a ho.-k harctevékenységet folytatnak, a
másik vál�ozat {�ndeltektő! bevont gépkocsik) � ��cból �vo?t ho. feltölt�s�nél alkalmazható
� /{�
_
.
A HDS loszerellatáS [9�ataban a ��q_�C>!11bm�9� a valogmu. A kombmált esetben az elso f
· .· ·
�evékenységeffoiytató ho.-k {e.-ek) lőszerszállító gépkocsijai követik az első lépcsőt, a ho. ellátó zászlóaljtól megerősítésül adott lőszert szállító gépkocsikkal. Ilyenkor csak az első ·/,/
be a hf. �-) ellátó, � /�lépcsőből, a harcból kivont ho. (e.) üres lőszerszállító �pko<fijai
7
.
.
zászlóaljakhoz {századokhoz).
t j? -:,·�
t/1
meg a LAÁK működés���
Az előbb vázolt változatokat figyelembe véve viz.rgá
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a) HDS LAÁK, amikor a HDS J)-R átveszi és elosztja a lőszert a bo.-k részére, a ho.-k pedig az átveti)
lőszert, egy részét az e. -ek részére az dtvétellel egy időben elosztják. (1 . ábra)

Z.

A KHEL-től közúti gépkocsikon érkező szállítmány fogadását a LAÁK-ban a tábori lőszer
raktár törzse szervezi meg, a napi tevékenység részeként A szállítmány fogadásának előkészítésé
ben részt vesz a rakodó- és szállítmánykísérő-zászlóalj törzse is. A szállítmány fogadása előtt fel kell
deríteni a LAÁK-t olyan számvetéssel, hogy a felderítésre legalább három óra világos idő álljon
rendelkezésre.

A szállítmány érkezése előtt legalább 2 órával az irányítást végző lőszertároló osztálynak, a
megerősítő rakodó-, forgalomszabályozó-, őr- és híradóalegységekkel, valamint az átvevő ho.
k {e.-k) átvevő szakközegeivel együtt be kell érkezni a LAÁK-be.

A lőszertároló osztályvezető beérkezés után pontosítja a terveket, majd meghatározza az
AÁP-k berendezésének rendjét, az összeköttetés módját és rendjét, az AÁP-k készenlétének idejét. �
A orgalomszabályozó alegységnek meghatározza a forgalomszabályozók felállításának helyeit fa � �
forgalomszabályozás rendjét, az alkalmazott jelöléseket A várakozási és gyülekezési körletek forga- '�
lomszabályozóinak külön feladatot szab a körletekben való mozgásra. A híradóalegységek részére
meghatározza a híradás készenlétének idejét, a rádiók telepítésének helyét.
Telepítik az elosztó pontot és ahhoz közel a több kocsira átrakandó lőszerek átrakó pontját
Az utalványok alapján megtervezik az ELOSZTÓ-n az elosztást.
Jelenti a lőszerraktár parancsnokának a LAÁK-be tőrtént megérkezést.
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Az AÁP-k kijelölt parancsnokai, {alosztályvezetők, tűzszerészek) az átvevővel {átvevőkkel)
együtt, a megerősítésül kapott rakodógépekkel, őr- és forgalomszabályozó-alegységekkel menetet
hajtanak végre az AÁP-ra. Az AÁP-ban kijelölik a munkapontok helyét és telepítik a rakodógépe
ket, az EP-t.
A forgalomszabályozóknak és a fedezőbiztosítást végző őralegységnek feladatot szab.

Az átvevő megtervezi az :ELOSZTÓ-n az elosztást alárendeltjei szerint.

��.Jrktző �.!�.s ��!:lc�ikn!1c az átvétel előtt legalább egy órával be_ kell érkezni a
_Jilielölt !iírakozási
Jelentik az osztályvezetőnek az AÁP telepítésének befejezését.

· ··
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A körletbe érkezés után az oszlopparancsnok jelentkezik az átvevőnél és AÁP·parancsnoknál,
{lőszertároló alosztályvezető). A tereptől, a gk.-k számától függően az átvevő gépkocsik beállhat-'
nak a munkapontra vagy csak egy-két gépkocsi áll be. A rakodógéphez beállt gépkocsik vezetői a
beállást követően előremennek az elosztó pontra, felsorakoznak és az átvevő meghatározza
részükre az általuk átvételre kerülő lőszer mennyiségét és fajtáját.

A szállítmányparancsnokot a találkozási pontra (TP) való megérkezése után az átvevő meghí·
zottja tájékoztatja az átvétel és átrakás módjáról. Ezután bevezetik a szállítmányt a LAÁK várako
zási körletébe. A szállítmán arancsnok átadja az irAnyító S§p__Eortn� a szegély-lyukkárty� A
szállítmányparancsnok áta ó az e os�teljes folyamatában � elosztó ponton tartózkodik. A
szegély-lyukkártyák alapján az irányító csoport ���k�c_�_rnilyen�d
van �egrakva és melyik ho. (e.) részére. I?elyik AAP·on_�':�l. átt*ásra. !iz!.,�.J�.op: ho:J.e ·t
gjesz
n . �jtik��-�it az_AAf s�.á.!.J.!!y.p - legalább 30 c
��T_Qj� .!�
��- �
át á.tadv a
_- A I ukk' án rö íri�� számát, m ·
gépkocsi��<?�Za ályzókkal, iranyje� ta .
az AAP-ra, annak elosztó pontjára irányítják,
-� '"'"
,,
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A kis mennyiségű lőszerek elosztását a TLR, EP-ja közelében létesített_AP-n hajtják végre. ( 1.
ábra.) Az ehhez szükséges gépkocsikat az átvevők a beérkezéskor biztósí�-

-·. ·-"---

Az AÁP elosztó pontján a lyukkártyát a gépkocsivezető átadja, az irányító csoport megálla·
pírja milyen és mennyi lőszer van az adott gépkocsin. Kijelölik melyik e. (z.) részére kerül átadásra
és rögzítik azt az ELOSZTÓ·n, valamint a lyukkártyán. Az átvételre kijelölt gépkocsivezetőt szólít·
ják, aki a munkapontra irányítja a gépkocsit. Az átrakás végrehajtása után a forgalomszabályozó irá·
nyítása mellett a leürült géekocs� a releke��lg,J!, a megrakott gépkocsik a besorolási
pontra mennek.
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Az utolsó gépkocsi átvétele után az AÁP parancsnoka és az átvevő az ELOSZTÓ-t le"iÁrja, az
utalványra az átvett mennyiséget átírja, majd az átadás-átvételt aláírják.

Az AÁP parancsnoka jelenti az átadás befejezését és az osztályvezető parancsára intézkedik az
AÁP lebontására, vagy újabb átrakásra készül fel. A lebontás után besorol az osztály besorolási
pontra.

A ho. LAÁK működésének rendje ebben az esetben megegyezik a HDS LAÁK működésével.
Eltérések a LAÁK körlet méretében ( 1-3 km2), az alkalmazható rakodógépek mennyiségé·

ben vannak.

b) HDS LAÁK, amikor a HDS TLR átveszi a raktár feltöltésre érkező lőszert és azt saját osztályainak
. átadja. (2. ábra.)

A KHEL-től közúti gépkocsin érkező szállítmány fogadását a tábori lőszerraktár körletében,
vagy attól 10-15 km-nél nem távolabb levő LAÁK-ban a tábori lőszerraktár törzse szervezi meg, a
napi tevékenység részeként. A szállítmány fogadásának előkészítésében részt vesz a rakodó- és
siállítmánykísérő zászlóalj és a gépkocsi szállító zászlóaljak törzse is.

76

A szállítmány fogadása előtt fel kell deríteni a LAÁK-t, ha a felderítés a TLR körletének elfog
lalása előtt nem törté n t meg. A felderítésre legalább három óra világos időt kell biztosítani. A szál
lítmány érkezése előtt legalább 2 órával, az irányítást végző lőszertár oló osztálynak, a megerősítő
rakodó-, forgalomszabályozó-, őr- és híradóalegységekkel, a szállítóalegységekkel és az átvevő
lőszertároló osztályokkal együtt el kell foglalni a LAÁK- t.

Az átvé telre kijelölt lőszertároló osztályvezető a körletbe érkezés után pontosítja a terveket, meg
határ ozza az AÁP-k berendezésé n ek rendjét, az összeköttetés módját és ren djét, az AÁP-k készle
té n ek idejét, az üres szállító gépkocsik várakozási körletét. A forgalomszabályozó-, őr- és híradó
alegységeknek megszabja a feladatukat. A beérkező szállítmány várakozási körletében levő forga- . _
lomszabályozóknak külön feladato t szab.
)
Telep'.tik az elosztó pont kat, ponto ítják _:z__� s �-te_1:'� 't
:
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Jelenti a TLR paran csnokának a LAAK elfoglalasat.
� Z �·�:
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Az AÁP-k működtetését egy-egy lőszertároló sztály szerveze�zerű áll mányával_ végzi. A _ l'/5'megerősítő rakodó-, őr-, forgal mszabály zó-alegységekkel me ete hajta ak-végre az AAP-ra. Az
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AÁP-ban kijelölik a munkapon tok helyét, telepítik a rakodógépeket és az EP-t.
o

o

n

t

n

A forgalomszabályozó- és őralegység részére megszabják a feladatot. Az üres szállító gépko
csikat - a tereptől függően - beállítják a munkapon tokra (3. ábra), vagy egy részüket a kijelölt vára
kozási körletben várakoztatják.
Ez utóbbi esetben meghatározzák az üres gépkocsik behívásának időrendjé t.

A rakodógéphez beállt üres gépkocsik vezetői az AÁP elosztó pon tján felsorakoznak mun ka- / -/I
J
rontonké nt.. Az osztályv�-���ő _ lll_e��!-_táro�-� �ta!�k átvételre kerülő lőszer mennyiségét és fajtát t:7.:.
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A szállítmányparancsnokot a TP-ra érkezése után a fogadással megbízott alosztályv ezető tájékoztatja az átvé tel és átrakás módjáról. Bevezeti a szállítmányt a LAÁK várakozási körletébe. A
szállítmányparancsno10:ta�ia az irányítócsoportnak a szegély-Ii�_l?c�_<Íi{at. A szállítmá nypayincs:.
nok az átvé tel te1jes folyamatában az EP-on tartózlrooilé.
,;.ip� -��.,,!/ �
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,A szállítmány átvétele, elosztása folyamatosan törté nik a szegély-lyukkártya alapján . A gépkocsikat az elosztó ponton az irányítócsoport rendezi, melyn ek során tisztázásra kerül, hogy milyen
lőszerrel vannak a gépkocsik megrakva, és melyik osztályhoz kerüln ek, melyik AÁP-on kerüln ek
átrakásra. Ezt az ado tt osztály ELOSZTÓ-ján rögzítik és a gépkocsit az adott AÁP számával megjelölik.
/

A lyukkártyán rögzítik az osztály számát, majd a gépkocsivezető nek átadva, azt forgalomsza
bályozással az osztály EP-ra irányítják. Az osztály EP-on az irányító csopo rt a lyukkártya alapján
megállapítja milyen és mennyi lőszer van a gépkocsin . Kijelölik melyik mun kaponton, melyik gép
kocsira kerül átrakásra és rögzítik azt a lyukkártyán, és az ELOSZTÓ-n . Az átvételre kijelölt gépko
csivezetőt szólítják, aki a mun kapon tra irányítja a gépkocsit. Az átrakás végrehajtása után forga
lomszabályozással a leürült gépkocsit visszairányítják a gyülekezési körletbe, vagy gyülekeztetik
munkapontonké nt.
A megrakott gépkocsikat az osztály beso rolási pon tjára irányítják vagy a mun kapontokon
gyülekeztetik.

Az utolsó gépkocsi átvétele után az irányítócsoport lezárja az ELOSZTÓ-t, az átvett mennyi
séget rögzíti az osztály részére kiadott részutalványon. A munkapon tokat lebontják és beso rolnak
BP-ra.
Az AÁP parancsnoka jelen ti az átvé tel befejezését és bevezeti az osztályt, a besorolt lőszerszál
lító alegységet az osztály körletébe.
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A körletben a lőszerkészletet terv szerint elosztja az alosztályok között, az alosztályok a szál
lító gépkocsikkal települnek, készenlétüket jelentik, majd folytatják megszabott feladataikat.

Az előbb leírt módszerek, tevékenységi rendek természetesen változatok. Hangsúlyozni kell,
hogy a konkrét körülmények hatására, a begyakorlottság növekedésével vagy az ellenség tevékeny
ségének következtében számtalan változat jöhet létre. Az itt leírtak nem teszik fölösle
gessé a lőszerellátással foglalkozók alkotó tevékenységét, a jobb és tökéletesebb megoldásra való
törekvést.
(Az ábrák a folyóirat végén találhatók.)
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