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A gyakorlat hadtápblztosltás át véEző személyl, ál].oBány
a klképzé61bázlson, llletve a dlnanlka tdószakában
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A gyakorlat hádtápbl ztosltás

át végző szeúé}yiá1lonrány
e vasútíszállítás 1dószakában
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Id6számveté3'

az elvégzendó hadtápíelád atokra
A feladat rnesismerése.
smerése. elosztása

feladat megtervezésé
Élelmlszer választék fe]mérése/plack,/
El].átó részlegek vezétóá1lománya kljel
szakanyas §záítvetések elkészltése
Részletes beszerzés1 tervek elkész.-é
.§zállítá§ok eEyeztetése vállalattal
szem_r€vételezés az I. üteri,fe fhaza!/
szemrevételezés a IT. utemre /szu.
A

Hadtáptechnikal vezénylések1génylése
vasút1 s2á1lltások 1génytése /terv.-e/
Á ha2a1 8yako.lat /I.üter-/ elókész.-e
Vállalat1 meglendelések az I.üteme
Kölcsön anyagok átvétele az r.ütenre
Rakodás1 8yakorlat vé8fehajtása
vezényelt hadtáptechnlka átvétele
Hüt6. kenyérszálutó gk-k szervlzelése

meArendelések a TI. uteoae
anyagok
vlsszaszá)-lítása /I. /
Nőlcsön
Kölcsön anyaAok átvétele a rr.ütee.e
Élelmlsze.ek, e8yéb anya8ok beszá11.-a

Vállalat1

ztás /6dago].ás. készletezés/
átvéte1 Répcelakon
Módszertan1 foElalkozás elló. áJ.t. -nak
Ruházatl, e8yéb anyagok kladása
szeí!üe, eló]Járó1 ellenórzés
Á1lománygyülés
B€rakás-s2á11 ítás-klrakás

Utvonal engedélyek negké.ése
Nehéz technlka s2állítása
EIókészltó .észleg menete
Átrakókörzét el]átás1 tevékenysé8e
tarvazés
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Á hadtápbizto§itás r.endje az éleslövészet

ldószakában/e-tonap/
/A résztvevók az éjszakát a bázlson törtlk. /
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,sz. vdzlat
E.l.L á tó csopor!o51tés s §záJ.]itnényban
ó

e.Le k t

romos kábe1

elosztó

biztonsá91
MeqJeovzések:

-az e]"ektronos Vezetékeket é§ a Viztönlőt kelló Deló9áss61, de a slntó1
és a mozgó alkatrészekt6J elkülönitetten kell eJ.helyezni,
-B Víztömlót € rögzltési helyeken ronggya1 Védénike11 6 surJ.ödá§tól,
Dert az üteme§ rázkódás okozta surlódég 1-2 nap aJ.€tt kílyukésztJaI
-az aggre9étorhoz blztositott gázotsJDÓl Vételeznek €z F1,lG-hez és 6 ínoz_
gókonyhákhoz is - ennek okmányi leltételelt ne9 kel] t6remteni,
-s hÜt69épkoc6lkhoz az éLwázakat nen széllitottul< eJ., csak szerelvény€nként l-r darabot,
-v€zatélie3 ö§szekött€té3
szükséges J.e9a-l.ábt, é központ é9 a konyhg közőtt,
d€ célszerü á raktérrs! és az éggregátor kezÉl6Ve_L is m€gterentenl.

,7.,5z. vézr-at
A raktár Vagoí beaendezési Vázlata

mérl6g

§zá1-1.e11o.ti.
takheJ.ye

roktároé
ie kn oly6

üdttóítal
/rekeszekbe

élm , a9.

!9.9l_s@k.. -nindkét sJtó h6aznélÉtátbizt06rtanJ. k€li.
-az aJtónyilésok6t ltt i9 - 6
szük§ é9€ s

konynáéhoz hasonlóan

- blzt051tanl

_6 rakodólapok Bz B§etben 6Pecrá11.3 nagasitokkat ellato!t nornál
aaklaPok; ezek teherDirása l tonna, €z ársó szantJükón "téVó sg.ot mlhden irényúkio6lés elten véd!.k
-a baíná]názá§ sorrenoJétt a térolé§ rendjét a f€lhs§znólás sorrer!jének megielelóen ke11 kialakltanj.
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A konyha Vagon be16ndozésíVéz-Lété

€9.tárol

teld_aszta1
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el'záró§z€l.epe6viztöml6
Meql€qvzések.

'

vtzkiönt6

-a 6 t6 nego8zlésa: 2 tó székéc§, l t6 VizszáJ"J..gkv., 2 lö hüt69kv.,
1 tó egyéo /széLl./ gkv.
-az on€]ete6 égyakat egymá9hoz ./'kiugrég eJ..ten/, Vataoínt o Végon otdaIéhoz l§ rögzíteni ke_Ll.
-az eme16t1 égysk külsó o]d€J.éra J.o-Is cm széles deszkát kel_L he-Lyezni s legurutá6 eJ.len,
_é Vagon mindkét oldE!án hssznál.ní keIl sz sjtókat,
-az 6Jtónyi]ásokat €1 kall lótni lábd€szkáV€1
és derékmáoasságDan
korlát t€l
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sz. vázldt
szé1l1tás

Fürde'.tés á

személyszéJ.lató

Tr-]l
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a.Latt

le-rá.t_Lltott rskoncák
kötél l<orJ.ét

zuhény róz§a 9zer€pper
Meo]leoVzés€k:

s személykocsr közép éíJarojáróJ, 1ép a pőrekoc§iré,
kezéló biztonsága érdekéDena középétJáróöan egy ró segltö
tgrtózkodjék
-szükség esetén 6 vr'C-be is §eáJ..titható egy zuhanyozó rózsa,
-s szóll1tá3 közDeni lürdetés c§ak é szolgálatot leadó ál.tomány részére Volt lriztosltv6, éz egyéb á1lonány részérecsak mosdési 1€hetőség Volt,
/4-6 napos §zé1lltási idószkra elegend6/
-az
-az

FMG kezeJ.ó
lj|"lG

