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Az önólló ellótó zószlóolj szokhorcószoti gyokorloto

írü1: A. Píokopcsik ezredes és M. Be\er pzredes

Meg jel,ellt a ,,TiL v ao'ru4seÍ,ni.lt Szil" cí,mű f olgói,mt 1988111 , szőmát t n

Terepíoglal,l<ozás szervezésdkor nehéZségekbe ütlközik,a rnagas Éokú
hateiíonyság etéré§e, ha nem Ves§züLk ligyelembe az egye§ hadtápalegy_
§egdk, -intézetek és §zolgá!]ati ágak rendeltetését és sajátosságait. Ez kű-
lönösen fontos aldkor, amikor a terepfoglalkozáson egy önálló ellá,tó-
zászlóalj vesz részt.

Milyen formákat és módszereket alkqlmazzunk az önálló ellátózász-
]óalj szakharcászati gyaü<oilatának levezetésdkor, mi,képpen építsük fel
a íogla],kozást?

Terepfoglalkozás alatt a személyi állomány oktatáúnak legereclmé-
nyesebb módja a szoJ,gála,ti kötelrnek végrehajtil§ával kapcsolatos gya-
korlati munka, viz§gáilju,k rrleg a §zakharcászati gyakorlat levezetésének

€yik v,áltozatát.
A fe]]készülé§ legké§óbib a terepfog{alkozás kezdete elótt egy hónap-

pal veszi kezdetét és az általában rnagában foglalja: a kiindulá,si adatok
pontosítását, az okmányok ktdolgoását, a ioglaüozásvezetó és lhe]yet-
i€bei, valamint a dcintnökök kijelöIését, a szernélyi állomány Byra,korol,
tatá§át, aZOn terep tanu]mányozá§á!, ahol a kiképzési íeladatokat vég-
re kell hajtani. Ugyanerhben az idöÜen ,kelt kidolgozni az elgondolá§t a
magyarázó felj€yás§el, a szer"vezé§i utasításokat, a felad,atot. Szii]kség
esetén dl lehet rkészíl,eni a íoglalkoá§\/ezető és a döntnökök ,egyéni ter-
veit, az imitációs tervet, ,a hadtápparancso,kat (-intézkedeseket) §tb,

A tapa§ztalat azt ldlznnyíl:a, hogy az €tltítozá§zlóalj szatkharcászati
gya,korla,lrinak céxja l€het például az, hogy a parancsnokok és a törzselk
gyakorlatot §zerezzenek az alegységek megszabott feladatok végrehaj-
tá§a, t€,rep€n való szétlbonta.kozás és,bonyolult viszonyok (,nappa[ é§ éj-
jel) lközötti mozgá§ alatti tevékenysegének és veze,iésének megszervezásé-
ben; a személyi áIlomány gyakorlati járüa§ságra t€gyeTl szert az alegy,
ségelk telepítésekor (fuImálürázásakor), a tábori üszonyok bzötti ke-
,ryé*iit""k*, a jáITnú,ydk oszlolban - nappal és éjsza,t<a - 

jriLrhataülan

rlwiszonyok, rornh,olások, ornliá§ok, tűz és szennyezé§ viszonya,i közötti
vezetéseberr; az any€gi esztktiizölk átvételébql (kiadá§rában), nyi]vántar-
Lisában és tárolásábarr; a ruházati javítomúhely telepítesében, valanin,t
a,nlházat és láb]beli féMítá§ávax kapcsolatos munJnák végrehajtásátban, a

szeúnélyi. állornány tisztasági fiindebesének e§'a vegyti§ztí ásnak a vég-
re}raj tá§áb a,Tr.
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Tehát a €yakorlat felöIeli a hallgatók minden kat€góriáját, ez pe,
di€ lehetóvé teszi a reális vi§zonyokat megközelitő he]yze,t ilétrehozását,

az okatás intenzitásának és komplexitásának elérését.

A magyarázó feljegyze§b€n é legbonyolultabb és legterjedelmesebb
okmány - a gydkorlat levezetéséndk rraptári rterve. A ban sorban fel
kell §orolni minden kiképzesi kérdest és azok feldolgozásánalk rerrdjét.
Amilyen a módszertani terv, olyan lesz a megsza,bott feladatok végre-
hajtásáma} a terve.

Yizsgóljunk meg egu lehetséges DóLtozatot:

Mozzarratok, I{iképzesi kérdések, liiképzé§i idó

A foglalkozásvezetók és döntnökök
tevékenysége

A hallgatók tevékenysége

Elsó mozzanat:
Az ellátó zászlóali alegységeinek harckészültségbe vAló helyezése.

l. A személyi állomány tevékenysége a ,,Gyülekező" vezényszóra.
Az anyagieszközök kiosztása és fehakása a gépkocsikra és a pótkocsikra,
a hadtáptechnika kikonzerválása,

2, Az alegységek előIevonása a gyakorló riadó kórletbe és a liiképzési fela-
datok végrehajtásának helyére.

3. A zászlóalj elhelyezése az összpontositási körletben,
A zászlóalj ügyeletesen kelesztüI ellen-
delik a gyülekezót. Értékelik: a 24 órás
szolgátat tevékenységét, a szeméiyi álIo-
mány íelszerelését és a körlel. elhagyasá-
nak rendjét, a tisztek és zászlósok bér-
kezéséL, a technika telephelyról való ki-
vonulásának idejét, az anyagieszközök
gépkocsikon és pótkocsikon való elhelye-
zését. ouenőrzik a biztonsági rendszabá-
lyok betal,Ésát, a készenlélet az összpon-
tosítási körletbe való előr,evonásához. A
foglalkozásvezető megszabja az áttelepü-
Ié§§€l kapcsolatos leladatot, helyettesei
elfoglalják a számukra kijelölt helyeket,
Megadják a jelt az előrevonásra,
Meghaugatiák a zászlóaljparancsnoknak
az alegységek elhelyezésére vonatkozó el-
határozását, ellen6rzik a tömegpusztitó
fegyverek elleni védelem, valamint az őr-
zé§védelem megszervezé§ét, átadják a
íeIádatot,

A zászlóalj ügyelete§ továbbít-ja a jelet az alegységekhez,
A személyi állomány felszere]
és elhagyja a legénységi kóf-
Ietet, üzembe helyezi a tech-
nikát, felrakja az anyagiesz-
közöket. betartva a biztonsági
I,endszabályokat.

A laktanyából szakaszonként
távoznak a gyakorló riadó
gyülekezési helyre. Beérkezé§
után pontositiák a feladatot.
Az egy§égparancsnokok ellen-
órzik a személyi állomány
technikai és ányagieszközök
meglétét.

Az etlátó zászlóalj parancsnok
meghallgatja az alegységpa-
aancsnokok jelentéseit. Kihir-
deti az alegységek elhelyezé-
sére vonatkozó elhatálozását.
A személyi állomány berende-
zi a fedezékeket, széttagolja a
technikát és az anyagieszkö_
zöket.
A paíancsnok és a törzslónök
tanulmányozza a feladatot é§
i§merteti a helyzetet a pa-
rancsnokság tisztjeivel és az
alegységparancsnokokkal.
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Második mozzanat:
A szemdlyi állomány tevékenysége a harctevékenységhez való felkészüléskor
(idó),

1,A Zászlóaljparancsnok és tőrzs áltat íoganatositandó lendszabályok a
fc]adat liézhezvótele után,

], A szenlél}-i á]lomány te\,ékenysége a légi ellenség támadásakor.
ij, AZ anyagieszkózók tárolásának megszelvezése tábori Viszonyok között,

ll1iitrsZál]itás. a tcchnika íeltijltése üzemanyagga], kenyérsütés, a tech-
nil(a és a fuháZati anyag javitása,

Ét,téIielni liell aZ aleeysógek eIhelyezésé-
neli he]],essegét. aZ ellenség tömegpuszti-
ió l'egr-\'L,l,ei e]]eni \,édclem ligyeIembe-
\ 1,1cll,\,(,l, .l7 .f, cs\(,l (,s \i,d(,lcn]mc] kap-
( §Ul:rl, \ I,cn.l5lilb:ly,, i t'ó!:cn3losiljsJnak
nrillősLlgé1,
Tallullnlit1Yolni licll llZ al€'gys[,gpal,atlcsno-
lioli te\'(,li(,n}'segót,
,l.]eZrli liell ilz L,l1enséSes lligict,ő tiinradá-
sát. a I)itt'ci!sZilli hel\'letbcn beliijvetliezett
\,álll)Ziiso]iat Iiijzijlni ]iell il h.rl]galólikai,
Ellellór,iZIli licll il sZ.lna,lvi álLomiirrv !ncg-
h jl',ll,, j,,, jíl .lel,,,h,l::}'ilsir L|l,In|' p\ :,i:L,nysH
gel. falitmir11 rl ltigiliill]adás Iiö\,ellieznld-
nYci ldsZtlnl(llásiiDirli l'endjc1,
A dajn1lli;liijli isnlcflelili a,1 i]]egysegpa,
fi1ll(,sIiolililt] a s7enlÓlvj il]]olniinyban. te(h-
nil(iibln is il11],ilgiesZkiiZölibclr bel(ő\,etlie
7ett \,(,s7t(,sa,g(,l, Tirnu]l]1ii11\,ozziili aZ al,
|,!\,s!,!lpirfal'](,stl()lioli. tiil,Zseli te\'a'](en_í§L]
g(,1 . Ill('sszirb()ll i('lada1()li \ óg,fehajlÍsa
k()l,. o §Z(,l]ll.]\,i irll()lntiny cle]nrt,Z(isa,neli
L.s il lc, ]rI]lli:l l1,1l1,1|,,..,n1,|i llli,;s/l,f \./(]sl.-
k of.

A ZásZlóaljparancsnok ponto-
sítja a feladatot, meghozza
elhatározását á tevékenység
rnegszelvezésé!e.
A tölzs kidolgozza és lormába
ünti a tervezési okmányokat.
AZ a]egységparancsnokok pon-
toSítják a hat.ci számVetéseket,
A személyi áIlomány elrejti
is álcáz?,a a technikát és az
anyagieszközöket.,,LeregÖ'
veZényszóla a személyi á11o-
lnltny eIfoglaIja a ledezéke
liet, majd a ..Lefújva" vezény-
szÓl elhangzását kóvetően fe]-
sZámol ja aZ eilenséges légieró
támndásánali kijvetkezmé-
n},eit,
A faktlil,ali szemely j állomá-
nya iilveszi, nyil\,ánlaatja. tá-
f()Ijir es Iiiadja aZ anyagjesz-
k(]Züjil,t, A gépIi()csiszállitó a]-
eg],sa,§eIi száilitjá]i a fakomá-
nv(}kal, A TGS paIancsnok
meíszefveZi rr kenva!,sÜtést,

Harmadik mozzlrlit:
A Zi]rsZll;irlj s7cllr(,]Yi ll]l(njrilnyiinali ttlvélienysa,ge a hlrlrte\,ékenység időszaká-

1 ,\ IrlLlnl(itl( |)elcjelcs(, .i lne!]in(lLlll'Lsi l(a'l']elbL,n és iel](észü]és az új kör-
lt,l bL. !il]o ii1 l(,]eL}ii)a,sIlt-Z,

f, A nlcl]c1 \,cqft'hxiliisa,
jj, Szt'lln\:ezl,t 1. f ()nlb()l l és tot,litszos szitl(asZ(,Ii ld,iüZdt,se
{, AZ iil]|ill(] clllilo Zi'ts7lóitIi .]helyeZése i]z új Iiörlelberl.

Kist'bb c]l{]llseges cs()po,,i()li tilmadásilnal.i rissza\'el'ese,
5, Anyttci('sZliijlóli lii§ZJLlitiisx tlZ egyslig(iilrez és il sebesűltek. az üzem-

k(.ptclcn tcchnililt (,s lll)yag{)I( hll1rJ§Zállilz'isii az()lilól,
(i, !-tInl((,il)Iltllis lclartilt()l( \,a,gf€'hajlii§a bC, ní,m .endczett ]iór]etben,
? 

^ 
ti]lnc|,pus7l i 1li fci.]y\('Iek dlenseí] iiltalj alIialnraZl'lsit l,iövetkelmé nyei-

lrek lclsZi'lnlt)llistl, A s2t,nl(,lyi llllonli]ny. :r 1cchni]ia a,s aZ anyagiesz]rözök
t]lenlesila,sc,

tl, Al itlesységek l'elliós7ilesc il vissZillól,ésI,L',
!). Mcnc1 aZ iillanCló disZlokii(ió hclvIL, (k01,1át()Z(}11 ]iilási viszonyok kö-

Zar1l},

l() A gyak(n,lat eItékel!,sc,,
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A l'og]aikozásYezetó (rádión) kózli a zasz,
lóalj új körletbe ialó áttelepitésére \'onat--
lioló elhalározasal. ellenorli a1 elórevonás
rendjét. a rnenetfegyelem betartását. Meg-
hatáfozott jeIzésekkel á}Iandóan jeLZi a
szenni,ezett, rotrrbolt és aláaknázott teIep-
szakaszokat,
EllenőI,izni kel1. hogy a zászlóalj te\ éken!,-
sége megsZet,\,ezésének tel!e nregfele]-e a
tén_vleges helyZetnek, EllenőIizni a fako-
dási munka nofmati\,á]( telie§jtését. a mŰ-
szaki mun]iáli minőségét. a sútóüzeln tele-
pülés és a késztefmék kiadásai. a technika
kafbantaftását. a fuházatj anyag Yeg],tisZ-
titásál, a tábo.i füfdő elhel],ezését. a nle-
legéte] készilését. a gépIiocsi§ezetó]i és a
rakodófészlegeli e]elmezésének lne8szet,\,e-
zését szállitás alatt,
AZ ellenség ,,aiolll"-csapása jelzésle a fog-
lalkoZás|eZeló eIóle I1leghatáIoZott je]lel
n!ullkiiba állitja az iInitációs l,esZlesel,
A doDtnóIrók fig},elel11ll\el kiséfik 3 törleg-
pusztitó leg]'\,efe]i ellenség á)taI alIiaIIna-
,.ása liö\.el ]iezmén),ej neIi felszinlolását El-
l,,rólZi , J s,/P,1,1 ]\, .tllnmdn\' Ie;é5/séq
ügyj tisZtálkodássai egybelibti]tt). a 1ech-
nika es az an],a3ieszIidZok rTlentesítését,
A 1-11.1]l_U/a5ve7el., ne!'l61l.raljd a lJ<:-
lóir] j pal,ancsnok jelentését a szeme]],i ál]o,
manY tne.l,,l(1,ol,3 'pcl.nl.i.r <j 3Z an\'al|-
esZki]liiIi lillapotiiló].,4. diinlnijliijli ellen
őíZili lZ alegl-'ségek készen]étét a menet-
hez,
KiadjáIi a pal,ancsot a mene1 Lljszaliai fi-
sZOn],oIi köZőtti \,égfehajtáslLftl. ellerlófZik.
hogyan tudia a pal,ancsnoli irán},ilani az
a]egységeket lior]átoZoit iálási viszonyok
lröZött,

A zászlóaIparancsnok meg-
szabja az új körletbe való át-
telepítessel kapcsolatos íela-
datot, ll]eBszelYezi a hadtáp
felderitését, A személyi állo-
mán], lel]iésziti a technikát és
aZ al' !,agot a menetfe,
A sűtöde a lio.ábbi kó.ittben
1ol},latja múködésé1.
Az ónálló eltátó zászlóalj aI-
egységei elÓrenyo]l1ulnak az
ú.j köfletbe, Az észlelt sze}ry-
n],ezet1. rolnbolt és aláakná-
zot1 tefepszaliaszoliat az osz]o
poli jelentik a zászlóaljpa-
fancsnolinal(, Az utóbbi meg-
hozZa e]hatá1,ozlisiit és llle8-
sZabja a lciadatol(at az akir-
dii]},ok leliiizdésé\el liapcsola-

A helvszíIlIe \'aló nleglif]ieZést
liö\ elóen aZ aleg"vségeli elile-
l1,eZi,cdne1( dz atol11- ós l1a3),,
poll1osságú feg.,-.\,efeli elleni
vec]e]ellrll1e] liapcsolirlos l,encl-
szábál},oIi betal,tii§a mclletl,
EIlellséges támadi]s eset€in a
szelnlrlyi álloDlánY a 1ef!,ek
11L.l( nlegiele]óen 1cYékenyke-
djk,
Az e3],esitett l,al(1áf ]iiadja aZ
anYriqiesz]iijz(jliet. J gépliocsi-
SZ|i]1l1ó aIegysescli liiszliIli1 jitli
üzokir1 aZ eg),sé3elihez,
A itpli()csi\'ezelaj|i gr"a]\()fol-
jlili il jálll1ű!eli sebesüllsZltl]i-
1ásiihoz \'aló e]ijIiés7ita,scnek
\-égl,L.h§jlásl}t, AZ a]!,gys(igpa-
fancsno]i()li lT]egszefYelili i]Z
elhe]vezési kől,Iet núszaki bc-
fendczéset. A szcnrt]lyi iillo-
ml'lnl, 3_YaliL)1,o1ja a n1egl.,leió
n()f nlatiYliI\ \,a,qrehaitlisái,
Az i]Diillo e]llitó zlisZlóaIi 1ijrzs
c].iullatja J ielZest irl összes
aieg],séghez, KiadjaI\ a p!-
faIlcsot a \ éC]óeszliöZóli allial
ll1az sáfa, .q. szInélYi allloliilllv
c]fog]a]ja it íedeZel(cliel, A
n]enliil,ésZ]cgck lnegéIlieZneIi
it ]ijje]ö]t he]),eli!,e. A hoZott
elhaláfozLisnak megl'elelijen
vógIehajljtili a szemclyi állo-
I1rány. a technilia és aZ anya8i
eszliöz mentesitését,
Az a]eg],ségparancsnoli() el
lenól,zi]i a ]'egyvel,zet, a tech-
nika ós aZ anyuBieszlióZ(jli



megtétét és állapotát. Utántöl-
tik és karbantartják a techni-
kát, felrákják az anyagie§zkö-
zöket.
A zá§zlóaljparancsnok meg-
hozza elhatáíozását 

^z 
éisza,

kai menetre és eljuttatja azt a
végrehaitókhoz, irányítja az
oszlopok menetét.

A gyilkorlatok naptári tervénék {kidofuozása jó ,ínód§"ertani íelké-
szülést követel magától a foglalkozásvezetótől, a döntnölrii,Irtől.

A következólnben fé§zlete§ebben szótrunk a t€vékenység dirna,mikájá-
ról, isEnertetjük a gyakorlat rn€szervezését.

Az dl§ó mozzanat a ,rnegszarbott jelzés leadásáva1 veszi kezdetét, A
jelzés e]Jhangzasa rrtán a ré§ztvevók hozzálátnak ,a tervben fogla.tt [<ö-

te'tmeirt vegiertajtásá}r,oz. A íoglallkoziisvezetó 'és a döntnötkók €bben az
idóben eltenórzik a szernélyi á1lornány kiértesítését e§ gyülekezesét, a
teohni'ka telephelyrdl va'ló élvonulá§át, a,gépkocsik rakodóhelyre való irá-
nyítását §tb. E€yidejúleg pontosítand ke]1 az elkészitett tervezési oliJírá-
nyok reáIis voltát.

A követlkező rnozzanatok alatt a 1kiilr]épz&i kérdéBgk feldolgozása le,
nyegéb,en abbóI á1l, hogy a fqglaiíkozásvez€tő időben és precizen meg-
szabja a hallgatók íeladartait. ellenőrzi és irányítja azok tevék€ny§égét,
felhívja figyelrrriiket a,rra, hogy idejében, ponio§arr szabják m€ az alá-
rerrdeltek feladatait.

A rná§odi'k mozzanatot éIszerű a?2a| kezdenli, hogy a zá§dlóaljpa-
rancsnokI.ak átad.juk a feladatot, A feladat átvétele utá! a zászlóaljpa-
rancsno|k Lköteles azt ponto§ítani, kia,dni az előzetes intéd<edest, értékelni
a helyze'tei és meghoznli elhatározását a tevék€ny§ég mogszervezésére.

A kijelöli ridőben a gyaíkorlatvezető rnegba]]]rgatja a zászlóaljparrancs-
nok elhatá,rozását, jelen van, a,m,ikor az,rnegszabja a feladatot alárm_
deltje,i számára, ellernórzi a ,törzs á,ltal kidolg.zott oklnányok mind§égét.
EzE.latt az idő alatt a sze,mélyi áJtomrá,rry, íelhasználva a terep védőtulaj-
donságait, óvóárkokat, ,fedeze'keket rendez 'be a.§zeínélyi áIlom,ány, a
teohnilka é§ az anya€i eszközök részére. Aünennyj]ben a műsza]ki rnunká-
kat nem lehet elvéEeznl (ti,los a felületi n€teg megbontii§a, az eldóirt]ás),
alldko,r a kérdes fdtdolgozása tö]rtádttet vááatok, rnakettek ,bemutatásá-

val ús.

A döntnirkök ellerrőn:zik ,a heilyzet i$íleretet, az anyagi eszközij& tá-
bori v,i§zoo.Iyok kiiátti tárolását, a sütöde, a rutrázati javítómúhely, a tá-
bori Íürdó, a segélytlely, az,e].látc. es javítG, valámint a €épkroc§i§zállító
alegyse gek mtlködési,készenlétét.

A legrrrozga'lmasab|b termész€tesen a hanmaüü< mozzanat, melyndlr
ídlyamán a kiképzesi kérdé§el< ídldolgozlfua a valódi harchelyzet€t ,rneg-
ktizelító viszonyok között törtérli,k.
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A harmadik mozza^atot a he]yzet ismertetérével és aZ új,köIletbe
történő áttelepüIéssel kapcsolatos feladat megszabásáVal kell kezdeni.
Az elórevonu]áS idejón a fog]alkozásvezelő és a döntnökök dllenórzik
azt, hogy idejében haladja,na]k át a megindu]ási ponton, betartsák a meg_
szabott m€netsébességet, lhoeyan irányítja a parancsnck és a törzs az osz_
lopot, a m€netvonalakon található szűü< helyek (vasúti átjáIók, hida]k)
süb. 1éküzdését.

Az új körletbe való rnegérkezést követően a zászlóaljpafancsnok
tauTullmányozza a hadtápharcászati }telyzetet, pontositja az a]áIendeltjei
által végrehajtandó feLadatokat. Kü]önös gondot ke]l forditani az anya-
gi esiközök átadás_átvételére, azok szál]itásának megszervezésáre, a mu-
veletek formába öntésére, Ennek a ]egmeqfele}óbb módja a következó,
A zászlóaljparancsnoknak (1ádión, ilásban v, szóban) át ke]1 adni aZ
anyagi eszközök megncvezését, mennyiségét, átadásának idejét tarta]ma-
zó intézkedést. Valamennyi kérdést a valóságnak megíelelii,.n ke)l le
játSzani. ,,Lejátszá§krr" az e]]átószázadok szá1] itóe§Zköze it a zás^óalj
jármú veivel lehet ie]ölni,

A rakomány átralkóhe]ycrkre va]ó megérj]{czi,s után aZ e]]átóegYS.]gck
§zállítóes/közeiként tevákeiykedij iármúvek a2 iiná]]i) (,l]iitílZlisZ]/)a].j'.íj]
Vételezik az anyaqi eszkrjzóket,

A szállitóeszkijZiik,sebesültek hátraszá]]itásárá va]ó e]ijkószitésc - ki-
képzési kérdést ajánlatr)s bcmutató míjdsze.rc] fcldolgozni, Ehhez eqy
néhány gédkocsit mcg kell] raknj íendszérÉ]sitott (kü]i]n]eges á]]Ványokra
rögzített hordágyak) és nem rendszercsítctt (homok, ga)13l. gyékény, sZa]-
ma vagy széna) anyagokka], A sebesü]tck gópkocsj rakiclű)ctre va]ó fe]-
rakrását ós a rakterülf]ten va]í] clheiyczósét ]assan. magya.ázva ke],] be-
mutalni, Aiiin]atos tijbb változatrjt is bemutatnj.

Az crszlopok m,)zgás1 során kü]irnbi]zii ktfd!seke| l'el 1ehet dolgrlzni
kü]ön eLrikészítctt h[i]ycken, IJyen kórdi,sck lchetnck: sZonnyczett. rom-
bo]t, aknásított terep,.jzakaszok loküzdóse; oilonsúges divcrzánscsoportok
támadásán.ük visszaver,ósc, a,/, asz:.pok mrlzgsa bonyoiult út_ as kor]áto_
zott ]átá§i viszonyok kijzi]tt,

A Iog]a],kozáSvczctij ideig]cncsen ]cállíthaija a gyakor]at.Jt. ha a
zász](jali pa ran c§no k kaptolen irányitani aZ alegysigc,ke1. a SzEmé]yi il]-
lomilny nem tud tájikrlzridni kor]i]rtí)Zott Ját:isi viszonyok kdz(jtt és azok
tev(]kcnYsége VesZólycZteii a fl]rgaImat a gépk()csiutakon, mcgszegtók
a biztonsági rrlnds::lbállyrlkat. kárrlkirt rlkrtzhatnak oz i:i]]an-ri. krllhoz,szö-
vetkczcli i,s a Iakossig magántu]a.idDnában.

Az á]landó disz]oLkáci(')s he]yIc Va]() visszalólas clótt ki ke]l adni az
inlózkt.dóst arra, h()gy szed.jri,k iissze a szemi,lyi iil]ománytó] a ]ijszerek-
et, a Ií)bbaní')anyiigrikat. a mOgmaradt imilácirjs.,szköZöket. tr gyakorlat
köIzetén.,k r.en,d behozata lirir, az a!cgysr:gck iissZp()nt()sításának helyére
ijs idejórc, mikor i,s hrll lcsz az úrkczós,

A gyak()r]at befc,iezi; ri,szc - 
,irz i,rttlkclós, ami óriás|i oktató_neve]ő

jc{cntós[gge] biT. A2 órt(ikelcs {,lcjón ismcrtctni kc]l a témát. a kiképzési
célo[<át is a kialirkil()tl hcl]yzclct. Ezutá]n e]cmezni ke]] a hallgaitók te-
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vékenységet, a íeltárt hiányosságokat, meg kell határozni azok m€szün-
t€tésének útjait. Bef€jeze§ül a foglalkozá,svezető rn€gállapitja, hogy mi-
lyen mértékben érték ,el a kiképási ,céldkat, értékeli a terepfoglalkozás
idejére vá[Ialtatk végrehajtását, megszabja a harokiképzés további kor-
szerúsítésével kapcsolato§ f e}adatd}nat.

A harckiképzés íneg§zervezé§ének tapa§ztalata azt búzonyitja, hogy
az iinál]ó ellátóászlóalj §zdkharcászati gy,akorlatát céIszerű úgy leve-
zehn,í, hogy azon részt vegyenek az egysegek slláto§zázadai és az eliitl-
járó }radtáptagozat szervei, arni lehetóvé t€szi azt, hogy nagyobb haté-
kony§ágot érjónk el a kiképzésben.

I
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