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aktuális kérdése a "BÁSTYA-81 11 gyakor
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A veszteségeket naponként, 
ez anyagi helyzetet ötEaponkcSr. ~ 
össze.siti, jeler:ti, oJ)erativ 
intézkedéseket foganatos. 
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- Kiemelt csapatok · 
jelentését összeaiti, 
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naponként jelenti • 

Közvetlen csapatok 

Naponk'3nti teljes és pontos 
helyzetfelmérés. 
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Kiemelt csapatok napi összefoglal6 jelentése 
- Az ellenség által mért csapások következtében 

keletkezett veszteségek soronkivüli és nepon
~énti jelentése. 

- Otnaponkénti összefoglal6'jelentés felter
jesztése. 

- Operativ intézkedések megtétele. 
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