
Gépesített lövészzászlóalj parancsnok
hadtáphelyeftese voltam egy gépesített lövészdandár

harcászati gyakorlatán

Dani Józref uázadu

í987. 08, 24. - 09.05-ig vezénylésre keniltem egy 8l. dd. harcászati gyakorlatára az
t. gl, zpk, hadtíphelyettesi beosztásba. A szervezeti korszerűsítésnek megfelelően, vala-
mint a Magyat Néphadsereg szárazföldi csapatainak harcszabályzatának lövetelményei
alapján a kötelékben levci gt. z. állományába - "M" beosztásba - rendszeresítésre (beoiz,
tásra) került a zpk. hp. h.-e. Mivel iJyen beosztás az eddigi állománytáblákban nem sze-
repelt, ezáJtal új feladatokat kellett megismerni, s azokat a gyakorlatban a]kalmazni,

_ Olya1 céllai dolgoztam Íel szerzett tapasztalataimat, hogy a következó gyakorlato-
kon ilyen beosztásba keniló htp. tiszt elótt rövid időn belül letisztázódjon ?élelóssége,
kötelessége, helye-szerepe és feladata a gl. z. htp. h.-i teendők ellátása tekintetébéo,

A zpk. htp, b fehhsúge, Ai;tekay'ge, bejr:zerepe:

Feklős:

- a z. htp, alegységei harckészültségeért, mozgósítási készségeért;
- a htp. bizto§itá§i feladatok végrehajtásának megszervezéséért, a vezetés fenntar-

ti§lLéú.

t\üIcle.í|eg(l:

- állandóan ismerje a z. előtt álló feladatokat;

- ismerje az alárendelt és megerósítésüI kapott hadtápalegységek állapotát, lehetó-
ségeiket;

- a zpk, ehaározásának és a dd. pk. htp. h, intézkedéseinek megfelelóen tervezze
és szervezze az alárendelt htp. aeg.,ek alkalmazását;

, - az alfuende]t htp. aeg.,ek részére szabja meg feladataikat és nyújtson segítséget
az ok végrehajtásában.

He\e-szerePe:

- A zpk htp. h. kózvedenül a zpk,-nak van alárendelve. A zpk, és helyettesei kivé,
telével szolgálati elő|lfuőla a z. egész személyi állományanak.

- Közvetlen szakmai elöljárója a dd. pk. htp, h,

_ - Közvetlen a.láfendeltségébe taftoztk a gI. z. elló, szakasz, a ZSH állománya, vala,
mint 

^z 
alegységek szolgilawezető| áüománya.
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Az alá és íölérendeltségi viszonyból azonnal kitúnik, hogy a zpk. htp. h,-nek

milyen munkamódszerrel kelLdolgozni a feladatok eredményes végrehajtása érdekében.

Elsősorban a z. pk.-sággal, a dd. pk. htp. h, és törzsével kell olyan szoros munkavi,
szonyt kialakítani, amelyeÉ iegítenek a z, elótt álló feladatok értelrnezésében, továbbá a

végréhajtárhoz szükséges htp. anyagitechnikai eszközök pontosításában, az any.agj

kéizletei lépcsózésében, a siemétyi állomány és technikai eszközök minden oldalú

kiszolgálásában,
Másodsorban íeladata vezetni, irinyitaoi és ellenórizni az alárendeltsegébe tartozó

z, ellátó szaka§zt, ZSH,I, a szd, szolg. vezetóket, valamint a megerósítesül kapott htp,

aeg. személyi állományát.
A zpk, htp. h.-i beosztást - sajátos körüImények között - akkor vettem át, amikor

már a z, illó, siakasza és segéIyhelye végrehajtotta béke helyórségben a gyakorlatra tör-

ténó felkészülést és a vasútiszillítást, maid tábofi körüknények között rendezkedett be.

Zászlőa\lrtk,,B" áIlománnyal - a dd. pk.-ság á.lta.I vezetett - harcászati gyakorlatot

haitott végfe, mintegy 297 főve1,42 db harcjáíművel, 21 db kerekes jármúvel és 5 után,

fuiOva, Á z, megerósítésre került egy hk. szd.,da.l, mely beosztásra került a gI. szd,-ok

állományába,
A gakorlat tárpa az 1. gl. z. réuére az alábbi ult:
Véáelmi harc megtervezése, megszervezése a gl. dd. első lépcsójében. A z fogIal,

jon védelmi terepszakiszt, akadilyozza meg az ellenség betörését. Készüljön fel cllenlö

tésben való részvétehe, a megerósített terep szakaszrőI az ellenség mélységéból indított

támadás elháfításár4 ezzel bíztositva a gl. dd, második lépcsójének harcbavetését.

A glakarlat btp. célkitűzé:ei az altkbiakban határozta meg a dd. pk, htp. h,-e:

- Óyakoroltatni a z. eIlő. szakaszát és ZSH-et a védelmi harc ellátásj feladataioak

érdekében.

- Felmérni az alárende|t htp. aeg.-ek felkészültségét, ö§§zekovácsoltságát.

- Fokozni a gépjármú-vezetók gyakorlott§€át nehéz terepen, valamint a menetek

végrehajtása során történt vezetésben, a technikai kiszolgálásban.

- Gyakoroltatni a személyi lü,omárty anyagi és eü.,i elláLását a harctevékenységek

különbözó fajtában.
A gyakorlatra történó vezénylés elsó lépésekéot kettó alapvető dolgot kellett tisz-

tázni és elsajátítani:
1. Meglsmefni a gépesített IövészzlszlőaJ1 szervezeti felépítését, hafcértékét, alkal-

mazási területeit a szémélyi állomány és technikai eszközök vonatkozásában,
2. Megismerni a gl. z. ellő. szakaszának, ZSH-nek anyagi-technikai feltöltöttségét,

felkészültségét és kiképzettségét.
A gyaÉorhton a gl, z, hadtápbiztosítási, ellátási, kiszolgálási íeladatokat az a.lábbi

állománnyal hajtottuk végre:

A) Gl. z. elló, szakalz:
- z. elló. szpk,: 1 fó tts.;

- lószer ellátó raj: 1 fő tts.,

2 fő sor,2 db DAC,661 t1, tgk.;

- élm. elló, tq: l íő ts. 1 db DAC,óó' tj, tgk.,

6 fó sor 1db Cr344 tj, tgk.,

4 db 69 M MKo,
1 db vízszáll. uíó.l



- szlüitó ía| l fő ts.,

] íó sor 1 URÁL-37) tö. gk,,
2 Cs-144 t1. tgk.

B) Zilzlóalj ryélhej:
- ZSH PK 1 fó tts,
- gk. vez. z fó sor 1 db UAZ-452 seb. szá.ll. gk.
- eü. katona 1 fó sor 1 db L|JAZ-967|M seb. kihordó
C) Atg, rolg. lrzetlíi álkmáry:
- 1., 2., 3. gI. szd. és

av. ü, aeg. szolg. vez,-ők 2 fó ht. szd,-onként 1-1

2 {ő sor ag. száll. tj. tgk.
A z. htp. ,ízzl7.ikt ólkruínla é: nchnikai uzkazei:
1 fó ti.

3 fó tts.

16 fő sor

ó db tj. tgk.

3 db klgs, gk.
5 db vontatmány

14 db techn. eszköz

A gl. z. alló, szaleaszánaA é: ZSH nek lilh!:zítl,v

20 fő

.. A vasúti száürás régrehajtása urán a dd. pk. hrp. h, intézkcde:e alapjin a za.zlöalj
el]jtó,zakaszok bevonásra keniltek agl. dd,-el]o, izazadába, m.tjd 08.':5 28, közöti
közösen végrehajtot_tak_ -_az elötjáró hdi. pk, htp. h. által kiarlott kávetelmények szerint
- a szakharcászati fogla.lkozásokat a valós htp. biztosítási és ellátási felaáatokat.

, _A_ 
felkészítések me8történte után került sor a gI. dd. komplex feltöltésére. Ennek

érdekében a hdt. pk. htp. h. parancsára a hdt. elló, e, lősz- szá]l. és üza, száll. szd,,dal
közösen a dd. elló, szd.-da.l - benne agl. z. eiló, sza,kasz ít)lományával - hajtottuk végre
a komplex feltöltést 08. 28-án.

A közös íelkészítés során az iz.a. száll, szd. csóvezetékes töltó§oron 1ó tóltófejjel
)0' alatt 66 db harcjármúvet és 32 db kerekes gépjálművet tóltött fel 7,3 t gluolqjaÍ'és
1,5 t benzinnel.

. MegrteJesem ,zerint a haltip "tnlapi bcul.tcl leptsóze,ét elsósorban ü7em.in}€,
ruházat, eü.-i anyagok vonatkozasában lt lell lrtékelni,' amithátom alapvetó ok indoioi.

- A szervezeti korszerúsítésből adódóan, valamint a z. tészére megerósítésül
kapon alegységek anyagszükségletei megnóvekedtek,

,- _A,zászlóalj ellát6 §zakasz nem rendelkezik - jelenleg - a harcból kivont szd. vagy
zászlóa.lj komplex feltöltéséhez szükséges hadtáp aoy4gi készletekkel, ehhez szükségá
száütótéríel és személyi állománnyal,

, , .. A f9ntrek alapján - a gyakorlat bizonyitotta - a komplex feltöltések ri;tlid iltíx
blili vegrehajtasa érdekében szükség volt a gl, dd. elló. szd, éi az elló, e, eróinek és esz-
közeinek bevonására,

Célszerűnek tartorn a BMP-vel, illewe PSZH-val felszerelt gépesített iövész-
zászlíalak ellátó szakaszunil elsósorban a lószersza]]itások ueg."hritáiu érdekében a
snjllítótér,x,tjukslt, illewe valamenoyi lószerböJ oiyan keszle t lepcúzesét, lmely elegendó
egy önálló v4gy megerósített szd. komplex Gltöltéséhez. 

-
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A íelkészítés másik irányaaZSH iü,ományának, valamint a gl. szd.-ok állományába
taítozó (2,2 fó) nem szervezettszerú sebe§ültvivó párok kiképzésére összpontosult,
melynek megszervezése szintén összevontan a DD SH-en a DD VEZO trányítinával
kerúlt végrehajtásra.

A kiképzés elsósorban a védelmi harctevékenység során keletkezett sérüItek, sebe-
§űItek felderítéséfe, harcjárművekból történó kiemelésre, sebesült8yújtő íészekhez tór-
ténó szállításuka és ellátásukra irányult, Ezen kiképzési feladatok végrehajtását gyakor,
latiasan imitá.It sérülteken töfténó elméIeti és gyakorlati foglalkozással és begyakorolta
tással végezte az összevont állomány,

Összességében a felkészítés íolyamata ós rendszere jó a.lkalmat adott számomra és

a beosztott állomány részére, hogy megismerjen az e]lő. sz. és ZSH állománya pedig
gyakorolja - nagyobb szervezeti kötelékben is - a lószerrel, üzemany4ggal, élelemmel és
az egyéb anyaggal történó ellátás rendjét.

A íelkészítés során alakult ki az a munkakapcsolat köztem, a z, vezetése és ht. á]lo-
mánya" valamint a dd. pk. htp. h, és a dd. htp, szolg. 49 íónökók között, amely lehetővé
tette a 8yakorlat solán a feladatok pontos értelmezé§ét, vé8rehajtásának gyakorlati meg-
valósítá§át.

Ebben az idószakban - a harcszabalyzatban meghatározottak sze nt - oIyal muu-
klfizetet fektettem fel, amefi tartalmazla:

- a gl, z. szervezeti felépítését, harcértékét;

- a gl. z. htp. szervezeti felépítését, hafcértékét;

- a rendelkezésre álló szá_llítóteret;

- a mozg,6 any4gi készletek és 1 ja súlyadatait;

- részletes any4gbiztosítási és szállítási számveiést;
- a gyakorlatra kiszállított ag,-i készletek mennyiségét;
- a gyakorlat étrendjét;

- a zpk,tól és dd, pk. htp. h.,től kapott patancsokat, intézkedéseket.

08, 29,ix a DD HWt a di, pÉ. l:tp. b.,c dz,tlábbi feladataklt l,)lláI)zta IkK:
1. A DD HVP és dd, raktárak helyét az elórevonás után.
2, Az után és hátlaszálütás útvonalát,
3. Az önáJ]ó ellátás rendjét, vételezések idópontjait,
4, A megerósítésül kapott technikai eszközöket.
), Az összeköttetés rendjót. Jelentéstételt a dd. HVP,ra 3 óránként TBK-n, és

jelentést mindennap személyesen az ellátísi íeladatokról, szükségletekról 21,00-kor,

A feladatmeghatározás után a dd. htp. szolg. ág főnökökkel tisztáztam még a lét-
számadatokat, vizvételezés helyét, liirdetés, fehérneműcsere, szennyes ruházat leadásá
nak rendjét, a nap folyamán lelrnerült problémáket, javaslataimet és kérelmeimet.

A gl, z, begelorlásának hadíáPbiztasilá:i

^ 
ilátá,li í adatai

Á íekészítés befejezése után 08. ]1-én 0ó.00 08,00 18 a dd. elló. szd. állományából
kivált a z, elló. szakasz, a ZSH illlománya és technikai eszközei, majd besoroltatásra
került a z. elókószító részlegébe. A z. elló. szakasz megerósítésül kapott 1 DAC-óó'
típusú 

'000 
l,es vízszáilító gépkocsit,



A zászl.íalj az elórevonást két menetvonalon hajtotta végre, küIön az előkészitő és
külön a harcoló gl. szd,-ok és ,t., av, ü.

A zpA. az alibbi intézáedéi adld tt,; eltíAé:zílí réuhgbe beasztott állomáqruÉ h a zpk.
htp. b--n,É;

- biztosítsák a zászlőal1 aeg.,ei beérkezésére a vezetési és munkafeltételeket;
- az l., 2,,3. gl. szd, és av. ü. gép- és harcjárműveinek feltöltését és az iüomány

meleg élelemmel töfténó ellátását.
Az elórevonás menettávolsága 50-5} km vo]t. Az elló. sz. és a ZSH részére kijelöIt

körlet elfoglalás4 berendezése 2 ófát vett igénybe.
A gl. szd,-ok és az av, ü. települt a z. üza. töltóponton 1 URÁ1-37' tó.8k.-val, 2

tőItőfejle| a G db harc és gépj,fumúvet 1 ó 50' alatt töltótte fel 3,ó t go.,jal és 0,2 t ben,
zinnel.

A feltöItéssel párhuzamosan az aeg. szo§, vezetők fe|vételezték a meleg élelmet 14
l,es háti éthordóba és 7 l-es hótartó éüordóba, majd a századok települési körleteiben
osztották ki a személyi allomány részére.

Az űza. feltöltóhely ellenkezó oldalára telepítettiik az 1000l,es vízszallító utáofutót
kulacstöltóvel, mivel a kezelószemélyzet - addig amíg a harcjárművezető az iza. feltöI-
tést végezte - íelvételezték a BMP-hez rendszeresített 4 l ivóvíztárolóba és a kulacsokba
az'ry6yizet.

Telqítésre (berendtzé:re) Aeriilnk a zászlóalj badtáp ekmei:

Z. eln. ello. pont.,

4 db 69 M MKO 6 klt, 63 M egys, sátor
1 db Cs-344 tj. tgk.-vét. gk. 1 klt. húselókészító
1 db DAC,ó6' tj. €k, 1 klt, zóldségelőkészító

rakt. gk. 4 klt. konyhasátor
1 db DAC,ó6' vízszilL. gk. 4 db raklap-ételkiosztó
1 db vízszáll. ufó. 2 db pad-ételkiosztó
Tbzti étAezdt: Klnti (KISZ-bní'
3 klt, sátof 1 klt. sátof
1 klt. sátor-taaló
2 klt. ti.-i étkezde

40 fős ti. i étkezde felszer.

Z. segé|bely:

l db UAZ-452 seb. száll. gk. 4 db hordfuy
1 db LUAZ seb. kfiordó gjmú. 1 seb. száll. heveder
2 db eü,-i táska 1 ,,B" tip. 30 napos
1 db tts,-i táska eü.-i készlet
Z. uza, Nlló, })rltt,
1 db URÁ1-37' ü2a. tö, gk.
1db Cr]44 úza,, kenó karb. tartó 8k,

40 db 20 l-es üza. kenna - E-86 benzin
2 hordó MT-16/P motorolaj
1 hordó ELIT-2
1 aeg. készlet láda

78



Egléb ag. e lhtti patt:
1db Cs-]44 tj, tgk.

1000/o fehérnemű cserekészlet
20olo felsőruházat és lábbeli

kantináru

A z. települési körietében elókészítettiink és berendeztiink egy lőszerfelvételezí-
rakaszoló helyet és egy sebesültgyújtó fészket, amely bemutatására kerűlt a szakasz
lószeres katoná és a sebesültvivó párok részére.

09, 01-04, között került sor a műszaki munk,ák elvégzéséte, a z. begyakorlásara és a

harcászati feladat kidolgozására.

A zple. btp. h, begalearks í: a harcáxati lktlat Ailalgazá.rinak idíyalzábatt:

Munkahelye a zpk.-i munkasátor, közveden kapcsolatban van a zpk.-kal és helyet-
teseivel, TBK,n és R-123,as rádión agl. szd. pk.-kal és az av. ü, parancsnokáva.I, TBK n

a hadtáP Yezeté§i Ponttal,
A gyakorlat bizonyított4 hogy szükséges a zpk. htp. h, részére olyan munÁatlrklp,

amelyen kidolgozza a gL z, hadtápbiztositisát, dbal szerePelni kell.,

- a gl, z. múködési terülerenekl
- a gl. szd.-ok és av, ü, elhelyezkedésének;

- a g1. szd.,ok sebesültgyújtó fészkeioek, lószer- és élm, felvételezó helyeinek;

- az e1I6. szakasz és ZSH települési helyének;

- a gl, századokhoz bevezetó utaknak;
- a dd, HTP-nak, dd. rakt,-ak teiepülési helyének, tart. települési helyének;
- a dd. HVP és dd. raktárakhoz vezetó utaknak;
- táb|taatos formában a készletképzésnek, a dd. htp. altal a z. részére kiszállított

Iőszer- és iza. mennyiségének,

A feladat é*elmezése után a zpk, megtartotta harcászati tájékoztatőját, mqd az
akbbiakqt haláfzzla me1i

- a gl. szd,-ok védókörleteit, elhelyezkedésüket;
- a készletkópzóst a készcnlét idejére és a nap végére;

- a szemrevételezés, a műszaki munkák és a készenlét idejét;

- az elgondolás jelentésének idejét,

A harcászati léladat ismertetése után dolgoztam ki a munkatérképet és a z, htp.
biztosítási tervet, majd jelentettcm a dd, pk. htp. h,-nek a kapott feladatról. A munka-
térképem vonatkozó adatait egyeztettem a dd, pk. htp, h, munkatérképével

A dd. pk, htp. h, előzetes intézkedést adott ki, majd személyesen pedig az ahbbia,
Aaí határozta me?:

- készüljön fel az e|látő szakasz a dd. rak.tlt álta], három ütemben kiszállított
vegyes és hk, lőszer TP-on történó átvételére;

- szállítások, vételezések rendjét, idópontját;
- a keletkezett súlyos sérülteket a ZSH-1őI a DD SH üdti le és száJlítja hátra.

A zpk.-kal, a szd, pk.,kal, elló, szpk.,kal, aeg. szolg. vezetókkel a szemfevételezés
során pontosítottam térképen és terepen a sebesült gyűjtópontok heiyót a védelmi
terepszakasz mógött 100-150 m-fe, a szd. lószerfelvételezó és élm, elló. pontok helyét
200-2>0 m-íe.



Védelmi harctevékenység során szükségesnek tartom elsósorban az. elló. szakuz,
z. segélyhely irányítása, sérült gépjármú hátravontatása céljából a zpk. htp, h. és zpk,
techn, h, részére ,,lrldtáp él te.brikdi fgelőplrlt" Iétrchozását alkalmazását, amelybe egy
gópjármű és egy R-130 rádió kerűlne rendszeresítésre.

A zpk. harcparancsának meglrozatalához jelentettem elgondolásomat a z. védelmi
harcának htp. biztosítására,

A gl, z. gaÉorlatánah talós l:adtilbiztrtítli:i rendje

A gyakorlat folyamán az egeszségügyi ellátás kétirányú volt. Egyrészt a valósQos
ellátásra, másrészt a harcászati íela<lat végrebajtására irányult. A DD SH-en cllátásra
keólt 2 fó, ZSH-en 6 fő. Fertőző megbetegedés nem történt.

Védelmi harctevékenység során, amikor a gl. szd, harcjárművei fedezókben voltak.
a seb, szállító gk.-ban levő R,123,a5 rádión keresztül kapta a parancsot a ZSH pk, a hol,
melyik harcjármúben keletkezett sérült v4gy sebesült, majd a LUAZ seb. küordó meg-
kózelítette a harcjárművet és a seb, vivó párok kiemelték a sérültet é§ h,átruzilútásra
kerültek a ZSH-re. A könnyű sérülteket a sebesüItgljtó íészekben elsósegélyben része,
sítették. A végrehajtás során ) fó súlyos sérült került harcjárműból kiemelésre és ZSH-
re száűtásra, majd a DD sH üdtette ie a ZSH-et.

A z, részóre a dd. elló, szd. lószerszállító gépjármúvei szállítottak ki 3,' t vegyeslő-
szeft, A dd, száll. szolg, fónökkel történó e8yezteté§ §orán pontosítottam az elló. sz.
települési körl€tét, a bevezetó utat, a forg. szabllyozlst és az átadás-átvétel idópontját.
A szd. lószerellátó pontokra történő kiszáütás után a szd,, sz, Iószeres katonák vitték a
ba,rcjármúvekhez a lőszerlavadalmazást.

A gyakorlat során a napi feltöltéseket a száütó raj sa|át eszközeivel hajtotta végre.
A feltóltött (felhasznált) üza. mennyiségét jelentettem a dd. pk, htp, h.,nek, mald a dd.
úszi meghatározta a vételezés idejét a dd, iza. raktátt'L

Három alkalommal keniit komplex módon feltöltésre a gL z., az elló dd. üza. száll.
sz.-a és a gl. dd. üza. száll. szakaszának eszközeivel és állomanyával. Elsó alkalomma] a
táborban, második alkalommal a készenlét elón, majd a dinamika beíejezése után a

vasúti szállítás megkezdése elótt,
Miután a gl. szd,-ok egymás után kivonásra kerülnek, végre kell hajtani a komplex

feltöltést, hogy a hatcbavetéshez szükséges anyagok a személyi állománnya.l és a harcjár-
műveknéI rendelkezésre álljanak.

Szükségesnek taftom 
^ 

zárz!óaü blllíápnál olyan szintí| tartaliA l,é.uht (Iősze4 seb.
kőtőző myag, ruházati és vegyivédelrni any4g) Iétrehozását. hogy az ellátó szakasz
képes legyen szd, v4gy a zászlóalj feltöItesére és ,rz any4gi készletek cseréjére.

Mindezek figyelembevételével azt sem tartom túIzásnak, ha ellátó szd, kerülne
megszervezésre, elsósorban a |őszetszá]\tő ra1 és az egyéb anyag szálIitó raj személyi
iüománya és technikai eszközei szakaszszintú eíóre tórtéoó emelésével.

Az élm, ellátást a dd. élm, szolg. fónök által kiadott étlap alapján szerveztiik meg.
A z. éIm. el]ő. raja vételezte naponta a dd. élm. raktánőI az dclnezési nyersanyagot és

biztosította az illomitny napi háromszori melegétkezését.

Problérnaként merült fel a kenyér száütása és tárolása, mivel a z, élm. elló. raj kész-
letébe 1db kenyereskosár tartozik. A szállítás, tárolás, minóségmegóvás érdekében

80



l

szükséglenne kenyeres fémkonténer rendszeresítésére az élm, elló, raj felszerelési kész-
letébe. A z. elló. szakaszna] 2 napi hideg tartalékélelem volt, ez a tartalék nem kenilt íel,
haszná]ásta- A rueleg éklemmel tarténí dhtást háranfók n,iúzetrel g,akaraltuA b,: é.r oldattlk
m€g:

a) Az aeg, szolg. vezetők vételeztek a z, éIm, elló, ponttól, majd 14l-es háti éthor-
dóban és 7 les hőtattó éthordóban l<szlűtottitk az élelmet a szd.-ok részére,

b) Az élm. elló. rajpk, és 1 fó szakács 2 gép,litnűvel, egy 69 M mko.-val és egy
1000 [ es vizszáll. utánfutóval a szd, élm. elló, pontokra kiszál]ltotta az éIeImet, az ae9.

szolg. vezetők pedrg kiosztották u á)lclmály részére.

c) A komplex feltöltés során települt az élm. elló, pont egy mozg'konyhával egy

vízszáll, utánfutóval, tiszti étkezdével és itt keni{t sor az étel kiosztására a szem, á1.1,

tészéte.
N4gy figyelmet kellett fordítani a hrgiéniai rendszabályok betartására és betartatá-

sára egyrészt a z, élm. ellátó pontján, másrészt a személyi állománynáJ, hisz a gyakorlatot
28-)1 "C meleg, száraz td,őben hajtottuk végre. Ebból kóvetkezett az ivóyizzel, a {őzés,
hez, mos<-lgatáshoz, tisztálkodáshoz szükséges vízellátás megszervezése,

A harcjármúvekhez rendszeresített 4 l-es ivóvíztároló és a katonáknál levó kula,
csok feltöltéséhez egy idóben kózel 400-450 lvíz kerüIt felhasználásra.

A z.,náJ egy kantin múködött, amely biztositotta az üdítóitalt, cigafettát, kávét és

csokoládót. A múködéshez szükséges any4gokat az éIm,,i 49, vételezéssel együn hajtot-
ták végre a dd. élm. rakt.,ból,

A harcnap során meleg reggelivel, teával, előre csom4golt hideg ebéddel, a harcból
való kivonás után a komplex fekóltéskor pedig meleg élelemmel láttuk el a szeméIyi
állományt.

A személyi illomány jő minóségű tiszta ruhába vonult el a gyakoiatta, A katoná,
náJ egy reod fehérmű, a z, elló. szakasznál 1 rend fehérnemú és 20olo felsóruházat állt
rendelkezésre. A gyakorlat során négy alkalommal volt biztosíwa a fürdetés és fehér-
nemúcsere,

A tiszta fehérnemút az elló, szpk, vételezte fel a dd, ruh, raktárból, majd a telepü,
lési körletbe történó szÁllítás után létszámrakiadta az aeg. szolg, vezetóknek, akik végre-
hajtották a személyi állományná a tisztaruházat l<adását és a szennyes ruházat levételét,
majd elszámoltlk az ello. .zpk, fele,

Wza!,r rendje:

A z. anyag1 e|Iátását, katonág, harcjármúig történő any4gkiadást, vételezést szóban
é5 R-123,as rádión hatfuoztam meg a zpk.-kal töIténó elózetes egyeztetés után a szd,
pk.-ok részére, íajtuk keresztril az aeg, szolg. v€zetók részére.

Footos dolognak tartom, hogy a DD H\rP-on a napi jelentés megtételekor - ahol
a DD PK HTP H közvetlenül meghatarozta a zpk. htp. h. részére a következő upí íő
ellátási feladatokat, valamint pontosításra keriiltek a szükségletek, a ki§zálűtott (átvé-
telre keniló) anyagi készletek, va]amint azok vógrehajtásának ideje és rcndje.

Ö Jszegzell k u €l k e zteth :

A gl. z. jeleniegi szervezete, a megerósítésüI kapott hk, alegység és más szerveze-
tekkel (feldedtó, múszaki, híradó, vegyivédelrni) együtt olyan erőt képvisel, hogy szük-
ség van a zpk. htp. h,-i beosztásra és célszerúnek tartanák hk, z.,akhoz is rendszeresí-
tésre,



_ ._ 
A ziszIialj baltápszo|gil,atáaak olyan szervezeti egységgé kell válnia, amely rendel-

kezik,a, kivolgálásgk. ( íeltöltesek) végrebajtásüoz ákie}.s sze-elyi áüomannyal.
megíeleló any4gi készIetekkel. száütó kapacirással, annak éráekében, hágy kOzvetie'ntil
a íelhasználóhoz (katonfioz) gep- és hartjármúvekhez biztositani rudia [ég} idóben) a
harc megvívásfioz szükséges lószer, üza., éJrn. és egyéb any4gokat, valamint e atja'es
hátrxz )lqa a keletkezett sétüIteket, §ebesülteket. 

-'

,_. Ezen szeles körú feladatok megszervezéséte, trányításár4 az ellátási feladatok mara,
dektalan végrehajrására hivatott a zpk. htp. h.,e.
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