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A vadászrepülő ezred harctevékenységét kiépített objektumokból (fő
é3 tartalék repülőtérről) hajtja végre. Ez a körülmény különösen előtérbe 
helyezi a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezését, illetve 
azok következményeinek gyors felszámolását. 

,\ fegyveres konfliktus kirobbanásának első percétől számolni kell a 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásával. Az ellenség által végrehajtásra 
kerülő első tömeges légicsapás végrehajtásának ideje 70-150 percig áll
hat, azonban önálló végrehajtással is számolunk. Alapvető célja az ország 
politikai, gazdasági és ipari létesítményeinek megsemmisítése, valamint a 
honi légvédelmi rendszer (ezen belül a repülőcsapatok) harcrendjének 
megbontása, harcértékének végleges, vagy időleges bénítása. Az ellenség 
első tömeges légicsapása azzal, hogy tömegpusztító fegyverek alkalmazá
sára is sor kerülhet, képes az ezred személyi állományának és harcitech
nikájának 20-300/o-át egyidőben megsemmisíteni (vagy a harctevékeny
ségből időlegesen kivonni), megbonthatja a hadtápbiztosítás rendszerét, el
pusztíthatja az ott elhelyezett építményeket, anyagi- és technikai eszkö
zöket. 

A tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása a csapás 
után kerül végrehajtásra. A veszteségek nagymértékben függnek az állan
dó harckészültség, illetve a veszélyeztetettségi időszakban foganatosított 
és végrehajtott azon rendszabályoktól, melyek a személyi állomány, anya
gi . és technikai eszközök széttelepí tésére, illetve lépcsőzésére irányulnak. 

A különböző rendszabályok (sajátos-, harcászati-, hadtáp-, műszaki 
jellegű rendszabályok) egymástól nem elválasztva, hanem komplex for
mában kell végrehajtásra kerüljenek. A különböző rendszabályok közül a 
hadtápszolgálat által végrehajtásra kerülőkkel kívánok részletesebben 
foglalkozni. 

A vadászrepülő ezred háborús hadtáp vezetésének tartalmi és formai 
része az ezredparancsnok harcálláspontján kiépített hadtáp vezetési pont
ról valósul meg, szoros együttműködésben a technikai helyettes, valamint 
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a fegyvernemi főnökökkel, állandó kapcsolat áll fenn a hadtáp vezetési 
pont és a csapásértékelő csoport között. 

A hadműveleti (tábori) repülőtér hadtáp vezetése ezen elvek alapján, 
az áttelepülő hadtáp részleg parancsnokán keresztül valósul meg. 

A hadtápbiztosítás megszervezésével kapcsolatos feladatokat a fő re
i,ülőtéren települt hadtáp vezetési pontról kapja, annak kiesése esetén ön
állóan tevékenykedik és ezen körülményt a magasabbegység hadtápszol
gálatához jelenti. 

A hadtáp vezetési pontot, annak berendezéseit (hír. rendszer, okmá
nyok, jelek, jelzések) úgy kell kialakítani, hogy az biztosíisa a folyamatos 
hadtápellátás irányításának rendszerét, valamint a tömegpusztító fegyve
rek által mért csapások hatásának gyors felmérését, minden irányban biz
tosított legyen az intézkedések meghozatalának, illetve le- és feljuttatásá
nak feltétele. 

Az elrendelt háborús okmányok vezetésén túl szükségesnek tartom a 
fő- és hadműveleti repülőtér, valamint széttelepített körletek telepítési 
vázlatának elkészítését. (1. sz. mell.) Ennek létjogosultságát a végrehajtott 
harcászati és törzsvezetési gyakorlatok igazolták. Vezetése mechaniku
san, illetve elektromosan történhet, mivel a vadászrepülő ezred és ezen 
belül a hadtáp, huzamosabb időn keresztül települ egy adott vezetési pon
ton. Folyainatos vezetése a hír. rendszer időleges kiesése esetén is lehe
tőséget biztosít az adott települések körletében elszenvedett veszteségek 
felmérésére, elérhető az erők és eszközök leghatékonyabb felhasználása a 
következmények felszámolására. Létjogosultságát az is igazolja, hogy a 
döntések meghozatalához szükséges idő lerövidül. 

A személyi állomány felkészítése folyamat, mely az egyszerűtől halad 
a bonyolult felé. Gyakorlások alkalmával a valós helyzetet legjobban meg
közelítő feltételeket kell létrehozni. Fontosnak tartom, hogy a hadtápszol
gálat kiképzési rendszere a háborús hadtápbiztosításra történő felkészíté
sének legyen alárendelve. 

A személyi állomány felkészítésének és széttelepítésének folyamatától 
nem elválasztva, azt mintegy kiegészítve, végre kell hajtani azokat az 
anyagi rendszabályokat, melyek csökkentik az ellenség által mért tömeg
pusztító fegyverek hatását, illetve a legoptimálisabb feltételeket biztosít
ják annak érdekében, hogy egyidőben egy anyagfajta ne semmisüljön meg 
(anyagok decentralizálása). 

Az a tény, hogy a vadászrepülő ezred viszonylag hosszú ideig tartóz
kodik telepúlési körleteiben (fő- és hadműveleti repülőtér), a hadtáp és a 
harcoló alegységek egy objektumon vannak elhelyezve, fokozottan elő

térbe helyezik a hadtáp megóvása érdekében végrehajtásra kerülő rend
szabályokat. 

A tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása, a had
táp gyors működőképességének helyreállítása csak úgy biztosítható, ha az 
erre irányuló tevékenység egy részét már az állandó harckészültség, il
letve a veszélyeztetettségi időszakban végrehajtjuk. 

Az állandó harckészültség időszakában ki kell jelölni a hadtáp tele
pítési körletének helyét, ahol ki kell építeni a személyi állomány, tech
nika, anyagi készletek megóvását biztosító műszaki védelmi létesítménye
ket. Meg kell határozni a körleten belül az egyes alegységek elhelyezke-
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désének és telepítésénk rendjét, forgalom szabályozást, valamint ezt min
den oda tervezett alegységgel megfelelően be kell gyakoroltatni. A körlet 
elfoglalását szükségesnek tartom már a veszélyeztetettségi időszakban 
megkezdeni, mivel a hadtápszolgálat ebben az időszakban anyagellátást 
csökkentett ütemben végez, a harcitechnika teljes mértékben fel van 
töltve. 

A hadtáp vezetési pont és a hadtáp települési körlet összeköttetése 
vezetékes rendszerrel megoldott. A biztonságos összeköttetés érdekében 
szük_ségesnek tartom rádióval történő összeköttetés biztosítását, mivel a 
vezetékes rendszer könnyen sebezhető. 

Az. állandó harckészültség időszakában megalakított anyagi készletek 
széttelepítését a teljes harckészültség időszakában (2. számú melléklet 
M:erint) tartom szükségesnek végrehajtani. 

Az anyagi eszközök széttelepítésének vázlata alapvetően a mozgó-zá
rolt anyagikészletekre korlátozódik. A készletek a meglevő kiképzési és 
gazdálkodási készletekből növelhetők, mivel ebben az időszakban a szilárd 
szállítótér 91 tonnáról 217 tonnára nő (2,4-szeresére). 

A tömegpusztító fegyverek hatásának csökkentése, valamint a had
tápszolgálat működőképességéhez szükséges idő rövidítése érdekében 
szükségesnek tartom, hogy a vadászrepülő századok széttelepülési körle
teiben az alapvető harcianyagokból (lőszer, rakéta, üzemanyag) legalább 
egy harcnap várható anyagszükséglete betárolást nyerjen, melyre reális 
lehetőségek már az állandó harckészültség időszakában biztosítva vannak. 
A fenti anyagok betárolását az állandó harckészültség időszakában az 
őrzés-védelem hiánya nem teszi lehetővé, a betárolás csak magasabb harc
készültség elrendelése után valósítható meg. 

Amennyiben az ezred harckészültségi tervében tervezett vadászrepülő 
század végrehajtja áttelepülését a hadműveleti (tábori) repülőtérre, lehe
tővé válik a kiépített védelmi körletében anyagok tárolása, ami történhet 
műanyag tartályokban, illetve gépkocsira málházva. 

Reális lehetőség van a hadműveleti (tábori) repülőtéren a kiépített 
tárolóhelyeken az üzemanyaghoz hasonló elvek alapján a repülőrakéta és 
lőszer tárolására már az állandó harckészültség időszakában. Erre a fel
tételek biztosítottak, az átszállításra kerülő rakéta típus hőmérséklet vál
tozásra nem érzékeny, az őrzés-védelem egységen belül biztosított. 

A népgazdaságból bevonuló önjáró gépek egyrésze anyagutánszállí
tást hajt végre a hadműveleti (tábori) repülőtérre. A főrepülőtéren vissza
maradó önjáró gépek azon része, mely közvetlen szállítási feladatokat nem 
végez, felmálházva, a hadtáp települési körletébe, illetve a kiépített va
dászrepülő század széttelepítési körletbe kerülnek telepítésre. Szükség 
esetén ·- jó manőverezhető képességük folytán - gyorsan áttelepíthetők 
förepülőtéren belül, de a hadműveleti (tábori) repülőtérre is. 

A vadászrepülő ezred nem rendelkezik szervezetszerű mentőosztag
gal. A tömegpusztító fegyverek következményeinek gyors felszámolása 
érdekében szükségesnek tartom a mentőosztag létrehozását, az egyéb fel
adatvégzésből történő kivonását. Létrehozását, kikülönítését (hadtáp tele
pülési körletbe) magasabb harckészültség elrendelésekor kell végrehaj
tani, mivel az ellenség által végrehajtott tömegpusztító fegyverek csapása 
után, létrehozása az összeköttetés megszűnése (kiesése) következtében 
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nem biztosított. A mentőosztag felhasználása történhet egyidőben a teljes' 
személyi állomány és technikai eszközök igénybevételével, valamint a csa
pástól függően, részenként. 

A mentőosztag irányítását célszerűnek tartom a hadtáp vezetési pont
ról végrehajtani, mivel ezen időszakban az ezredparancsnok vezetési pont
járól közvetlen repülőharctevékenység (az ellenséges légi célok megsem
misítése) irányítása fol}ik. 

A mentőosztag személyi állományát és technikai eszközeit az alábbiak 
szerint célszerű megalakítani: 

- 1-2 vegyi-, sugár felderítő raj 
(rendszeresített technikai eszközzel), 

- 1 őrszakasz (20-25 fő), 
- 1 egészségügyi részleg, 
- repülő-műszaki javító csoport, 
- gépjármű javító-vontató csoport, 
- repülötér karbantartó részleg, 
- tűzoltó részleg, 
- forgó-rakodógép, 
- műtő-kötöző gépkocsi. 
- vontató gépkocsi (1-2), 
- seprő-locsoló gépkocsi, 
- tűzoltó gépkocsi, 
- szállitó gépkocsi (1-2 db). 

Véleményem szerint ezek azok az alapvető rendszabályok, melyeket 
az egység, illetve a hadtápszolgálat vezetésének végre kell hajtani annak 
érdekében, hogy a tömegpusztító fegyverek hatása csökkenjen, alkalma
zása után meghatározott idő alatt működőképessé váljon a hadtápszolgá
lat. Ezen rendszabályok feszes végrehajtása azonban a tömegpusztító fegy
verek következményeinek felszámolására, a hadtáp működőképessé téte
lére csak a reális feltételeket biztosítják. 

A végrehajtás gyakorlati mutatói a hadtáp vezetés felkészültségétől. 
az elhatározás meghozatalához szükséges időtől, a feladatok komplex mó
don történő végrehajtásától, a személyi állomány és technika felkészíté
séne!< fokától, illetve a felhasznált tömegpusztító fegyverek hatóerejétől 
függ. 

Alapvető feladat, hogy a hadtápszolgálat képes legyen a vadászrepülő 
ezred harctevékenységének folytatásához szükséges alapvető hadtáp és 
technikai anyagok biztosítására, sérültek ellátására, illetve kórházba szál
lítására. A második tömeges légicsapás időszakára szükségszerűen műkö
dőképessé kel~ tenni a hadtápszolgálatot. 

A hadtáp vezetési pont éppen a javasolt vázlat alapján, valamint a 
beérkező információkból (amely történhet rádión, vezetékes rendszeren, 
hírvivők útján). valamint a sugárfelderítő járőr jelentése alapján (a leg
pontosabb) rövid idő alatt képes felmérni a személyi állomány, technikai 
és anyagi készietekben keletkezett veszteségek mértékét, illetve pontosan 
behatárolni " cso,pások körzeteit. 

A telepítési vázlat és az információk alapján biztosított a feladatok 
sorrendjének gyors meghatározása. Meghatározó annak eldöntése, hogy a 
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csapást szenvedett körletbe telepített hadtáp erők és eszközök' a korábban 
kapott feladatok végrehajtását képesek-e ellátnL Amennyiben a veszteség 
a hadtáp erőinek harcképességét részlegesen érintette (20-250/o), meg kell 
határozni, hogy a feladatokat a továbbiakban melyik települési körletből, 
:milyen erők és eszközök bevonásával kell végrehajtani a vadászrepülő 
századok -folyamatos harctevékenységének anyagi és egészségügyi bizto
sítása érdekében. 

A csapást szenvedett települési körlet (körletek) feladatvégzésre ké
pes személyi állománya áz odairányított mentőosztaggal együtt, azonnal 
megkezdi a következmények felszámolását, 

Ebben az időszakban a hadtáp vezetésnek koordinálni kell a csapást 
nem szenvedett körletekben települt erők és eszközök tevékenységét. 

A mentesítő állomás a sugárfelderítő járőr jelentése alapján végre
hajtja a rátelepülést a csapást szenvedett körletre (amennyiben a sugár
szint ezt nem teszi lehetővé, annak közelében települ). A csapást szenve
dett körletben a sérültek ellátása (amely az ön- és elvtársi segélynyújtá&
sal azonnal kezdetét veszi) történhet egészségügyi részleg (műtő-, kötöző 
gépkocsival) által a csapást szenvedett körletre való rátelepüléssel (men
tesítő állomással együtt települ). Ebben az esetben lehetőség van a speciá
lis (hajózó) állomány részére azonnali életmentő első orvosi segélynyúj
iásra, illetve a kijelölt kórházba történt szállításra, az egyéb állomány 
polgiri kórházba történő szállítására. A sérültek összegyűjtése, az első
segélynyújtás gyors végrehajtása érdekében a mentőosztag kiegészíthető 
a csapást nem szenvedett kör'letek kiképzett sebesültvivő katonáival. A 
sérült~k kihordása a kijelölt sebesültgyűjtő fészkekbe történik. 

Mentesítés után az ESH-ra történő beszállítás a rendszeresített sebe
sültszállító gépkocsikkal (1-2 db), illetve sebesült szállitásra átalakított 
szállító gépjárművekkel (2-3 db) történik. 

A vadászrepülő ezred egészségügyi szolgála!;l képes három orvosi
brigádot működtetni, melyből kettő a főrepülőtér hadtáp települési kör
letében, egy a hadműveleti repülőtér hadtáp települési körletében telepí
tett ESH-n tevékenykedik. 

A főrepiilötér hadtáp települési körletében települt ESH képes napi 
80-100 fős vegyes (könnyű, súlyos) sérült ellátására, Biztosított, hogy a 
sérültek 4--ú órán belül első orvosi segélyben részesüljenek. A speciális 
(hajózó) sérültek továbbszállítása alapvetően az elöljáró (helikopter) szál
lítóeszközével, az egyéb sérültek továbbszállítása saját szállító eszközzel 
történik, A csapást szenvedett körletbe (körletekbe) települt személyi ál
lomány egészségi ellátása várhatóan az ellenség által mért 2. tömeges légi
csapás időszakára befejezést nem nyer, azonban a hadtáp működőképes
ségének helyreállítását nem befolyásolja. 

Amennyiben a csapást szenvedett vadászrepülő század települési kör
letében az állandó harckészültség időszakában letárolt repülőrakéta és 
repülő lőszer mennyiség nem semmisült meg, a kiépített vasbeton fedezé
kek, a mentőosztag, műszaki javító és mentőcsoportja (de az ott feladat
végzésre alkalmas állomány is) a részére biztosított vontató és szállító
gépkocsikkal megkezdi annak kimentését. Ezzel együtt végzi az ott tele
píte~t harcitechnika kivontatását. Abban az esetben, ha a repülőgépek 
harci feladatra való bevetése a tömeges légicsapás előtt végrehajtásra ke-
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rült, a fórepülőtéren történő leszállításra reális lehetőség van, (az állandó 
fel- és leszállómező kiesése esetén, használható a berendezett kényszer le
szállópálya) rakéta és repülőlőszer ellátása, a csapást nem szenvedett va
dászrepülő század (századok) települési körletéből történő átcsoportosítás
sal (ahol a telepített rakéta előkészítő állomás működik) kerül végrehaj
tA.sra. 

A rakét.t előkészítő állomás megsemmisülése esetén lehetőség van a 
hadműveleti (tábori) repülőtérre telepített rakéta előkészítő állomásról 
légi (helikopter) szállítás útján történő biztosításra. 

A vadászrepülő századok települési körleteibe letárolt hajtóanyag 
(rep. és gk. üza.) mennyiség közvetlen csapás _utáni felhasználásával nem 
számolunk. (Kúlbnösen vonatkozik ez a műanyag tartályokban tárolt haj
tóanyagokra.) A hajtóanyagok - különösen a repülő hajtóanyagok -
amennyiben nem semmisülnek meg, olyan mérvú minőségi változást szen
vedhetnek, ami szükségessé teszi - a felhasználás előtt - teljes minőségi 
vizsgálat végrehajtását. 

Az üzemanyag ellátás végrehajtása érdekében szükségessé válhat az 
erők és eszközök átcsoportosítása. A további harctevékenység üzemanyag 
biztosítását végrehajtja a csapást nem szenvedett körletekbe telepített 
üzemanyag részleg, a hadtáp körletben telepített 2 darab töltő

gépjárművel kiegészülve. Mivel a veszteség a személyi állományra vár
hatóan nagyobb hatású lesz, mint a technikai eszközökre, fel kell készülni 
az üzemképes töltőgépjárművek kezelő személyzetének egységen belüli 
átcsoportosítására. pótlására. Rendkívüli esetben (nagyobbmérvű kiszol
gáló technika 70%-ánál több megsemmisül) átcsoportosítható 1-2 db töl
tőgépkocsi a hadműveleti (tábori) repülőtérről (vagy oda). Az átcsopor
tosításhoz szükséges idő hadműveleti (tábori) repülőtérről fórepülőtérre, 

illetve fordítva 150-160 perc. 
A kerekes és önjáró gépek üzemanyag ellátása CS-346-os üzemanyag 

töltőgépjármü -- mint mozgó töltőállomás - működtetésével kerül vég
rehajtásra. A gépek feltöltése történhet egyenként vagy csoportosan, a te
lepülési körletekben. A kihelyezett szolgálati- és munkahelyek gépeinek 
feltöltését célszerü már a veszélyeztetettségi időszakban kiegészítő kész-
letek kiadásával biztosítani. 

Az üzemanyag utántöltés végrehajtható szállító gépjárművekre mál
házott üzemanyagkannák cseréjével. Ez a módszer különösen a kihelye
zett szolgálati- és munkahelyek gépeinek feltöltésére alkalmas, de körle
teken belül is rendkívül operatívan alkalmazható. 

A vadászrepülő századok települési, valamint a hadtáp települési kör
letben 5 mJ-es műanyagtartályban letárolt gépkocsi üzemanyag kiadása 
történhet MHSZ-30-as szivattyúval, illetve töltőgépjármű felhasználásával, 
amelyre a feltételek biztosítva vannak. A hadtáp települési körletben kell 
végrehajtani kannatöltő elosztóval a 20 literes üzemanyagkannák után ... 
töltését, ami történhet töltőgépjárművel, illetve MHSZ-30-as szivattyúval. 

A megsemmisült, illetve felhasznált üzemanyag utánszállítása a 18 
órás helyzetjelentés alapján történik, egyes esetekben azonban sor kerül
het ~zonnali szállításra is. Ez alapvetően az elöljáró eszközeivel vasúton, 
közúton történhet, melynek végrehajtására bevonhatja az egység hadtáp 
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szállítóeszközeinek egy részét. Ezen elv érvényesül egyéb hadtáp anyagok 
és fegyvernemi anyagok utánszállítás végrehajtásánál. 

További lehetőség van a körzetben települt katonai objektumokban 
hátrahagyott, illetve a polgári szervektől az önjáró és nem önjáró gépek 
üzemanyag biztosítására. 

A vadászrepülő századok széttelepítési körleteiben élelmezési anyag 
nem kerül letárolásra, ezért csapás esetén a vadászrepülő századok körlé
teiben élelmezési anyag megsemmisülésével nem számolunk. Éppen ezért 
a tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása, a hadtáp 
működőképessé tételére irányuló intézkedések időszakában az élelem biz
tosítás nem meghatározó. 

Az élelem ellátás alapvetően a hadtáp települési körletből közvetlen 
a személyi állományhoz (hajózó), illetve elosztó pont beiktatásával kerül 
végrehajtásra, ahonnan az alegységek szállítják tovább. A kihelyezett 
szolgálati- és munkahelyek ellátása ebben az időszakban is alapvetően a 
készétel konzervek biztosításával realizálódik, de naponta 1-2-szeri főtt, 
melegétel biztosítása szükséges. Mivel magasabb harckészültség időszaká
ban is ezredszintű él.elem ellátás folyik - ami nagyfokú leterheltséget 
jelent az élelmezési szolgálat állománya részére -, szükségesnek tartom 
a harcbiztosító alegységek ellátó szakasszal történő megerősítését. 

Tömegpusztító fegyverek alkalmazása után várható a személyi állo
mány ruházatának olyan mérvű szennyeződése, mely további használatát 
nem teszi lehetővé. A mentesítő állomást ennek megfelelően el kell látni 
a mozgó-zárolt ruházati készleteken felül a gazdálkodási készletekből ru
házati és általános felszerelési anyaggal. Ez biztosítható a szállító gépjár
művekre málházott ruházati anyagok manővereztetésével. 

ősszességében a tömegpusztító fegyverek következményeinek felszá
molásakor minden helyzetben biztosítani kell a vezetés működőképessé
gét, a gyors helyzetfelismerés, feladat meghatározás, az erők és eszközök 
legoptimálisabb hatásfokkal történő felhasználását. 

A hadtápszolgálat működőképességének, a megbomlott ellátási rend
szernek szükségszerű helyreállítása érdekében, illetve, hogy a vadászre
pülő ezred harcitechnikája a tömeges légicsapás elhárítására, a légi célok 
megsemmisítésére képes legyen, alapvetően biztosítani kell a rakéta, repü
lőlőszer, illetve üzemanyag ellátás folyamatosságát. Az alapvető anyagok 
biztosítására irányuló tevékenységgel egyidőben, sohasem szem elől té
vesztve, végre kell hajtani a sérültek ellátását, a személyi állomány ru
házati, élelmezési és fegyvernemi anyagokkal történő biztosítását. 

Nem foglalkoztam az elöljáró eszközeinek (ebben adott esetben kivé 4 

te! lehet a sérültek ellátása) bevonásával, véleményem szerint, ha a hadtáp 
tagolá~.a tCS lépcsőzése a korszerű harcászati elveknek, a terep és védelme 
létesítmények kihasználásával párosul, a vadászrepülő ezred hadtápszolgá
lata közepes hatóerejű tömegpusztító fegyver alkalmazása után is képes 
az erők és eszközök megfelelő átcsoportosításával alapvető feladatát ellát
ni, illetve az ellenség által végrehajtásra kerülő tömeges légicsapás idő
szakára működőképességét szükségszerűen helyreállítani. 

Továbbiakban - a már leírtak alapján - indokoltnak tartom a va-
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dászrepülő. ezreq. hadtápszolgálatán beliil műtő-kötöző gépkocsi rendszere-
· sítését, valamint- a bizto~ító alegységek ellátó_ sza~aszokkal való kiegészi
' tését. 

A kiepített ·vadászrepülő századok. széttelepítési körleteiben ugyan
·csak indokoltnak tartom a repülő hajtóanyagok tárolását biztosító üzem
anyag-tartályok beépítését, rendszerbe állítását már az állandó harcké
szültség időszakában. 

A hadtáp települési körlet védelmi létesítményeit, mely a személyi 
állom'ány, technika és anyagi eszközök megóvását biztosítja, csekély 
ál'lyagi ráfordítással, csapaterőből végre lehet hajtani. 

A fenti javaslataim alapvetően a hadtáp működőképességének hely
reállításához, a sérültek - különösen a speciális (hajózó) - ellátásához 
szükséges idő lerövidítését szolgálriák. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 




