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6. A már kidolgozott egységes harcászati-műszaki követelmények alapján légi diszpécser· 
vezetési pontok rendszerbe állítása a középirányító közlekedési vezető szerveknél. 

7. A katonai közlekedés polgári közlekedési szervekre való ráépülésének szélesítése, ezzel a 
mozgósítási bázis és az információs rendszer erősítése. 

8. A szervezeti struktúra egyszerűsítésével növelni a közlekedési szervek vezethetőségét. 
NdJdll) lrmihhi ki1111mkúUr1. mg} fi/ríí .rzm11í dbl!ltJI 1gtll)líí ktrJer ir meKfogalmazhalri: 
1. Az Ml\. EHVP hetölti·e az MN tartalék hadtápvezetési pont szerepét, mert ebben az eset· 

ben az alapvető tervt f r részére is biztosítani kell. 
2. A problémát okozott kiürítési szállítások megkezdésének időpontja a várható harctevé· 

kenység zónájából, illetve a kiürítés mélysége. 
3. A had:.Szati készletek széttelepítésckor célszerű egy olyan sávhatár kijelölése, amelyen 

belül maradva ne legyen szükség a készletek gyors áttelep1tésére a várható hadműveletnek megfele· 
lően. 

A ákk lerjuMmwil/ogr,.; crak ti fribb ltriiltlekm sz1rz1/I 1apürz1cilat11ka1. 11/elle az ehirelipút biz10.1it1í 
fii ft/,1,/,111,kat ér ird11) okai ldrlalm,1Zht11ta. dr1!wrba11 fi.e.>e!t111felke/1íí. i\ 1 ezt1,:ri 1c1p<1rzta/,11ok te/j1r kiirzí 
Jtldolgnúrt1 és h,m11ositJr..1 )[h,íht1/!JOII lm rz1ri111 faf;ik és l)iliúmt1!1ía11 mdr raeliri .rzinltket is iri11t. 

A „TRANZIT-85" közlekedési rendszergyakorlatot 

végrehajtó közlekedési katonai szervezetek 

felkészítésének tapasztalatai 

Dr. Dobó Fnwc alezrtdu. a hadllldom,í,()lik k,111diií1ura 

Az elmúlt időszakban a terveknek megfelelően lefolytatott" TRA,1\'ZIT·H5" közlekedési rend· 
szergyakorlat minden vonatkozásban eredményes és hasznos volt, egy&en gazdag tapasztalatokkal 
szolgfü. Vonatkozik ez a rendszergyakorlatot végrehajtó közlekedési katonai szervezetek felkészí· 
tésére is, ahol a gyakorlacvezetőség, <le a gyakorlók is olyan tapasztalatokat szereztek, amelyeket 
hasonló jcllcgú, dc egyéb gyakorlatoknál is célszerű a jövőben figyelembe venni. Aláhúzza ennek a 
fontosságát az a tény, hogy a lefolytatotthoz hasonló közlekedési rendszergyakorlat csak viszonyla· 
gosan ritkan, nagyobb időközönként (öt vagy több évet követően) kerül végrehajtásra, így a 
tapasztalatok szerzésének lehetősége is csak ezen esetekre korlátozódik. Ebből adódóan nem sza· 
bad az elemzés lehetőségét semmilyen vonatkozásban elmulasztani, mert a gyakorlat Jellegéből 
adódóan nemcsak a közlekedési rcndszergyakorlatra mint egészre kaphatunk használható adato· 
kat, hanem egyes résztevékcnységcnként is, mint például egy-egy béke állományú törzs fclkészí· 
tése, vagy .M" állománnyal feltöltött egység összekovácsolása. Ezen résztevékenységek viszont 
évente folynak, tehát az összegzett tapasztalatok részenkénti felhasználására úgyszólván folyamato· 
san nyílik lehetőség. 

A közlekedési b1ztosítás1 tevékenység sokrétűsége folytán különböző célú és rendeltetésű 
közlekedési katonai szervezetek vettek részt a gyakorlaton mint például közúti komcndáns egysé· 
gek, vasúti felépítményi, útépítő és hídépítő egységek, gépkocs1szállító egységek, ideiglenes átrakó 
körletek, területi vasúti közlekedési katon,lÍ szervezetek, és még lehetne tovább sorolni. Emellett 
ezen szerveknél is az azonos rendeltetésűek más·más tagozatba tartozóak voltak, amely ismét sajá· 
tos jelleg<:t .1dott egy-egy katonai szervezet felkészítésének és munkájának. Mindebből további 
bizonyíds nélkül is egyértelműen látható a gyakorlat identősége, a tapasztalatok fontossága és sok· 
rétűsége. 

A gyakorlaton részt vevő közlekedési katonai szervezetek felkészítésének rendje, módja és 
tartalm,1 a gyakorl:it tárgy:1ból, célkitúzéseiböl és mozzanat,1inak tartalmából kiindulva lett megha· 
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tározva. Ez különösen azért volt fontos, mert a gyakorlat tárgya, az oktatási kérdések a közlekedési 
biztosítás úgyszolván minden területét átfogták a gyakorlat mozzanatai során. 

Meghatározó volt a felkészítésre, a levezetés módszere, amely szerint a gyakorlat építési fel
adatokkal egybekötött egyoldalú, többfokozatú parancsnoki- és törzsvezetési, közlekedési rend
szergyakorlat KM és szövetséges közlekedési szervekkel együttműködésben. 

A tárgy, a célkitűzés, a mozzanatok tartalma és a módszer figyelembevételével kerültek meg
fogalmazásra a gyakorlaton való eredményes tevékenység érdekében a felkészülésre vonatkozó 
követelmények. 

Ezek a követelmények alapvetően két főirány szerint csoportosultak és kerültek kidolgozásra. 
Az egyik a parancsnokok és a törzsek felkészítésére irányult, míg a másik a közlekedési katonai 
szervezetek felkészítését szabályozta, mivel ezen katonai szervezetek a gyakorlat során valóságos 
közlekedési biztosítási feladatokat hajtottak végre, néhányat közülük bemutató jelleggel. Ez a két 
főirány - vagyis a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, valamint a valós tevékenység szoros össz
hangja - egyben a gyakorlat egyik sajátosságát is jelentette. Mind a közúti komendáns egységek 
által végzett katonai gépkocsiút berendezés, mind a TS dunahíd, vagy az IÁK-ban végzett munka 
és végül a REM vasúti hídépítés az elméletileg feldolgozott kérdések, megoldások mérését, alátá
masztását szolgálták. 

Néhány követelmény olyan jellegű felkészülést határozott meg, amely újszerűen hatott, mivel 
az eddigi gyakorlatok során ezek egyáltalán nem, vagy csak részlegesen kerültek gyakorlásra. Ilyen
nek tekinrhető: 

- csapatszállítmányok nyíltvonali rakodóhelyeken történő kirakása; 
- a közúti - és vasúti dublőr hídátkelőhelyek előkészítése, üzemeltetése, a csatlakozó vasút-

vonal szakaszok előkészítése, építése, együttműködésben a KM szakalakulatokkal és a szövetséges 
vasúti csapatokkal; 

- a katonai gépkocsiutak berendezése, a forgalom irányítása, a különböző tagozatoknál a 
csatlakozások megszervezése, az utak átadás-átvétele. 

A közlekedési katonai szervezetek felkészítése két ütemben került végrehajtásra. Első ütem
ként a gyakorlatot megelőző időszak szolgált, míg a második ütem a gyakorlat alatt valósult meg. 

Az eLrő ütem alapvetően a gyakorlaton részt vett parancsnokokra és törzsekre vonatkozott és 
csak kisebb mértékben a béke állományú azon alegységekre, amelyek a gyakorlaton részt vettek, és 
amelyek részére mód nyílott a kiképzési programba a megfelelő tárgyköröket egészében vagy 
részenként beállítani. 

A második ütem elsődlegesen a teljes vagy csökkentett állományú közlekedési katonai szerve
zetekre vonatkozott, amelyek béke vagy mozgósított állománnyal hajtották végre feladataikat. 

A felkészítés, kiképzések megtervezésére és megszervezésére vonatkozó követelmények, üte
mezés a szervezési intézkedés alapján külön kiképzési intézkedésben került meghatározásra. Emel
lett, ezzel összehangolva központi építési terv készült és lett kiadva, amely időrendi ütemezéssel 
megszabta az egyes katonai szervezetek építési feladatait. 

A központi tervezés alapján a seregtestek és a Katonai Szállítási Főigazgatóság hasonló terve
zést folytattak, amely eredményeként a végrehajtó és résztvevő közlekedési katonai szervezetek is 
rendelkeztek a megfelelő kiképzési tervekkel. A gyakorlatvezetőség a tervezés során nagy súlyt 
helyezett az egyeztetésre, az összehangolásra. 

A kiképzési intézkedés meghatározta a foglalkozási jegyek kidolgozásának, jóváhagyásának a 
rendjét és határidejét. 

Első ütemben a résztvevő parancsnokságok, törzsek felkészítésére havonta 1-2 nap időtartamú 
önképzési foglalkozások, törzsgyakorlások lettek lefolytatva. Ezt követően a seregtestek és az MN 
Katonai Szállítási Főigazgatóság által a gyakorlaton részt vevő törzsek és alárendeltjeik részére 1-2 
napos parancsnoki és törzshadijáték lett végrehajtva. A gyakorlatot megelőző hónapban a gyakor
latvezetőség a gyakorlaton részt vevő közlekedési katonai szervezetek részére 2 napos parancsnoki 
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és törz�vezetési gyakorlatot vezetett le, összevontan. Ezen időpontig a gyakorló közlekedési kato
nai szervezetek elkészítették és kidolgozták a szükséges számvetéseket, okmánymintákat. 

A nzdsodik 1ilembm, a gyakorlat alatt a gyakorlatra bevonult tartalékos áilomány felkészítését, 
összekovácsolását a várható háborús feladatokra - a hivatásos és sorállománnyal közösen - a bcvo· 
nulássaJ egyidejűleg kellett megkezdeni és a készenlét eléréséig, illetve a gyakorlat során tovább a 
leszerelésig kellett folytatni. 

Az "M" készenlét elérését követően 3 nap időtartamban lett a kiképzés meghatározva, amely· 
bői 2 óra politikai kiképzés, 8-10 óra általános katonai kiképzés ( ebből 6 óra lő kiképzés az 1. sz. 
lőgyakorlat végrehajtására), 24 óra szakharcászati kiképzés ( ebből 16 óra szakharcászati komplex 
foglalkozás, gyakorlat). 

A készenlét elérése után napi 8-10 óra kiképzéssel, a szakharcászati komplex foglalkozás, gya· 
korlat során napi 16 órával kellett tervezni. 

A gyakorlat időtartamára további 4-5 nap kiképzés tervezése lett meghatározva a kikép?ési 
program tárgykör és óraelosztásának megfelelően, amelyeket a szakfeladatok időelfoglaltságának 
függvényében kellett végrehajtani. 

E kiképzés keretében új módszerként került alkalmazásra a közúti komendáns egységek forga· 
lomszabályozó szakmai számú tartalékos állományának a felkészítésére 6s begyakorlására közpon
tilag szervezett és vezetett két napos gyakorló foglalkozás. 

A fentiek alapján tervezett, szervezett és lefolytatott felkeszítés, kiképzési foglalkozások ered· 
ményesek voltak, jól szolgálták a kitűzött célt és hasznos tapasztalatokat adtak a Jövőre nézve. 

Az drő ütem lipc.rózete.r jdké.rzítése eredményes módszernek bizonyult. Különösen hasznos volt a 
gyakorlatvezetőség által lefolytatott 2 napos foglalkozás, amely előkészítette a gyakorlaton való 
munkát, és jó tapasztalatokat adott nund a gyakorlatvezetőségnek, mind a gyakorlóknak. Lehető
ség nyílt a törzsmunkában az egységes metodika kialakítására, a célratörő, tömör jelentések megté· 
telének begyakorlására. Az eredmények mellett olyan tapasztalatok is voltak, hogy a közlekedési 
biztosítás több fontos kérdését nem mmdenütt dolgozták fel a feladat végrehajtásához szükséges 
mélységben. Egyes térképek közlekedési szempontból szakszerűtlenek voltak, a szakmai tevékeny
ségre vonatkozó adatok felvitele nem történt meg, amelyek nélkül a szállítások, a közúti biztosítás, 
vagy egyéb kérdések végrehajtása reálisan nem oldható meg. Az is előfordult, hogy a térképeken az 
azonos helyzetek eltérően lettek kivetítve, és sok olyan adatot tartalmaztak, amelyek az adott szol
gálati személyre, vagy szervre nem vonatkoznak. Így egyes tervek szükségtelen, felesleges informá· 
ciókkal voltak terhelve. 

A felkészítő foglalkozásokon, de a gyakorlaton is a különböző szomszédos, vagy együttes 
feladatot megoldó közlekedési katonai szervezetek és KM-szervek valóságosan működtek. Ennek 
ellenére előfordult, hogy nem tisztázták egymással az együttműködés alapvető kérdéseit. Így a 
jelentéseknél egymással nem egyeztetett javaslatok hangzottak el, többek között a katonai gépko· 
csiutak csatlakozására, helyreállítására és egyéb más szakmai kérdésekre vonatkozóan. Ide tartozik 
az is, hogy nem érkeztek szállítási igények a Katonai Szállítási Főigazgatóságra. 

A parancsnokok, törzsek felkészítésénél kiemelt kérdésként szerepelt az ellenség által mért 
tömegpusztító csapások következményeinek felszámolása, a működőképesség helyreállítása. 
Ehhez az oktatási kérdéshez olyan helyzet került kialakításra, amelyben az ellenség a hadászati ren· 
deltetésű tömegpusztító eszközeit nem alkalmazta. Ennek következtében a közlekedési hálózaton 
és objektumoknál viszonylag nem nagymérvű rombolások és veszteségek keletkeztek. 

Az ellenség tömegpusztító csapásai következményemek felszámolására, a működőképesség 
helyreállítására elsőrendű kérdéssé vált a megbontott vezetés, a közlekedés rendszerének minél tel
jesebb helyreállítása, a forgalom újjászervezése, a közlekedési objektumokat ért csapások következ· 
ményeinek szervezett felszámolása. A hadsereg harcképességének helyreállítási ütemében a közle· 
kedési katonai szervezetek meghatározott részének a felkészítése a támadó hadművelet felújításá· 
nak esetére. 
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A röns<:k zöméb<:n megfelelő clhar.irozásr hozr.1k. Ez hozzájárult ahhoz, hogr a üaparok 
harctevékenységének helyreállításával ,1 közlekedési bizrosír,b1 renJszer is a legszükségesebb mér
tékben műköJőképes legren és lehetővé tegye a közlekeJés1 szolg:ibr felaJarainak végreha1dsár. A 
rapaszralarok alapján néhány olyan gondolatra kell felfigyelni, amelyeket a jövőben célszerű figye
lembe venni. A korl:icozorr Jellegű csJpások nyoman kelerkezcrr romboláwk hel>Teállírására clsőJ
lcgcsen a hely, erőkre kell támaszkodni és azokat kell ,1lkalm,1zni, mert azok vannak legközelebb a 
kirhclyhez. !gy a különböző K�f helyreállító osmgokbl, PV erőkkel, területvédelmi ezredekkel 
célszerű számolni, míg a központi erőket a dön tii feladatok mcgoHís:íra kell felhasználni. fontos :1 
helyrdllírási sorrend mcghar.irozá;.1, aminek során olyan clharirozast kell kialakítani, hogy :1 
hosszú idör igényli> hclyrdllírhr nem kell megkt:,deni és nem kell azzal az <:rókcr lckiirni. Az elh,1-
tiroz:1sokban ezek a sajátos kövcrelm<:nyc:k nem jucorr.1k érvényre. i\ jelcnrésc:k nem tükröztek u:l· 
tuJaros törekvést a mt:gbomlorr vczc:rési rc:nJs,er hdyrdllídsár1. 

M111dczen hiányoss,igok cllcnén: az dső ütem fdkfazírese haslnos volt, honíjárulr ahhoz, 
hogr a gyakorlat ,1brr c:redmc:nyes munk.1 alakuljon ki. 

,\ 111<íwJik iil1mht11.i m11zg1111í.i,1i·ii111,í ih:mkr,1,ínolri kdipz(,d jól clőkészírerren, szervezettc.:n é, 
slÍnvonalasan lem,k lefolyran.a Különös<:n eredményesnek kell minősíteni az foszckovácsolásr .1 
gyakorlati sz,1krevékcnységcr végző egységeknél, amelyek kdló jártasságot és grakorbri készséget 
\/Creztc:k várható lüborús íelat!ataik végzésében. A különböző ragoz.uok egységes forgalomszabá· 
lyozási rent!szerénck kialakítás.ír jól segítette .1 központilag vezercrr közös forgalomszab.ílyozói 
kikép,és. 

t\ kodbbihoz hasonlóan c:z a gyakorLir is igazolta, hoJ.!>. a fclké,zírc:s 1Jősnkiban nem nélkü· 
lözheró :i közlekc:dc:si katonai szervezetek ,1Lipos foszckovácsolása. Lényegc:bc:n íg)' ruemrót!rck 
meg a íelrérelek a követelményeknek megfelelő s1:1kszcrű munka végzésc:rc, a különbi>1ó rent!elre· 
rc:sű és más ncmzerisc:gű közlekct!c:s1 c,aparok közöm együttes tevékcnysc:gre, rovább.í a balc:screk, 
rendkívüli c:seményck megelőzésén· 

A gpkorlaron részt vevií közlcket!és1 karon.1i szervezetek felkészítésének eg)'lk fontos c[lja ,12 
volt - ahogr arra m,ír az elózóc:kben 1s ural.ís történt-, hogr követelményi szintcn íelkészűl1enck a 
gpkorl.iri revéku1ységrc és czc:n belül a bemut.1rókr,1. 

l!.zm gpkor"1111mi:m)rlg - .11nd) i'f?Jbm 1z.dh,1m1sz.111 kikepw is 10/1 - .1 köwktz� főbb okt.11.ui 
l:i'rd,r1krr. l,m:.)kiirrikn fajult l-1: 

- kcrr<is renddrcrc:su T\ usúlyokból h.irországi ,Jciglcnc, íc:llc:gű { Juhlór) hiti cpírése, 
hít!árkel<ihely bercndrn:se: 

- .1z it!ciglenes árrakókörlcr ekmckénr 60 ronn,ís P.\f P híJ.írkelóhcly berc:nJe,c:sc. színlelt 
híJ- és kompárkcl<ihcly. sot!orakn:1 elleni védmű, v:11:lminr 111fr:1csapd,1 rclepírése: 

- az 1de1glcnes .írrakókörlcren belül n>·ílr vasúrvonalsz.ikaszon egr kcrek<:s és cgr lánctalpas 
rechnik:íval rakott k:tton:1vonar nyílrvonalon előkészítés nélküli kir.1k:ísa olyan fdrérclczerr helyzet· 
bc:n, mikor .1z ellenség lc:g, csap:bokkal rombolta .1z 111Jíró és fogat!ú ,illom:ísokar és :u .íllomáskiizi 
vonalat. Ennek mc:gfeleliícn a h.1rckocsik a vasúti pőn:kocsikról leléptek. a kt:rl'.kes rec hnika a híd· 
verő h.1rckocsi leherfoégér fclhaszn,ilva legört!űlr a p1irekocsirúl: 

- 1Jeigknes .itrakókörler liiszc:r· és ü1emanp.g-kir:1kó, v.1laminr sebesült bc:rakú:íllom:ís.11n:1k 
:1 munk:íja. A gyakoroltar:íson kívül olyan alapvető célLil, hogy pontosításra kerülicnek a jdcnll·g 
érvénrben lev<i rakodási norm.ík. val.im111t upas,ularok ver,ése .110knak a ge.:p1 és egyéb - rcchni· 
k:11 cvkiizöknek az alkalmazásánál, melyek az M\J ·ben és a népganl:iságban jdcnleg rc:nt!clkczésre 
állnak, 

- össze.: és szérs,c:relhcrö REM 500 vasúti híJ c:pírése ;1 h.ítorsdgban folyéukad.ílyon. 

· karon:11 gépkoo1urak berendezése és forg,1lmazás:1. 
A gyakorlati tc:vékc:nységre, bemutatókra való fdkészírés, kiképzé, végreh1jrás.íra, a bcgya· 

korlásr.1 központilag begyakorlisi ttTV kévülr. 
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A több egység által egy feladat érdekében végzett gyakorlatok irányítására, összehangolására 
és ellenőrzésére a gyakorlatvezetőség felelős személyt jelölt ki. 

A kiképzési intézkedéssel, az építési és a bemutatók tervével egyidejűleg kiadásra kerültek a 
biztonsági rendszabályok, amelyek jó szolgálatot tettek a balesetek, a rendkívüli események meg
előzésében. 

A felkészítés körültekintő, gondos tervezése, a végrehajtás állandó segítése és ellenőrzése 
eredményessé tette a felkészülést és a munkát. 

A tapasztalat az volt, hogy mind a hivatásos és sorállomány, mind a tartalékos állomány át
érezte a feladatokban rejlő újdonságot, a célokat magáévá téve lelkiismeretesen és eredményesen 
dolgozott a megvalósításon. A feladatokat normaidőn belül hajtották végre, többnél, mint pl. a 
hídépítéseknél, teljesítve a kiváló szintet. 

Az egyes szakharcászati mozzanatoknál, ami közül több bemutató jellegű is volt, összfegyver
nemi alegységek is közreműködtek. Ezek az alegységek feladataikat bonyolult légi és földi helyzet
ben az elvárásoknak megfelelő színvonalon, tanulságosan hajtották végre. A hídátkelőhelyeket a 
menetrendbe besorolt alegységek lendületesen közelítették meg, kellő sebességgel küzdötték le és 
hagyták el azokat. Nehézségi fokát, összetettségét, bonyolultságát és a végrehajtás színvonalát 
tekintve kiemelkedett a vasúti szállítást végrehajtó harckocsi és PSZH-val felszerelt, valamint kere
kes járművekkel rendelkező alegységek nyíltvonalon, előkészítés nélkül történő kirakásának végre
hajtása. Szakszerű, pontos tevékenység történt az imitációt, jelzést, biztosítást végző repülő, 
műszaki, légvédelmi és komendáns erők részéről. 

A gyakorlat során alegységszintű összekovácsoló kiképzések keretében különböző közleke
dési szakcsapatok építési feladatokat is végeztek, amely jelentős mértékben növelte felkészültségü
ket, emellett komoly új értéket hoztak létre az MN részére. 

A gyakorlaton szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az alegységszintű összekovácsoló 
kiképzések, a bemutatók és ezen keresztül a felkészítés a kitűzött célokat elérte. Összességében 
bizonyították, hogy a felkészítési rendszer JÓ, a követelményeknek megfelel. lsmét megerősödött 
az az elv, hogy az alegységszintű összekovácsoló kiképzéseket célszerű a rendeltetésnek megfelelő 
szakfeladatokkal összekapcsolni. Emellett igen sok hasznos tapasztalatokat is adott a gyakorlat, a 
közlekedési katonai szervezetek HKSZ-M és összekovácsolás1 feladatainak megtervezésében, 
megszervezésében és végrehajtásában, a minden oldalú biztosítási feladatok feldolgozásában, a 
nagyt,ívolságú menetek előkészítésében, végrehajtásában és vezetésében, a közlekedési hálózat 
rendeltetésének, helyreállításának, az egyes közlekedési szakaszok egymásnak történő átadása
átvétele terén továbbá a szállítások folyamatosságának biztosításában az egyes tagozatokban és a 
tagozatok között. 

l\övekedett a felkészültség és nagyobb lett a jártasság az ország területén folyó védelmi harc· 
tevékenység közlekedési biztosításában, továbbá a védelemből indított támadó hadművelet közle
kedést biztosítási kérdéseinek feldolgozásában. 

Sokirányú tapasztalat gyűlt össze az együttműködés különböző területeiről, az együttműkö
dés megvalósításának lehetséges módjainál, különösen a HM és a KM közötti kérdéseket illetően. 

A kiizlektiliri kalrm"i szm m1ek jélki.rz1íirú1tk a • TRANZIT85 ·· kiizlekedúi rmdrzer1o"knrla1 �1!,tll 
/imtoJ mozza11"t" i.r til/r,mJra 111/t. A frjlridi.r 11zo11ba1111m1 mxedi rtmmi�)m lirm. ff!J II felkirzríir t1r/11 Jtlll. 
L1111,g,i!Mrt. 11 llltf!,ll)l�f!.1Jrt. mire! az a lm1ar..1,ür1 idéZ11e tlri. Az i;uzqo1íj1rJ11 ha.rZ110.r 1apa.rzt11/"111k jilharz-
11<il.irn 11! <1/dkúzríi,n ir,Íll)11M 1111mkdt jók11z11i kt!I. Ehhez k11J11t e cikk 11ih,Íl1) gn11dol11tt<1! hozz"iúml11i . 
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