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nálni; 
- a berendezésnek alkalmasnak kell lennie 

arra, hogy a kemenceegységet menet közben elómelegitse, 
vagy melegen tartsa /1 nem menetközben sütni:/; 

- egy önjáró berendezés tervezésénél a 
minimum loo kg/óra kapacitásazintet kell figyelembe ven
ni, ezesetben 4-6 berendezés kielégíti a magasabbegység 
~zükaégleteit /1 egy s~tőszakasz 1/; 

- nem követelmény e magas terepjéróképesség, 
de ·a gépjármükonstrukciónek képesnek kell lennie nehéz ut
viazon;yok között való mozg&sra is. 

A nemrégen rendszeresitett, jelenleg beve
zetés alatt álló vegyestüzeléaü mozgókonyhák számos köve
telményt elégitenek ki, legfobb értékük azonban tüzelő

rendszerükben van. 'E nagy kapncltáau konyhákból a gépesi
.tett lövész zaszlóslj részére } darab jelentős tulkapaci
tást eredményez, vegyes szervezésük /1 régiekkel kombinál
va,/ felemás megoldást jelent, Ezért a továbbiakban szük
aéges lenne kisebb kapacitúsu, könnyebben vontatható kony
hák kifejlesztése. Ezesetben megoldódna a zászlóaljtago
zatban jelenleg meglévő ellentmondás, mel;yszerint a moz
g6konyb~~ v_n,atásúra szolgÁló?. tonnás tehergépkocsik 
raktérfogato nincs kihasznnlva. A könnyebb konyhi,kat ki

sebb, az ŰAZ vagy GAZ tipust megköze li ti> gépjármüvekkel 
is lehet vontatni. 

2./ A hodszintéri hodt;op\Jlztositús é.ltalá
noa rendszere - a szállitó-ellútó szervezetek beillesz
kedési lehetbsé1;ét beiol.yáaoló körülmények. 

A badtupbiztosi t.í,u nlapvető biztosi tasi 
ágak szerint valósul meB• Ezen belül az anyugi biztoai
táa ·áltolánoa rHndszere el!ofiullot.:t és órvónyben l.évö 
müködéei éa azervezetl elvekre épül. /l~ elmult néhúny 
esztendőben vé,;bemcnt a hadmüvelP.ti hudtúp ,op,yes tago-
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zatainak ujszerü értékelése, ennek következtetéseként a 
hadrnüveleti hadtáp mozgékonys&gát hiztositó számos szer
vezeti, technikai intézkedés lépett érvénybe, Az ujti
pusu, mozgékony hadtáp magasabbegységek, bázisok létre
hozása, müködésük elveinek körvonalazása meghatározó be
folyást gyakorol az anyagi biztosítás egész rendszerére 
a hadászati hadtáptól az alegységekig. Ez a meghatározó 
szerep a' hadmüveleti badtápnak az anyagi biztosi tás tel
jes rendszerén belül meglévő alapvető jellegéből ered, 

.A badszintéren müködő fegyveres erők anya

gi biztositásának általános rendszere anyagi biztosit&si 
tagozatokra épül, Az anyag a felbnsználóboz a központ 
hadtáp hátországi területen diszlokált stacionális, rak
tár jellegü bázisairól a hadmüveleti hadtÍip "földre", 
raktár hálózatra telepitett, valamint mozgójellegü házi-

. . . 
sain keresztül jut el folyamatos utiinszállitásssl s osa-
patbadtápba, a felhasználókhoz. Ezt a rendszert és a 
rendszer elemei között meglévő elvi különbségeket az 
alábbi vázlat szemlélteti, 

Központ hadtáp 
viszonylag stacionális, széttelepitett 

raktárai. 

' Hadmüveleti hadtáp 
összpontosított bázisai 

Mozgóbázisok ' Vegyesbázisok 
/:előretolt és mögöttes 

i 
Csapatbadtáp széllitó-

ellátó egységei és alegységei 

rész:, 
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Az anyagi biztositási rendszer sematikus 
felvázolása mellett szükségesnek látom annak néháll;Y'olyan 
alapelvét összefoglalni, melyek valamennyi tagozatában ér
venyesülnek, 

Az~ alapelv, hogy egy adott hadmüve_let 
szükségle~eit a felhasználóknál, a csapat és hadmüveleti 
hadtápban teljes egészében fel kell halmozni. 

Ezen belül a csapathadtápban és a felhasz
nálóknál együttesen egy adott harcfeladat és a következő 
harcfeladatba való átmenet szükségleteit kell biztositani, 
Ez azt jelenti, hogy a csapathadtáptól lefelé a harc meg
vivásához egy-három napra szükséges készlet áll rendel
kezésre. /1 40.:/ 

Ez azt bizonyitja, hogy az anyagi biztosi
tás általános rendszerében az alapvető tagozatot a had
müveleti hadtáp képezi. 

A rendszer~ alapelve az összes szál
lit6 eszközök központi felhasználása, Ez magasabb tagozat
ban a különböző közlekedési ágazatok komplex alkalmazásá
val jár együtt. Az alapelv magában foglalja az utánszálli
tás felüről lefelé való végrehajtásáért viselt elöljárói 
felelősség elvét.is. 

A szállit6eszközök centralizált felhasználá
sának elve kifejezi azt, hogy az anyagi biztositás alap
vet6 oldala az utánszállitás, az anyagok rendeltetési hely
re történő eljuttatása, 

4o. = Az egyes anyagokból a csapathadtáp szintre meghatá
rozott készletek harcnapban kifejezett mennyisége 
igen differenciált. Ennek korrekciója most folyik •. 
- Más vonatkozásban a későbbiek sorlm e kérdésre 

még visszatérek, 
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, A harmadik alapelv, hogy az anyagi biz-

• 

• 

tositás ellátási áganként valósul meg. Ezen ellátási 
ágak egymástól viszonylag elkülönülten tevékenykednek, 
önállóságuk foks különböző lehet. Azonban kétségtelen, 
hogy az egyes an;yagok biztositásáért, megóvásáért, el
osztásáért a különböző tagozatokban az adott ellátási 
ágak szolgálati személyei a fele lösek. 

A negyedik alapvető jellemző, hogy az 
anyagi biztositás szakaszosan, különböző szinteken létre
hozott tagozatokat érintve megy végbe. Az anyagé.ramlág 
tehát nem megszakitás nélküli, látszólag nem folyamatos. 
A valóságban azonban a tagozatok, illetve azok jelentős 
részének érintése alapvető feltétele az alárendeltek terv
szerü és valóban folyamatos ellátásának. Ez a fe.ltétele, 
hogy a föirányban tevéken;ykedő csapatok a parancsnok el
gondolásának megfelelően az anyagi. biztositásban is elsö
rendüséget élvezenek. Az egyes anyagi biztositási tagoza
toknak a seregtest, magasabbegység •: vagy egység jellegétől 
függően más-más a rendeltetése és a'z ott folyó munka ter
jedelme és természete is különbözik. 

A szállitó-ellátó alegységek szervezetét 
befolyásoló néháizy következtetés levonásúhoz szükség van 
arra, hogy részletesebben elemezzem az anyagi biztositá
si rendszer néháizy jellemző aajó.toaságút. 

a,/ Minné l 1'1)iebb haladunk az egyes tago
:oatok vizsgálatában, az ?k mozgó jellege egyre szembe
tünöbb lesz. 

Központ hadtáp - telepitett, nem mozgó, 
Front /ltábori1/ hadtáp - részben mozgó. 
Hadsereg hadtáp - lén;yegében mozgó. 
Csapathadtúp - teljesen mozgó. 
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A mozgó jelleget tehát bizonyos értelemben 
grafikusan is ábrázolhatjuk: 

o,..~~~- Központ hadtáp 

"-~.L....'-""~.L.<~'-"'-A-'Csapathadtáp 
loo 

Gyakorlatok adatai 
szerint a mozgékony
ság százalékban ki
fejezett jellemzői1 

Központ hadtáp 0 
Front hadtáp }o-40% 
Hadsereg hadtáp 7o % 
Csapathadtáp -loo% 

Ez a megoszlás nem öncélu, hanem az egyes 
tagozatok alapvető rendeltetéséből fakad. Valamennyi 
anyagnem globális számbavétele alapján az adott hadmüve
let végrehajtásához szükséges és felhalmozott anyagmennyi
ség lépcsözését az alábbi táblázat szemlélteti. 

Megnevezés Hadmüveleti nap % kb. 

Felhasználók 2 - 2,5 2o 

"" ""''~~ ""} 5 hadtáp o,5 - l 
Ezred-hadtáp 5 
Hadosztály hadtáp lo 
Hadsereg hadtáp o,5 5 

Tábori hadtáp /:TEB:/ 4 - 5 55 

A táblázatot tanulmányozva megállapithat
juk, hogy a csapathadtápban a kéR7.letek manőverjellegü, 
tartalék készletek és a hadmüvelet alapjául, bázisául 
szolgáló anyagmennyiség a hadmüveleti hadtáp különböző 
tagozataiban van felhalmozva. A hadmüveleti hadtápban tá
rolt készletek tehát bázis készletek, ezért azokat a mö-
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göttes, vagy mozgó bázisokon helyezik el, illetve tárol

ják, 

A mozgó básisokon, attól függetlenül, hogy 

a készletek a rendelkezésre álló szállitó eszközökkel 
egyszerre felemelhetők-e vagy sem, sz anyagok viszonylag 
tartós, a hadmüvelet biztosítása érdekében végrehajtott 
tárolása történik, az anyaghoz való viszony s bázisokon 
tehát más, mint a csapathadtáp különböző tagozatain, Itt 
a mozgójelleg egyik célja a mq_;óvás " ••• hogy biztosi"t;va 
legyen a mozgó anyagi alap gyors kivonásának lehetősége, 
az anyagi eszközök rendkivül rövid idő alatti kiszállitá
sa, az anyagi készleteket •.• a gépjármüveken szükséges 

tárolni." /1 41. :/ 

Ezért a mozgóbüzis rendszer mechanikus 
bevitele a csapathadtápba a hadosztály - ezred tagozatban 
az anyagi biztosítás egységes szerveként mozgóbázisok 
létrehozása nem helyes, nem járható ut, a készletek manő
ver jellege miatt itt elsősorban a szállitó csapatra jel
lemző szállitó-ellátó egységek, alegységek létrehozásá
nak utját kell keresnünk. 

E kérdésből tehát azt az egyértelmü követ
keztetést vonhatjuk le, hogy a csapathadtápban olyan szál
litó-e.llátó egységeket és alegységeket kell létrehozI)i, 
melyek a rendszeresitett készletek 9o-loo %-át felemelni 
képesek, 

b,/ Az anyagi biztosítós különböző tagoza
tain a végrehajtásra hivatott szervek, intézetek, csapatok 

41. = Damó László: Az összfegyvernemi hadsereg hadtápbiz
tositásának néhány kérdése támadó hadmüveletben. 
Honvédelem "T" 1971, l.sz. 216. old, 
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centralizált alárendeltségének, illetve integrációjának 
/1 összeszervezésének :/ különböző minőségét figyelhet

jük meg, 

A front hadtáp mögöttes bázisai tekinte- · 

tében a szállitó és anyagtároló csapatok, illetve inté
zetek egymástól függetlenül a parancsnok hadtáphelyette
sének alárendeltségébe tartoznak, Kevéssel magasabb a 
centralizáció foka a nemzetiségi csapntok hadtópbi.zto
sitására hivatott szervnél, a túbori hadtápnál - itt 
ugyanis az önálló szállitó zászlóaljak és a bázisok egy
ségesen a tábori hadtápfönökének vannak alárendelve. 

A front előretolt bázisaiban a mozgó jel
leg biztosi tása érdekében a raktárak, az üzemjellegü in
tézetek és a szállító csapatok e13Yüttesen a b~zisparancs
nok alárendeltségébe tartoznak, A tábori előretolt bázis
nál az integráció ilyen fokával még nem találkozunk, 

A magyar összfegyvernemi hadsereg mozgó
anyagi alapja és szállitó csapaóai külön-külön a hadse
regparancsnok hadtáphelyettesének vannak alárendelve, 
holott a szállitócsapatok feladata a mozgóbázis készle
teinek szállitása, 

Az itt me~fi9yelhetö következetlenség 
megszüntetésere irúnyuló határozott törek- · 
véseket bizonyítja az alábbi néhány sor, 
"··· hogy jobban legyen biztositva a nagy 
számu hadtáp alei:;ység munkájiiilak irónyi
tása, célszerünek látszik a hadsereg had
táp további szervezeti korszerüsitése .•• 
célszerü a mozgó anyagl .alap főnökséget, 
különböző kiszolgáló alegységeket, eset
leg a szállitó zúszlóaljakat /:kiemelés 
tölem:/ egy szervezetbe, mozgóbázisba 
összevonni." /:42. :/ 

42. = Darnó Lá:azló: id. cikk 214. olo. 
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A hadosztály hadtáp hugyományos szerve
zetében szintén a centralizáció nélk.üli alárendeltség 
érvényesül, 

Az ezred tagozatban ujonnan létrehozott 
ellátó századokban az anyagi biztosító szervek integrá
cióján~k magasabb foka jelentkezik, mert a szállitó sza
kasz funkcionális feladatokra létrehozott rajai lénye
gében a szállító-ellátó tevékenységet egyesítik önma
gukban, 

A zászlóalj ellátó szakasz belső szerveze
te a szállítás és anyagkezelés - tárolás teljes egy
ségét fejezi ki • 

Ha az integrúció fokát ábrázolni akarnánk, 
felülröl-le1elé nem kapunk egyenes vonalat, további szer
vezeti következetlenségek jelentkeznek. Ez a kép azonban 
csak ideiglenes, mert a törekvés határozott. 1972, juniY 
usában megtartott EFEF hadtudományi konferencia egységes 
szemléletét kommentálva az ott felszólaló Damó László 
ezds. irja: "A hadtápbiztositást végző szervezetek irá
nyitásának korszerüsitése terén célravezctfnek tartom 
- föleg a hadászati-hadmüveleti tagozatban - uz azonos 
funkciót ellátó hadtáp egységek, intézetek nagyobb szer
vezetekbe, bázisokba történő összevonását és ezek veze
téséte"bázis főnökségek" létrehozását." /: 43, :/ 

A rendszeren belül sajátosan tükröződik 
a hadmüveleti hadtáp felsőtagozQtánnk problémája a több 
nemzetiségü seregtestek anyagi biztosításának vonatkozá
sában. 

A Magyar Néphadsereg tábori hadtápjának 
rendszere az 1970-es évek elejére lényegében kialakult • 

43. = Damó László: Gondolatok a hadtáp és a technikai 
szervek együttmüködéséről. Honvédelem "T" 1972, 
4. sz. 52. old. 
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Vilógosan értelmezhető, hogy itt a frontparancsnokság 
és a Honvédelmi Minisztérium egyeztetett alárendeltsé
gében müködö tábori hadtáp csapatokról van szó, melynek 
élén jelenleg Tábori Hadtápfönökségnek nevezett parancs~ 
nokság áll. /: 44.i/ 

A jelentkező - nemzeti eltérésekből fa
kadó - következetlenségek ellenére megállapithatjuk, 
hogy a fronthadtáptól a csapathadtáp felé haladva az 
anyagi biztositás végrehajtású.ra hivatott szervek 
szervezeti integrációjának mind magasabb fokával talál
kozunk. Ez abban fejeződik ki, hogy az önálló szervek 
száma mind kevesebb és kevesebb. Ezt az előbbi pontban 
s mozgójelleg kifejezésére alkalmazott ábrával ellen
tétesen tudjuk kifejezni. 

Központ hadtáp 

Ebből olyan. következtetést vonhatunk le, 
hogy a magas~bb-egység, egység és alegység anyagi biz
tosítási tagozatokon a végrehajtó szervezetek kialaki
tásónél a centralizáció, a szervezeti összevonás, az 
integrálás mind magosabb fokát kell megvalósitani. 
Az ezred szállító-ellátó századon belül s biztosítás 
szerveinek összevontsága minőségileg nagyobb kell legyen 

44. = A tábori hadtáp csapatok parancsnoksága elnevezés 
egyértelmüen tükrözi e sz~rv feladatait. A gon
dolat Damó Lá.sz ló kandidátus_;_ disszertációjában 
nyert megfogalmazást. 

' 
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a hadosztályénál és kisebb a zászlóalj ellátó szakaszá
nál. Ez egyben a strukturé.n belüli szervezetek számé.nak 
fol,yamatos csökkenését is jelenti. 

e,/ A korszerü hsdmüvelet és harc iré.nyok 
szerint, széles arcvonalon fol,yik, ami megköveteli sz 
anyagi biztositás szerveinek irlinyok szerinti oszthstó
ságót. 

Ennek megfele löen a front /1 tábori :/ · 
mögöttes bázis, s front/: tábori:/ előretolt bázis, 
illetve annak intézetei és csapatai képesek arra, hogy 
megosztva tevékenykedjenek, azaz bizonyos irányokba rész
legeket küldjenek ki. 

A hadsereg mozgó bázissal szemben hasonló 
a követelmény, e szervezetnek arra is képesnek kell len
nie, hogy a hadsereg szárnyé.n tevékenykedő hadtest részé
re esetleg huzamosabb időre mozgóbézis részleget különit
sen ki, vagy adjon át. 

E követelmény kielégitéséhez részben sz 
adott bézisfönökségek, mint vezető szervek oszthstóségs, 
részben sz alárendelt raktárak oazthatósága szükséges. 

A KOMPLEXITÁS és a TRANZIT 72. gyakorla
tok bizonyitották, hogy a tábori hadtáp 
raktárai belsőleg nehezen oszthatók. A 
raktárak megbízható oszthatósá~a a hadse
reg hadtápban is sokszor problemát jelent. 

Természetes, hogy az oszthatóság követel
ménye a csapathadtáp szállító-ellátó kötelékeivel szemben 
is fennáll. Cnapathadtáp viszonylatban azonban a raktár
szervezet annak osztását nem teszi lehetővé. A RAKTÁR, 
mint homogén, intézet jellegü alegység a csapathodtápban 
nem felel meg, mert az irányok szerinti tevékenység nem 
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·bázisrészlegek, hanem komplex kikülönitett szállitmá
nyok formájában valósul meg. 

Az anyag megóvé.sárs, kez<, 1ésére, csopor
tosi tásárs rugalmasabb, slegységjellegübb, s szállit
mányokhoz könnyebben decentrslizálható formákat kell 
keresnünk. 

d./.Az anyagi biztosítás általános rendsze
rében sz ellátási csatornák viszoD3lagos önállósággal 
rendelkeznek. Ez meghatározza sz egyes tagozatokban az 
anyagfogadó, anyagkezelő szervezetek meglétét, szakmai 
tacozódását és csoportosítását. 

Az ellátmányi anyagok az utánszállitás 
folyamatában jutnak el s felhasználóig. Valamennyi ta
gozaton sz anyagok azonban szskszerü szétosztásra, bizo
nyos foku kezelésre, rövidebb, hosszabb ideig való táro
lásra kerülnek. 

Az egyes ágazati szervek spsr.átusáJu.k 
szélességét, az ellátási ágak belső tagozódását a kö
vetkező séma szemlélteti1 

'11.0NT VEZ6TÖ ,111111 AANTÁtt UZEM BEJZEIU6 lt,,,uÁRCIW>CU 
JZEllV ·l,z,junJ tlAI'. 

1 1 • . . 
1 1 ' 

, 1 • 
HOS vcur6 .rza, RAKTÁi/ UZEM HlJ!Z141Ip1Dtt, 

1 • lstAWllHIAP. . -
1 ' 

, • • 
V~ZITÓ IZIIIV ELLÁTÓ • (l>Al<TÁtt.J i,,t,,z::zavoc, HAOO.IZTALV ALEGY./E6 

itzAW Ulll'. 
1 • 
• . ,,, • czc•o tl6ZCTO UElt~ IZAUITÓ - ELLA ro AEG. 

- I 

ZJÍ.ULÓAU ' 
, 

• • ELLATO IIA 3 
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e,/ A szállitó eszközök központi felhasz

nálásának elve egyértelmüvé teszi, hogy az anyagi biz
tosítás valamennyi tagozatán a szállító eszközöket ma
gukba fogadó azállitó csapatok legyenek szervezve, Az 
ellátási áganként végbemenö anyagellátás elszigetelt 
vizsgálatánál is jeleznem kellett az adott csatornán 
végbemenő ellátáshoz szi.kséges "hozzárendelt" szállitó 
alegység szükségességét. 

A szállitó csapatok, alegységek az egyes 
tagozatokon különböző szervezeti helyzetben lehetnek: 

- önálló szállitó magasabbegység, egység, 

vagy alegység; 
- más szervezetekkel közös parancsnokság 

alá rendelt szervezet; 
- egyes ágazatok anyagainak szállitására 

létrehozott szállitó alegységek /1 pl. üzemanyag szálli
tó záazlóalj, század, szakasz, raj, stb.1/ 

- az ellátó szervezetekkel közös, integ
rált kötelékben, 

Az utánszállitás felüről lefelé történő 
végrehajtásának rendszere azonban meghatározza a csapat
hadtáp szállitó alegységeinek szervezeti helyzetét. 

Az utánszallitás felüröl lefelé való 
végrehajtásának elve a gyakorlatban az utánszállitó 
lánc folyamatosságában jelentkezik. Az anyagok különbö
ző eszközökkel, de elsősorban gépjármüvekkel való után
szállitása állandó, megszakitás nélküli folyamatosságot 
jelent, Az utánszállitás, az anyagáramlás meggyorsítása 
érdekét,en minden szervezési rendszabályt alkalmazni kell 
azért, hogy a rakodások szúrna csökkenjen, hogy meglehes
sen kerülni egyes ellátási szakaszokat, Az utánszállitás, 
azaz a szállitó egységek tevékenységének folyamatossága, 
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mint az anyagi biztoaitás általános rendszerének vér
keringése, a csapathadtáp szállitó alegységeinek szer
vezésével kapcsolatban - következtetésként - az alábbi 
befolyásoló követelményeket támssztja1 

- a szállitó szervezet nem olvadhat ezét, 
konkrét ezállitó ale5ységek kell legyenek a ceapathad
tápban, melyek kapcsolatba kerülnek sz elöljáró anyagi 
biztoeitáei tagozat ezállitó kötelékeivel; 

~ a ezállitó alegységek szervezeti tago
lása és nagyságrendje e hadmüveleti hadtápt6l a csapat
hadtáp legalsóbb szintjéig közel azonos kell legyen, 
hogy az utánszállitáei folyamatosságát szervezetileg is 
biztoeitani leheseen1 

- biztosi tani kell, hogy s szálli tó egy
ségek és alegységek gépjármü technikájában meglegyenek a 
szükséges azonosságok, ezaz legyen olyan j~llemz0 1 köze
pes tehefbirásu, msgaeterepjár6 képeeségü tehergépkocsi, 
mely a tábori hadtáptagozatthl a zászlóalj hadtápig 
mindenütt megtalálható. 

f,/ A biztositás általános rendszerében 
- mint a bevezetőben már kifejtettem - s szolgáltatások
nak megfelelő helye és szerepe van. 

A szolgáltatások végrehajtására hivatott 
szervezetek általában nem mozgékony jellegüek, tevékeny
ségükkel szemben a folyamatosság nem alapvető igény, a 
hadmüveleti hadtápban szervezett ilyeri kötelékek általá
ban az adott szolgál tatást befejezetten tudják biztosi
tani, Ezért a hadmüveleti hadtápba szervezett katonai 

. kereskedelmi szervezet, tábori fürdető alegységek, tá
bori mosodák csak abban sz esetben teszik szükségessé a 
csapathadtápbnn hasonló szervezetek rendszeresitését 
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ha kapacitásuk nem biztosi tja " szárazföldi seregtest' 
vagy seregtestek teljes személyi állományának kiszol
gálását. 

Következésképpen a hadmüveleti hadtápba 
szervezett egyes szolgáltató intézetek funkcionális 
jellege és kapacitása kizárja, vagy szükségeesé teszi 
a csapathadtápban egyes szolgáltató alegységek létre
hozását. 

3,/ A szállitó-ellátó egységekre, al
egységekre háruló feladatok minőségi/: funkcionális:/ 
és mennyiségi oldalai - az ennek való megfelelés kiivetel
ményei, 

Az alcimben foglalt követelmény annyit 
jelent, hogy a létrehozandó szállitó-ellátó egységekben, 
alegyaégekben olyan funkcionális elemek kellenek, ame
lyek a feladat végrehajtására valók és alkalmasak, 

A funkciók azonban csak minőségi ténye
zőket jelentenek, szükséges ezek mennyiségi oldalainak 
vizsgálata is /: 45. :/ "A hadtáp tagozatok szervezete, 
állománya, teljesitőképessége alapvetően az egyes ta
gozatokra háruló feladatok volumenétől függ. Minden ta
gozatnak annyi erővel és eszközzel kell rendelkeznie, 
hogy képes legyen a vele szemben támasztott hadmüvele
ti - harcászati követelményeket kielé,giteni"./:46. :/ 

45, = E pontban közreadott következtetéseimet számos 
szá1nitás, térképi modell és esettanulmány támaszt
ja alá, ~em láttam szükségesnek a terjedelmes 
anyagot a mellékletek közé csatolni., igy "függe
lékként" a disszertáció l, sz, példánya mellett 
helyezem el - ahol bárki érdeklődő számára hoz
záférhető, 

46. = Dr Csabai ezds.: A támadó hadmüveletek hadtúpbiz
tositásónak néhány kérdéséről, Honvédelem 1971/2. 
11T" oz. 68. old. 




