
A HARCKOCSIHADSEREGEK ANYAGI BIZTOSÍTÁSÁNAK 
TAPASZTALATAI A NAGY HONVÉDÖ HÁBORÚBAN 

.. A hadtdp f/Jkoldabí tuiko11.rigt kérdésri mey,oldd.rdnak 111domány1J-f!,_)'akorlati mrr:,kiiu
!tf/,t'1d k.tpdtil,llh,m a::: tfnuílt hdhorllhun (dhd!mrmJ/t K,t1zdag ttlj)(lJz/a/atok 11apiaink
lM1t Ír (;r!Úi)d/Á' ... 

(l. Grilmko: Tan11/mdurozni. kuta/JÚ. ,t!k11/mawi,) 

A i\agy HonvéJó Háború alatt, különösen annak második és harmadik időszakában kitelje

sedett a harcko(\ihadseregek (már hat harckocsihadsereg tevékenykedett) alkalmazása a frontok 

támadc'J hadmüvdetcibcn. 

Tevekenységüket elsósorban a magas támadási ütem - különösen a hadműveleti mélységben 

-; másodsorban a támadási irány gyakori megváltoztatása, módosítása; harmadsorban a feszített és 
a maniíwrcző harctevékenység; negyedsorban pedig a nagy mennyiségű anyagi eszközfelhasználás 

jellemezte:. 

Ezért az utóbbiból kiindulva ennek az írásnak az a célja, hogy bemutassa a barckocsihadsere

gek anyagi biztosításának leglényegesebb tapasztalatait. 

AZ ANYAGI BllTOSÍTAS SAJATOS VONÁSAI 

A harckocsihadseregek támadó hadműveleteinek az anyagi eszközszükségletét rendszerint az 
,díhhi /Úl),::,r7k li.11Jro1.liÍk mc~: 

a) A harckocsihadsereg állománya, összetétele. 

b) A támadó hadművelet mélysége, id6tarrnma. 

l )A támadás ütuw:, ,; barcttvékrnység körzeti.;, JZ évszak stb. 

Az an~ragi biLtosításon belül meghat:irozó SLerep jutott d /rí'.mr ú dZ ii:x1ih/li)df< Ji1(1:1m.1!//i t!IJ-
1ti.,,í11.1l . .i harckocsilwdsercgck hadt(1pbiztosítása keretében. 

TapasLtalatl ,H.Lttok :ibpján megállapítható, hogy a 16szerellát:í.s során az egres löszcrfajták 

átlagos felhas1nálása ihm haLulta m1,~: 

- löv(~zlősterből: az J ,2 javadalmazá5t, 

- akn.1vetií 16~zerbó!: a 3,7 javadalmazást, 

- tüztrségi lőszerből: az 1,6 javadalmazá.\t, 

- harckocsi!őszetből: az J ,9 javadalma:úst 

Ezért a támadó ha<lművcktck kezdetére lövészlőszerből 1,)-1,7 javadalmaz:í.st, tüzérsC'gi és 

harckocsilőszcrből pe<lig 1,9-3,6 javadalmazást hoztak létre. 

K.~·i,ttkm:rkippm dmrmdhatd. hug)' d bankr,n1hdJfthJ!,t'k lrí.rzcrre! valrí e!!Jtásdra az rn!t d_jt!!anzri. 
hr,gJ uzrik a tJm!lJrí hadmúu!tt feliu/atai t(/jl'Sltésr!Zz hizto.rí!Jrra kerültek. 
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l igyanakkor az iizrmanrax)i,/hi11"znd/dr a következőkcppen alakult· 

- gázolajból: 1,7 és 8,6 javadalmazás között (2.)2-1920 tonna). 
- benzinböl: 2,6 és 11,2 javadalmazás között (56-3519 tonna), 

- rcpülőbenzinből: (kb-70) 2,0 b, '),8 javadalmazás között (39-.792 tonna). 

Az üzemanyag-felhasználást tehát a széles határok közötti ingadozás jellemezte. Ez a na;gy
mérvű ingadozás visszavezethetó a hadműveletek e!térö id6tartamárn, a harci technika (mindenek 

elótt a harckocsik) változó számára, a megtett utak hosszára, a harckocsivczetők kiképzettségérc 
stb. 

A t:ímadó hadműveletek kezdetére üzemanyagból a magasabbcgységeknél 2, S-_),O, hadsereg

raktárakban pedig 2,0 javadalmazást alakítottak meg. Ezáltal különösen fontos feladatot képezett 
az üzemanyagok átvétele a fronthadtáptóL illetve annak a harrnlókhoz történő időbeni eljuttatása, 

a harckocsik feltöltése, hiszen az üzemanyag a harckocsicsaparok ellátásának egyik alapvető és 
dóntií tényezéíje volt és jelenleg is az. 

A folyamatos Jlc/mi1::.rnlld1d1n1. a személyi állomány időben történő és minőségi élelmezésre 
na.gy figyelmet fordítottak a haditan:ícsok tagjain túl a parancsnokok és a pártpolitikai szervek is. 

A harci egyst·gek normája elérte a napi 3450 kilokalóriát. A PAH·kemencékkel felszerelt 

táhori sütöde nehézkessége, terjeddmessége miatt a Peyer-féle kemencék kerültek rendszeresítésre 
és alkalmazásra, melynek követki:ztéhen egyenktessé vált a jó minőségű és friss kenyérrel történő 

ellátás. 

A napi két-háromszori mclegételt a megbízhatóan álcázott és védett zászlóalj- és századkony

hákban készítették el. A szükséges kalóriatartalom, a napi többszöri melegétel és melegítő ital biz
tosítása, az ételkoncentrátumok alkalmazása jelentősen hozzájárult a katonák harcképességének 

folyamatos fenntartásához és a fizikai erejük regenerálódásához . 

A mhJzuti a11J'df.:c/ldtdr folyamatában a személyi állomány teljes mértékben ellátásra került 
ruházattal, lábbelivel és más napi használati cikkekkel. Fontos feladatot képezett télen a meleg 
ruházattal, lábbelivel való ellátás is. A hideg ellen vattakabátot, vattana<lrágot, nemezcsizmát, téli

sapkát és meleg alsóneműt adtak ki a harcosoknak. 

A hadsercghadtápban a ruházati javítóműhelyek rendszeresítésével lehetővé vált a ruházati 
cikkek kihordási iJejénk a növelb,c, a ruházati anyagok gyártásával kapcsolatban pedig az anyagfel

használás és -szállítás volumenének a csökkentése i.\. 
Természetesm fontos szerep jutott a más anyagi eszközökkel, így a harckocsi technikai, 

műszaki, hírnd0 stb. anyagi eszközökkel való ellátásnak is. Speciális szerepük és jelentőségük miatt 
célszerű fddolgozni azok tapasztalatait egy különálló tanulmányban. 

A háború egész idószakában, de különösen a távolkeleti hadjáratban, igen nagy jelentőséggel 

bírt a harckocsi- és a gépcs1tctt csapatok iní- e'r fl'(/mikai I izztl /lide'nií el/Jtd.1t1. vagyis a folyamatos 
vízigény kielégítése. A vízleiő helyek felkutatása, a vízellátás megszervezése, megvalósítása, a vízfe]

h:1sználás cgésrn:·gl.i}.'.yi cllrnéírzé.<,e, :1 műszaki t·s a ludtáprntpatoktól megfeszített és összehangolt 

munkát igényelt. 

,\ HADTÁP Tflf'PÍTt'Sl· 

A tl:mkocsihadscrcg támadó hadműveletének folyam:itos cll~tisJ. megkövetelte a csapat- és a 
h:idsercgh,1dtáptól, hogy a harrnlókb! kerüljenek előrevon:isr:i. 

A ddfdtl",zdtdp Npcsrh:irbuk u/d!1,rrdgct:·: 

l. A zászlóalihadtápok követték :1 saját harcoló a!cgységeikc~. 

2. A dand::írok és a ludtcstck hadtápjait fü:1lában két lépcsőre osztották fel. Az első lépcső a 

harcálláspont közelében, a második lépcső pt·dig a ha<ltápvezetési pont körletében tartózkodott és 
került előrcvonásra a tervek, illetve a kialakult harchelyzetnek megfelelően a c.>apatok harcrendjé
ben . 
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A haJsertj.;hadtdp .JiHpltút: 

A harckocsihadseregek hadtápját rendszerint két lépcsiíre osztották, nevezetesen a hadsereg

hadtáp első és a második lépocsőjérc. 

A lhulrm·ghultdp dr/! ltpi:rr)j(ht. az IÍf)'fitl'tzeft mliZf/kon)· l/p(.rrTbt az alapvető hadtápegységek és -
intézetek tartoztak. Ít,'}' az elöretolt raktárrészlegek (anyagi eszközökkel), a tábori sütöde kijelölt 
részlegei, a szállító, közúti, a javító és az egészségügyi egységek. A mozgékony lépcső rendeltetése 
volt a csapatok biztosítása a hadművelet során, oly módon, hogy ez a lépcső követte a csapatokat. 

A hddrtrfgh,hltiip mii.wJik lippmíj/hc azokat a hadtápegységcket és -intézeteket jelölték ki, ame
lyek nem voltak képesek saját anyagi eszközeik felemelésére és szállítására. Ezért ezek a hadművelet 
v(géig a had:>ereg bázis (anyagi alap) települési körletében maradtak. A hadművelet végén pedig 
folúrkóztak az első lépcsöre. Ezáltal a teljesítő- és a működőképesség jelentősen fokozódott. 

A CSAPAT- ES HADSEREGKÉSZLETEK ÉS I.F!PCSÖZÉSÜK 

A Nagy Honv<'.:dő Háború éveiben a harckocsihadseregeknél meglevő anyagi eszközöket 1;rt1-

/1.1/- t:r h<1J1crtj!,k1'.dt11kri osztották td. A készletek akkori lépcsőzését és azok megoszlását az .ddhhi 
1dh/,í:.<11 11111/utju hr: 

Anyagi 
t·szkiizök 
mr.:g\Zervr.:zé:se 

LőS?cr 

lknzin 

(jázolaj 

Í:lclmiszer 

1 Harcjárműn 1 

1 (katonánál) 1 

1 

l 
1 

1 

l 
i 
1 

1 
i 

2 1 

Csapatki·szktek 

A!cgysé,g 
szállító" Dd.-nál Hdt.-nd 

eszközön 
1 1 

0,25 l 0,25 : 0,25 

' 
i 

0,5 
1 

0,5 l 

o.s 
i 

0,5 i l 

3-4 1 l-4 i H 

1 

1- Ösvcsen 

1 

1 1,75 
1 

' l 

3 

11-J:I 

Hadsr.:reg
készletek 

l,0-1,5 

2,0-4,0 

1,0-2,0 

15-20 

Az anyagi eszközök ilyen arányú és mértékű lépcsőzése ellenére is előfordult, hogy a meglevő 
eszközök nem mindig biztosították a kitűzött feladatok időbeni teljesítésének anyagi feltételeit. 
Ezért elsősorban üzemanyaggal és lőszerrel megrakott gépkocsioszlopokat alakítottak meg, melye
ket ht1drtngmu111/1n· turtakknak neveztek. A hadseregmanőver tartalék feladatát az első vagy máso
dik lépcső azonnali feltöltése képezte, és rendszerint a hadálláspont közelében helyezkedett el 
készen a fdadat végrehajtására. 

AZ ANYAGI ESZKÖZÖK SZÁLLÍTASA 

Az anyagi eszközök szállítását a támadó hadműveletek folyamán a konkrét helyzettől és a 
szállítóeszközök számától, meglététől függően, komplex módon hajtották végre. 

Ha a harckocsihadsereg magasabbegységei a hadscregbázistól száz kilométernél nagyobb 
távolságra távolodtak el, akkor a szállítást a magasabbegységck gépkocsijai végezték, a hadsereg
szállítóeszközöket pedig megerősítésre alkalmazták. Gyakran szállították az anyagi eszközöket a 
front- vagy a hadscregraktáraktól a hadtestek ellátó pontjaira, néha pedig kiJzretlmiil u oapat1,kh1,z. 
Az utóbbi módszernek a pozitív tapasztalatai melllett ami. is példával szolgált, hogy esetenként sok 
időt fordítottak az ellátandó alegységek és egységek felkutatására, megkeresésére. 
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Egészében véve dZ an_raf!,i uzkriziik szJl/ifájdnak dii11t1/ ré.izét d harrkr1nihadrmxd rzJ/lítdeszkiizti 
haj/l)lfdk dp't. Ezt támasztja alá a Visztula-Oderai hdműve!etben végrehajtott üzemanyag-szállítás
ról készült alábbi tábláwt is. 

Gépkocsi 
Lg. HK HDS 4. HK HDS 

szá!lítócszköz 

i 1 
hovatartozása tonna u,,, tonna % 

FRONT 120 
1 

12 m 
1 

24 

HADSEREG 2041 
1 

{i) 1755 
1 

74 

CSAPAT 74.) 
1 2.l 56 2 

ÖSSZESEN _)184 1 \()() 2.:HB 100 

A gépkocsiszállítás eredményes végrehajtása azonban minden egyes esetben megkövetelte a 
jól funkcionáló közúti és a komendáns szolgálatot. 

Az anyagi eszközök szállítására a gépkocsin túl, a vasút, s6t a légi szállítás is alkalmazásra 
került. Például a Belorusz hadműveletben a 2. és az ). gárda harckocsihadseregeknek légi úton jut
tattak el 1240 tonna lőszert, 1182 tonna üzemanyagot és 1000 tonna technikai anyagot. Ugyancsak 
az 5. gárda hadseregnek a Dnyeszter folyóhoz való kijutása után ejtőernyővel dobtak ki 15 tonna 
üzemanyagot, mert az első lépcsi.íben levő 20. harckocsihadtest harckocsijainak tartályaiban mind
össze 20-40 liter üzemanyag maradt. 

Az anyagi eszközök légi utánszállításának tapasztalatai azt húzzák alá, hogy nagyon magas a 
harckocsi- vagy a gépesített csapatok előremozgási üteme, és nagymértékű az után szállítási útvona
lak megrongálódása, járhatatlanná válása. 

Ugyancsak fontos tanulság az is, hogy az anyagi eszközkészletcket a szállítás folyamatossága 
útján mindig a meghatározott szinten kell tartani, a csapatok harctevékenysége folyamatos ellátása 
érdekéhen, még akkor is, ha a hadsereg főerői bármilyen manővert hajtanak végre. 

A ZSÁKMANY ES A f//;L YSZÍNI ANYAGOK SZRREPE. FELHASZNAI.ÁSA 

A háború folyamán gyakran kerültek a harckon,ihadsereg magasabbegységei és egységei a 
váratlanul gyors előretörésük következtében olyan helyzetbe, hogy elfoglalták az ellenség raktárait, 
ellátó pontjait. 

A zsákmányolt anyagi eszközöket, elsősorban az üzemanyagokat és az élelmiszereket bevon
ták a csapatok azonnali ellátásába. A gyors előremozgások folyamán így az ellátás szilárdabbá, mew 
hízhatóbbá vált. Az alábbiakban a felhasznált és a zsákmányolt üzemanyag arányát mutatja be d táb
/{ízt1t, melyből érzékelhetővé válik az, hogy egyes esetekben a zsákmányolt üzemanyag felhaszn:í
lása a hetven százalékot is elérte. 

A helyszíni anyagi eszközök mind intenzívebb felhasználá.-.a érdekében például a hadseregek 
élelmezési szolgálatainál élelembegyűjtő tiszteket, a hadsereg-hadtáptörzsckben pedig kiürítő osz
tályokat szerveztek. 
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}-l;i.Jművdetck 

mt:,enewá:w: 

Bdgr1rod-

H,1dserc:,1;c:k 
megnevczé~e 

Összes 
üzc:manyag
fdha.'iZn:'tlás 
tonn:ihan 

Ebhól 
zsiikmányolt 
üzemany~g 
tonnában 

Zsttkmánrolt 
uzc:manyaµ 

"wa 

l-H-·"_k_"_'_' --+----1._H_K_H_l_i_s _____ 11 ____ '_'"_' '----+----'''_'--' --+----- __ I 
Lvo\1- 1 
Sz.t11dom1n HK HDS )U1) '!1 l.M 

f-l_u_h_J_,,-_---f------------· t-------+·-----··-+---- -~ 

1 \<((\ 1 ';2( 1 "'·' 1 
HK 1-lDS 

l 1'"' ' 1 ' ··---r-- -i---------r~-1 
1 

~1ss11~\'u\1--+- - (,_ HK HJ)S --·---t--1,,.;'.1(1-----~ --~2KS ----+--· --~_-' ___ 1 
1 

1 om,1,- 1 1 1 \ 1 
Oder.11 2.l!d.HKlll)'.', '~:-!', -"22 1 

r----·T-- 1 :_rd. HK 1Ú·)s-----·-·r··- ]S(,"> -1 --~;!-~ 
l lkd"" 1 2 ~~: ~:~ ~:~~ 1 :;·:~ ::~ 1 ,~', 

,\ ,~;\km.í.nvolt anragok kúú'nt a lurt kocsi- cs a gcpcsitett lxipatok az ellcnségtól sok. a szov
jet to!don lktbolt 1p,1ri hcrcndl'zt·~ekct. (·rtéke~ fémeket. müa!kot,i\obt. kultur:íli\ l·rtékeket stb. is 
\'hV,l\lL'fl"/tck. 

:-i,1prm tcl.1dat dc j!l1tott,i a ludüpsl()l.1..1:álatot .u rnrúpai orsz;'1gok g:tzdasd.gi khetóségeint.:k, 
hilrn10\cn .11. ddmiverek fcha~.1rL'is:1 múdpin:ik. eb1arnola~a1nak e'.·~ khonyolitásainak a nem 
l~tl1l:fl·tt·. 

:\ h.mkoo1h.1d ... crcgek h:1dupjanak .t vcz<:tl'Se ;l h;Hhercg !udtápvcl'.ctc'.'sÍ pontjáról (a vel'.t:tés 
m,1\od1k kpl~o1ébiil), csctenk0nt pnhg .1 ludüpvczct0si opcranv csoportból valósult meg. Az 
11tohh1 <1L1tt .itt kdl crtcnúnk, hogv J harLkor~ih:idscrcg-parancmok hadt;íphdycttcs opl'ratív cso
pmtt.11 11.k1glcnesen a lurdll.íspontra települt. ahonn:m iranyitott~l J h~idtíp mozg(·kony dsö lép
l \t >il't .. 1 lud~crq: rnanmTr urrakk ;ilb!maz:i~at. tclh,1szn;\Lí.üt. Ehhez az operatív l soporthoz 

t·rkcttck hc ,l k:gtontos;1bb <:s k.1.!:tns,ehh intornuciúk :1 harrkocsicsapatok ,l11~'<l,!Ó biztnsíthfoak 
hd\t'.L"tl'n1! ()~stek{)tö tisztek é" .1 hwidó <:s7ki"it,ik úq:'111. A, npercltÍv r~(Jport dhclvezkedhl'nck 
.11.q,1.tn ,l/(lllll,tl crtcslil a h.ithcregparnnc\ntik dh:it:üu1:'1~i1n1l t\. 

:\ D.lp.noktol hcerkczo 1clcntcsck. 1ntmm.1ni1k .. 1d.1tok al:lpjiin a ludsen:gparancsnok had· 
r.111hchctrDL' nwgluuro1.ta .i t~:1p,ttokh1>z tortcno utms1.'1lht."isi. J7 t·lknórzést l's más !dadatok 
H'l'l'L·h.qt.ts,uuk .\cmu1L!1ct h. ,\ ludr:ípwzctl·s \:lj;1to.\\.l,!..;;Hl,lk kd! tekintenünk azt is. hogy az opc
r l11\ \ ',(J\11 irt .t 1 ·,!ri ( 1,1 ,1/,.t.il',1; :1 f,,t./1r.111,11 ,.m,11. 1u11„11U 1denrht tcrjcsztNt td ,iz ,myagi cszkó1iik
h·I ul11 d!.'it:t\ hc!\-zetcrol c\ :t vubc!..;ll'trúl. l'.bbcn. a tcntchh v:ízo!t vczctesi rendszerben ;11. diínv 
,,,lt. h,1!.!\ .! had\crcg!udt:1p vci'ctú \ZLTVl'I k) tigvdmLiket a cs,ipatok folyamatm anvagi biztosít:l· 
~.ir.1 D ,ll .tn\·.tl!l cvko1ok dúJrt rwnn,i \Zcrmti lcnntarta\:Íra tordítharr,ík. így er6tcszitl'Se1k l·s 
11!..;\'dmuk nem kerult eLtpnúmL1~r.1. ~ok.idrendu t<:L1d,1tok kkilti:scrc. 



• 

Gyakran a harckocslha<lseregek hadtáptörzseinek egy időben több, azonos értékű feladatot 
kellett végeznie, U,L,,yanis gyakran alakult ki olyan helyzet, hogy a) hizto.r/tanid kel/dt: 

- az átcsoportosítást végrehajtó alárendelt harckocsi- és gépesített magasabbegységeket; 
- a harctevékenységet folytató csapatokat. 
b) V<Rfl' kdltn l.ujt,mi.1: 
- a saját áttalepülését, az új felépítés kialakítása érdekében. 

e) Elií kt!leu kúz1ími a kiizlekedúi 111.Jkat. Mindezek a feladatok összhangban a támadó hadmű
velet elgondolásával, az alárendeltek harcfeladataival és a hadműveleti felépítéssel valósították 
meg. 

Egyértelműen pozitív tapasztalatokat hozott az a később jól bevált gyakorlat, hogy a harcko
csihadsereg vezető beosztású hadtáp személyeit időben és teljes mértékben tájékoztatták a várható 
tdadatokró! és bevonásra kerültek a tervezés egész folyamatába. A harckocsihadseregek magas 
fokú mozgékonysága, manőverező képessége folytán gyakran elszakadt a front főcrőitől, ezért 
különös jelentőséggel bírt a hadszíntér gazdasági értékelésének időbeni és teljeskörű elvégzése is. 

TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉSE 
Befejezésül azok a következtetések, vagy inkább az összegezhető tapasztalatok maradtak, 

amelyek alapján egyértelműen érzékelhető, hogy a harckocsihadseregek hadműveleti anyagi bizto· 
sítása gyökeresen eltértek az összfegyvernemi hadseregétől. Ezek mtf!,1Íilúem szerint a kiil'etkezők: 

1. A harckocsi- és a gépesített magasabbegységek gyakran jelentős távolságra eltávolodtak a 
hadsereg anyagi alapjától, mely az eltérő gépesítettségi fokra, így a mozgékonyságra vezethető 
vissza. Ezáltal jelentősen megnyúltak a hadsereg után- és hátraszállítási útvonalai, amelyek az ellen
ség területén helyezkedtek cl, ezért az ellenség részéről könnyen sebezhetők voltak. 

2. A harckocsihadsereg hadtápjai nem minden esetben rendelkeztek önálló hadtápkörlctek
kel és az első pontban foglaltak alapján az önálló után- és hátraszállítási útvonalakkal, hiszen azokat 
a front főerői előretörésük folyamán is használták. 

3. A harckocsihadsereg hadtápjára rendkívül összetett és nagy munka hárult, különösen 
akkor, ha aZ ellenség hadműveleti mélységében me,gváltoztak a támadási irányok. 

4. A támadási irányok, gyakori megváltoztatása, a harckocsi- és a gépesített magasabbegysé
gek sűrű átcsoportosítása következtében egyenetlenül alakult az üzemanyag- és a lőszerfelhasználás 
az alárendelteknél, a hadműveletek különböző időszakaiban. 

5. Az anyagi biztosítás egész rendszerének hatékony működésére fékezőleg hatott a hadse
reg- és az alárendelt magasabbegységck gépkocsiszállító eszközei által felemelhető és elszállítható 
készletek behatárolt mennyisége. Ezért a szünet nélküli szállítás érdekében a hadsereg szállító gép
kocsijaira kettő fő vezetőt rendszeresítettek. 

6. A hadtápvezetés és ·felépítés alkalmazott rendszere növelte annak rugalmasságát, állhata
tosságát, operativitásával magas szintre emelte a beavatkozó, a felmerült ellátási „probléma
megoldó~ képességét. 

7. A bemutatott és megoldott szakfeladatok az erkölcsileg szilárd, katonailag és szakmailag 
jól felkb.zített, ös::.zeszokott vezető és végrehajtó állomány munkáját dicséri, mindez a felkészítés 
komplexitására, a konvertálható ismeretek oktatására hívja fel a figyelmet. 

A hadtáp mai építése és tevékenysége tiin'inrszmlr(!!ti11tk 1awt!md1nozd.rd: 
a) a Nagy Honvédő Háború; 
b) a helyi háborúk; 

r) a hadügy mai állapotának; 

d) és az országunk népgazdaságának teljes körű elemzése alapján történik. Ezért a réltanul
mány az a) pontban foglaltaknak kívánt megfelelni úgy, hogy az olvasók a számukra kevésbé 
ismert hadtörténeti tényekkel, tapasztalatokkal, így a harrkocsihadseregck anyagi biztosításával is 
megismerkedjenek. 
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