
A IIADERÓNEMBK KÖZÖTTI HADTÁP-EGYÜfi}íŰKÖ-
oÉs rÉnoÉsBI

Vasvlíi Tlborl

A Légvédelmi Parancsnokság aIárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek feladatvégrehajtásukat és terúleti elhelyezkedésüket tekint-
ve békében és háborús tevékenpég idején átfogiák az ország teljes terü_
letét. Kiindulási alapként és sajátosságként tekinthető, hog} ezen kato_
nai szervezetek a szárazfóldi csapatok harctevékenlségét megelőzően
felveszik a kűzdelmet az agresszor ellen, biztosítják légvédelái szenr-
pontból a csapatok hadműveleti felvonulását és szétbontakozását, aka-
dályozzák a légi felderítést, aktív tevékenységet folytatnak a légi uralom
megtartása érdekében, megkezdik a légvédelmi hadművelet mégvívását.
Mindezekből következik, hogy a szárazföldi csapatok felvonulását meg-
előzóen már a légvédelmi csapatok várhatóan manővereket hajtanik
végre, hamarabb ott vannak a hadműveleti területen eryrészt stacilcnáris
elhelyezkedésiikből adódóan, másrészt a harcrend felvétele alapján a ve-
szélyeztetett irányok megerősítése érdekében. Mindez szükségásé teszi
a SZCSP -ság LP hadtáp vezetó és végrehajtó szervezetei közöttiegyütr
működést. Á kat haderónem közötti hadtáp-eg)üttműköüs célja az alábbi
Iehet:

1. Keresni, kutatni az ATB-ban (hadtáp ellátá§ban) felmerülő kö-
zös találkoaási pontokat, az e§üttes és uryanazon irányú végrehajtási
módozatokat.

2. Yizs'gálni az ellátási tevékenységben a racionalitást, a célszerű
megvalósítás optimumhoz való minél naryobb arányi közelítésének le-
hetőségeit.

3. MinéI magasabb lokúra emelni a harcoló csapatok ellátá§i biz-
tonságát.

l Dí. va§váíi Tibon alezreóes, HM LP - ság hadláplörzs fóti§zlje
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4. Eryértelmúsíteni azellátási felelősség megvalósítását, konkréti-
zálni a háborús ATB szakutasítás haderónemek közötti ellátási tevé-

kenységre vonatkozó előírásait.

Azanyagibiztosítás (hadtápellátás)vonatkozásában azegyüttműkö-
dés kiterjed áz ellátási tevékenység teljes szférájára, átfogja az elméleti
alapozó tevékenységtől az informáeió cserék kölcsönös biztosításán ke_

resitül a tapasztalatok alkalmazrási hasznosításáig terjedő megvalósulá-

sát. Az anyagi eryüttműködés komplex e§/eztetett rendszabályok és te-

vékenységeli összessége, amely a különbözó vezetésiszinteken és csator-

nákon a féladatvégrehajtás összhangját és a több síkon behatárolt meg-

valósítás összehangolását, folyamatosságát, zökkenómentességét hiva-

tott biztosítani. Az ellátás vonatkozásában - haderőnemek közöttivonat-
kozásban - magába foglalja valamely helyen, időben, sorrendiségben, cél
és feladat szerinti közösvonásokkal és jellemzőkkel érintett tevékenység
végrehajtásra vonatkozó esleztetését.

Atanulmány a szárazföldiés a honi légvédelmi csapatok közötti had-
táp-együttműködés kérdéseivel foglalkozik, kiemelten a békeállapot fel-
adataival, valamint a minősített időszakban jelentkező speciális e5útt-
működési teendókkel.

l. Az együttműködés a béke állapot idő§zakában

Békeidőszakban az együttműködés kérdései az alábbi fontosabb fel-
adatokra koncentrálódnak:

a.) Közös elhelyezésben lévó katonai szervezetek ellátása

Az ellátás megszervezésének kérdéseit elsősorban a laktanyahadtáp
kialakításával kapcsolatos követelmények határozzák meg, ugyanakkor
a feladatorientáltságnak megfelelően részterületi utalások is megvaló-
sulhatnak. Ilyen jellegű utaltságba adással a hadtáp szolgálati ágak meg-
osztása nem tűnik célszerűnek, mindazonáltal az eIlátási felelősség
egyértelműsítését kell elsősorban szem előtt tartani, viszont meg kell te-

remteni a követelmények és lehetőségek összhalgsát a megvalósítható-
ság keretein belül. A tapasztalatok szerint az ilyen jellegű megvalósítás
túlnő az ellátási kereteken, befolyásolja a parancsnoki munkát és más

biztosítási terüIetek tevékenl,ségét is. pl: létszámjelentések, számvetések
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és tervezések alapadatai, soronkívül jelentkezó feladatok, az utalt fel_
adatrendjének és az ellátó biztosításra vonatkozó rendjének összhangja,
a feladawégrehajtásban bekövetkezett változásokhoz való kétoldalú ru_
galmas alkalmazkodás, anyagjárandóság, pénzüg5ri bonyolítás, stb.

b.) A felkészítés és szakkiképzés

Elóadók és foglalkozásvezetők kölcsönös biztosítását, cseréjét je-
lentheti szakmai kiképzési foglalkozásoka, előadások, módszertani fog-
lalkozráso\ szakirányri bemutatók megtartására és levezetésére. A terü_
leti elhelyezkedésnek megfelelóen terv ezhetó az aleglsé g-szol gálatveze-
tői felkázítés, szakalapoó kiképzes, szerződéses, továbbszolgáló álto-
mány beosaás ellátiására vonatkoó felkészítése. Szakmai tapasztaIatcserék
szervezése az álltalános jellegú biztosításra, helpzíni véleménycserék az
ellátási tevékenpég megoldási módozataira vonatkozóan, isrneretbővítő
jelleggel a hadtápetlátás speciális területeinek kölcsönös megismerése.
Tansegédletek, szaktantermek igény szerinti rendelkezésre bocsájtása,
újszerú témával ioglalkoá szakelőadások, referátumok megküldéie.

c.) Azanyagbiztosítás,anyagellátássegítése

,Aváratlanul jelentkcző feladatok megoldására anyagi készletek ren-
delkczésre bocsájtása, végleges vary ideiglenes átadása, piackutatási te-
vékenység eredményeiról való tájékoztatás, téli időszaki letárolás lehe-
tőségeinek üzsgálata, a szaktechnikai eszközök üzemeltetése során ide-
iglenesen fellépő spcciális anyaghiányok kölcsönös biztosításának kise-
gít6 jellegű negvalósítása.

d.) Ellenórzés,elsámoltatás

Szakáliomány biztosítása az ellenórző tevékenységbe történő bevo-
násra, részterületek önálló vizsgálatának megvalósítása. A kózös tevé-
kenységet végrehajtó szervezetek ellenórzési eredményéről való tájé-
koztatiás. E5l-ery problémakönöl esettanulmányok haszno§ításra töraé-
nő megküldése, §zakértői állomány lehetőség szerinii biztosítása, az egy-
idejűleg történő elszámoltatások íendjének, idejének egyeztetése. Ide
tartozhat a honvédségi vagyon megóvására, kármegelózó tevékenység
végzésére tett intézkedések és tapasztalatok cseréje.
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e.) Gazdálkodás

Anyagi és pénzüg5ri eszközök tewezése, beszerzések rendje, a fel-
használások ütemezé§e, tartalékképzé§ek és azok felhasználása. Az
anyagok megóvása, frissítése terén §zerzett tapasztalatok. Gazdaságos-

sági üzsgálati mód§zerek részterületi alkalmazása, veszteség-csökkenté-
si éryárások, tí,sérletképpen üzsgált terű[etek tapa§ztalatai. RendszerMl
kivónt anyagok további felhasználásának, hasznosításának módszerei.

Készletgazdálkodás optimum-üzsgálatai, a beszerzés - tárolás - felhasz-
nálás tapasztalat ai. Ksegítő gazdálkodás eredményei, ellátásban jelent-

kező tapasztalatai, közös hasznosítás kérdései.

f.) Üdültetés,pihenteté§

Cbapatpihenók szabad féróhelykapacitásainak felajánlása, cserepi-

hentetéi lehetőségének vizsgáIata, üzemeltetési tapasztalatok átadá§a.

A vezetési szinteknek megfelelően felmerülő igény megfogalmazása
és az iníormációk kör6nek meghatározása.

A légvédelmi Parancsnokság szintjén ezekből a feladatokból alap-
vetően a Úadmúvelti szintű folyamatos koordinálási és tájékoztatási, va-

lamint igénymeghatározási igényjelenik meg. Ezen kérdéseket ü zony.-

lag hossiabt távon kereteszűen lehet megfogalmazni, és tartaImi kérdé-
seket pontosítani. Ú§/vélem, hory a §eregtest szinten koordinált felada-

teg5reátetések végrehajtása után a legélszerűbb változat a csapat§zintre
vaió közös intézkedes kiadása, ami a vegrehajtó tagozatban konkrét fel-
adatként jelenik meg.

A hadtápszolgálat terén a tartalmi részben meghatározottaknak
megfelelően az elkülönült szolgálati ágak (élelmezési, ruházati, üzem-
anyag) tekintetében kerülhet sor az információk körének meghatároá-
sára, melyek a szakágak belső tevékenpégét érintik, uryanakkor a teljes
állományra kihatnak. Célszerűnek tűnik, hogr ezen szolgálati ágak se-

regte§t szinten már összegzett, értékelt és elemzett információk birtoká-
ban leryenek és az eryüttműködés folyamatában rendelkezzenek meg-

feleló következtetéssel.

csapatszinten az e§rcs részterületi és eseti tevékenr§éget tartom
élszerűnek, mindamellett a magasabbesÁégek részére jogkört kell biz-
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tosítani a szolgálati területi és ellátási hatáskörükbe tartozó katonai szer_
vezetek közötti megfelelő együttműködés kialakításában és fenntartásá-
ban (pl. rt.dd. , KKP -ság., lérak.dd", - BKKP - ság) különös tekintettel
az ellátás megszervezésének és megvalósulásának konkrét kérdéseire.

Az együttműkfiés megszenezésének rendje, kidolgozandó okmányok

Elgondolásom szerint a tartalmi kérdéseknél megfogalmazottak sze-
rint éves intervalIumban az eg5/üttműködé§ konkrét területeit, irányait,
időszakait önálló kétoldalú megállapodásban célszerű rögzíteni integrált
és szakterületi felbontással. Mindezt az éves tervek elkészítése után köz-
vetlenül lehet mobilizálni olyan tartalommal, ho§/ megfelelő és elvárha-
tó rugalmasságot biztosítson. Seregtest szinten az évente készített
együttműködési terv konkrétsága már nagy biztonsággal elérhetó. Az
eseti kiemelt feladatok együtte§ megoldására önálló külön megbeszélé-
seket, megállapodásokat tartok szúkségesnek.

Csapatszinten a hosszabb távra érvényes kétoldalú egyúttműködési
megállapodások útja ajárható. Erre a viszonylag önálló á ismétlődő fel-
adatok egyeztetett folyamatosságának fenntartása érdekében van szük-
ség. Ezen okmányban lehet rögzíteni - a parancsnoki jogkörök gyakorlá-
sának csonkítása nélkül - a tervezési és ellátási alapszolgálatatáiokat, az
elszámolási betekinthetőséget, az ellátás konkrét, mindkét fél részére
szabályozott rendjét, a kölcsönös kötelezettségvállalásokat.

2. Eg5riittműkMés a légvédelmi rakétacsapatok átadá§ - átvé-
tele időszakában

Az átadás - átvétel körüIményei, jellemzői

A hadtápszolgálat szempontjából lényeges körülményként jelentke-
zik az átadás helye és időszaka. Amennyiben az átadás alapdisrlokáció-
ban (laktanyaközeli TAS-ban) kerül végrehajtás ra, úgy tisitázandó kér-
désként vetódik fel a visszamaradt anyagi készletek, berendezések, fel-
szerelések, szakeszközök további felhaszná|ásra vonatkozó szabályozá-
sa. Rejtett TAS-ban laktanyaelharyás után való átadáskor a manőver
megszervezésének és végrehajtásának, valamint a TAS-ban való tartóz-
kodás időtartamának hadtápellátása LP_ság szempontjából összetettebb
tevékenység. A hadműveleti felvonulás idószakában a légvédelmi rakéta
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szervezetek manővereinek hadtápellátása külön eryüttműködés meg-
szervezését teszi szükségessé. A területi béke diszlokációból eredően
szinte minden e§etben szük§ég van - a hadműveleti iránytól függően -

több, kevesebb lérak. katonai szeívezot manóverére. Ez alapvetően -

hadtáp szempontból vizsgálva - a földi lépcsők menetének üzemanyag
biztosításait helyezi elótérbe, valamint az új körletbevaló beérkezés után
a hadműveleti területen részüke az ellátá§i források rendelkezésre állí-
tását jelenti. A manőver megszervezése során különös jelentőséggel bír
az LP és a THDS közötti együttműködésben, hogy ilyen esetben gyors
döntések szülessenek, mindkét fél idóben tudjon intézkedéseket foga-
natosítani és a szervezett harcbaléptetést teljes terjedelemben biztosí-
tani. Ilyen esetben az átadás körülményeire jellemző lesz, hory ezen ka-
tonai §zervezetek viszonylag na§l területen, szetsórva települnek, az
ellátottságuk felmérése időigényes lehet, alapvetően hadinfilvántartá-
sokra támaszkodhat, mindamellett biztosítani kell a szervezet elhelyez-
kedésének rejtettségét.

A személyes érintkezés az ellátást biztosító állománnyal üszonylag
korlátozott lehet. A csapatkészlet fenntartásán kívül mindenképpen
szükséges a szállítókapacitás lehetséges maximális kihasználásáig a ma-
nóvert végrehajtó alerységeket kiegészító készletekkel útbaindítani, el-
sősorban üzemanyagból és élelmezési anyagból. Ilyen mírdon az adott
időpontban rendelkezésre álló készletek függeni fognak a TAS-ban át-
adásig eltöltött időtól.

A teljes állomány átadása esetén minden egles katon aisz.ervezeíhez
az LP ATF-ség szakembert jelöl ki, az alakulatokat előre értesítik az
átadás - áwétel időrendjéről, annak el6készítéséról, a bizottság beérke-
zéséigvégrehajtandó feladatokól. Az átadás - áwételi eljárásra márbéke
időben célszerű egyeztetett mintaokmányokat kidolgoznia, amit ilyen
esetben a hel5nzínen pontosítani szülrséges. Az átadás során az átvevőt
tájékoztatni kell a hadtápellátás eddig kialakított és megvalósított rend-
jéről, az ellátási források, az anyagkiutalá§ok jogosultságának megválto-
zásáről.

Hadtáp szempontból a részleges átadás - áwételnek számottevó el-
térése nincs. Ez esetben az LP alárende|tségben maradó katonai szerve-
zetek vonatkozásában a hadműveleti területen tevékenykedő más had-
erőnemi alárendelt§égbe tartoó §zervezeteke érvényes együttműködé-
si elóírások az érvényesek.

l39



Az átadás - átvétel megszervezésének rtndje, okmányai

Amennyiben az átadó bizottságban hadtáp szakember is van kijelöl_
ve, kiutazását rendszerint a fe§/vernemi c§oporttal együtt tervezik. Az
átadás - átvétel végrehajtása általában a Iégvédelmi rakétacsapatok
ATVP- n történik, alapvetően a hadtáp vezető állomány röüd össze-

foglaló jelentésével, a rendelkezésre álIó okmányok zárásával és eseti
élellenőrzásel,

Az átadás - átvételről jegzőköny készül, melyben hadtáp szempont-
ból célszenű az alábbiakat rögzíteni:

- az adott időponti csapatké§zletek meglététla-uan és t-ban;

- az 1ja. súlyát;

- a rendelkezésre álló kiegészító készleteket;
_ az egyéb anyaggal történő ellátott§ág mértékéti
- a szakáIlomány feltöltöttségét;

- hadtáp ellátóhelyek felszereltségét, működését;
_ aszaktechnikaieszköz-ellátottságotésállapotot;
- a szolgáltatásokbiztosítottságának megszervezését;
_ az ellátási forrásokat;

- lehetóség szerint az ellátás megszervezésének és a
hadtápvezetésnek lényeges adatait.

3. Egrüttmúködés hadműveleti területen

Az anyagi biztosítrás terüleíén

Az eryüttműködés feladatai elsó ütemben a magasabb készenléti
fokozatok elrendelésekor a közös elhelyezésben l&ő laktanyahadtápként
üzemelő szervezetek önállósítására, ellátási feltételrendszerének megte-
remtésére irányulnak. A Ieválasztásra (szétválasztásra) vonatkozóan bel-
só megáIlapodásban célszerű rögzíteni a végrehajtás módjait, feladatait
(szakági szintekre lebonwa) azellátás átvételének fordulópontját, az önálló
ellátás személyi és a bonyolítás technikai kérdéseit, a fenntartási készle-
tek felhasználási szabályozását, a kiegészítő készletek megalakításának
konkrét lehetóségeit és mennyiségét, valamint a hell sajátosságoknak
megfeleló egyéb kérdéseket (pl. hűtőhasználat, katonai kereskedelmi el-
látás, vízvétel, fürdetés, stb.).
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A hadműveleti felvonulás, a manóverek végrehajtásának hadtápel-
látása szempontjából a korábban megfogalmazott követelmények domi-
nálnak, azzál a kiegészítéssel, hogy u5lanezek éwényesek rádiótechnikai
manővert végrehajtó szervezeteke is. A fentieken kívül számításba kell
venni a már ézen terűleten települő más haderónemi szervezeteket is,

különös tekintettel az ellátó források elosztásánál. Felvetődik a kérdés,

hogy a hadműveleti területen lévő hadműveleti-harcászati magasabbery-
séghez mint felelős szervezethez horyan, miképpen jut el ezen szerveze-

tek anyagigénye, valamint a üsszaigazolás ténye. Ery változatként meg-

oldás leh;i - külónösen a harctevékenység elókészítésének időszakában
- a LP és THDS hadtáp szolgálati ágak közötti információcsere, LP ré-

széről konkrét helyhez kötött alapadatok átadása, az igények megfogal-

mazása, melyet a g.hdt-k felé továbbítanak, illewe a visszaigazolás meg-

történtével a Lp intézkedik.

Másik változatként üz§gálható, hogy a g.hdt. ezen szeívezetek fe|é

közvetlenül intézkedik az ellátási források kijelölése és azok igénybevé-
tele tárgyában. Ez esetben is szűkség van a THDS részéról az e|látási

utaltságba adásra vonatkozóan intézkedni.

Harmadik változatként elképzelhető a rendelkezésre álló ellátási
forrásokból az LP részÉre meghatározott mennyiségi elkülönítás, ami-

nek felhasználására saját szervezetek vonatkozásában az LP intézkedik.
Bármelyik változatnál a célszerű az, ho5l a stacionárisan ezen területen
feladatot végrehajtó szervezetek ellátási forrásait változatlanul haryjuk,
biztosítva ezzel a folyamatosságot. A rádiólokációs tér alsó határának
csökkentése érdekében létrehozott KRLCS-k telepűlése várhatóan a

harcászati magasabbegységek harctevékenységei körzetén belül lesz,
ezért az ellátásukat - általános anyag szempontjából - ezen katonai szer-
vezetek biztosítani tudják. A repülőerók ellátása során az eryüttmúkö-
dést a márbéke időszakban kialakított és begyakorlott rend szerint lehet
megszervezni és megvalósítani úry az általános, mint a speciális anyag
vonatkozásában. Hadtáp szempontból az újrabevetések biztosítása nem
okoz fennakadást. Az ettől eltérő na5nágrendet rendszerint külön fery-
vernemi rendszerben is egyeztetik, a repülés kiszolgálásra vonatkozóan
előzetes koordináció szükséges (eltéró élm. norma, forgószárnyas repü-
lőtechnika más rendszerú feltöltése, stb.).

A légvédelmi és szárazföldi védelmi hadmúvelet megvívása idősza-
kában a fentieken kívül elótérbe kerül a helyzet változásaira való gyors
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r9agá!.á_§, amikor a személyes és helyszínen történő egyeztetések helyett
a híradó eszközőkönvaló operativitás, azonnali megoldásviz§gálat a meg-
valósítható. A hadművelet során elszenvedett veszteségek pótlására LP
szinten csak minimális lehetőség van, ezért ezenkérdés megoldása a szá-
razfóldi csapatok rendszerében a élszerű.

Az es/üttműködés feladatai vezetési szintenként

A harctcvékenység megszcruezése idószakában elsősorban LP és
THDS szintjén kell egleztetni a végrehajtásra vonatkozó _ közös érintő-
vel rendelkező - kérdéseket. //yenek lehetnek:

- az ellátásra vonatkozó anyagigények megadása (csak általános
anyagra _vonatkozóan) területi elhelyezkedés, anyagnem, mennyiség és
időszak bontásban;

- hadműveleti területen LP részére rendelkezésre bocsájtott etlá-
tási források ;

_ ulalási ellátásba adások, illetve vételek;

- szolgáltatások nyújtásának kölcsönössége;

- eseti, illetve csapások következményei felszámolásában való se-
gíségnyújtás;

- az ellátő objektumok, szervezetek áttelepülése, he|yváltoztatá-
sa, megváltozása e§etén kölc§önös tájókoztatás;

- a kiaiakított ellátási rendben beállt változások egyeztetése.

_ A ha_rcászati tnagasabbegtségek és afegruememi harcászati magasab-
begségek között:

- az el|átási források igénybevételének rendje;
- rendkívüli anyagigények teljesítése;
- anyagigényekbeterjesztésénekrendje;
- az ellátási utalásnál az ellátóhelyek működési rendje;
- az ellátási utalásnál az ellátóhelyek egleztetése;
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- szolgáltatási tevékenység helye, ideje, lehetőségei.

A repülőerők együttműkódését LP, THDS, Területvédelmi Kerűleti
Parancsnokág szintjén repülő raj erónél nagyobb szervezet anyagigénye
esetén szükéges pontosítani,

Az egüttműkiidés megszervezésének rendje

Haderőnemi szinten az ellátásra vonatkozó együttműködést _ az

elöljárói MH ATFCSF-i, MH HCSF-i intézkedéstis figyelembe véve -
hadtápfőnökségi alrendszerben folyamatosan fenn kell tartani, az életvi
telhez szükéges anyagellátás vonatkozásában a szaks zo|gá|ati ágak"élő'
kapcsolata eleng edhetetlen. Az egüttműködés megsze rv ezé s é nek j av a s olt
időszakli:

- magasabb készenléti fokozatok,

- a légvédelmi készenlét fokozása,

- a hadműveleti felvonulás, manóverek végrehajtásának
időszakai,

- az átadás - átvételek,

- a harctevékenység megszervezésének ideje,

- a hadművelet (légvédelmi és szárazföldi) megvívásának
időszakai.

Az ATB háborús szakutasításban foglaltaknak megfelelően a had_

műveleti területen lévő katonai szervezetek - íg azLP szolgálati aláren-
deltségébe tartozók is - ellátásért az adott védősávban lévő hadműveleti
- harcászati magasabberység felel. Ez a meghatározás egyértelművé teszi
a végrehajtásra vonatkozó tevékenységet. Az el|átásért felelős g.hdt.

ezen szeryczctek felé ellátásra vonatkozó intézkedési jogkórt kell hogy
kapjon az eltiljárójától.

A hadművcleti terüeten kívüli csapatok ellátási felelősségét vélemé-
nyem szerint a szolgálati alárendeltség szerint célszerű meghatározni. Az
LP szempontjából ez a Területvédelmi Kerületi Parancsnokságokkal és

a BKKP-val való eryidcjű eryüttműködési tevékenység kiszélesítését is
jelenti.
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Csapatszinten az egdttműködést az ATF-i rendszerben komplexen
celszerű megvalósítani.

Az eg/üttműködés okmányai

A hadtápellátás eryüttmúködési kérdéseit az ATF-ség tervében él_
szerű szerepeltetni, ahol az ATB te n magyarőzó leírása részeként rend-
§zerint e§rüttműködési táblázat kázül. A táblázatban (tervben) általá-
ban szerepeltetik a tevékenység idószakai és helyei szerint az időponto-
kat, vagy időintervallumokat, az egeztetés és koordinálást igénylő fel_
adatokat, azok megvalósításának módját, formáját, esetleg jelzéseit,
résztvevők, illetve végrehajtók megnevezését és eryéb kérdéseket.

A hadtápszolgálat szempontjából haderónemi szinten az el[átrá§i uta-
lások és ellátóforrások rendelkezésre állításáról szükséges külön kivonat,
a többi részre vonatkozóan az ATF-i eryüttműködési rendszerben szük-
séges az információkat áramoltatni. Cbapatszinten az együttműködést
feladatszabással (intézkedés, fax, okmányolt távmondat, stb.) célszerű
meghatározni és megvalósítani.
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