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A modern hadviselésben első pillanattól tkezdve problematikus kérdés volt
a nem harcoló, revékny&égúket nem harccal végrehajtó elemek, szolgálmok, katonai szervezetek bittosítáisámk, megóvásának, olta1mazáisának gondja. A hadtáp
mindig is viszonylag jobban sebezhető volt, az ellene irányuló tevékenység azonban nem bizonyult kifizetődőnek:, a fegyvm-es küzdelem kimenetelében betöltött
szerepe nem volrt: jelentős.
A második világháború harmadik időszakától kezdve a - főleg hadászati hadtápobjetktumok egyre inkább sorolt, tervezett célpontokká váltak, mind a
légierő, mind a nagyhaitótávolságú tüzérség, vagy haditengerészet, és egyre inkább a különleges osztagok részéről.
A második világháború óta lefolyt helyi háborúknak egyre nagyobb mértékben vált jellemzőjévé a közeli hátország, illetve a létfontosságú hadtápobjektumok elleni intenzív küzdelem. Valamennyien tudjuk, hogy a VDK ellen ví·
vott légi háború szinte kizárólragos célja a fő utánszállítási útvonal és a különböző raktárak voltak, tiekinrtet nélrkül arra, hogy e légicsapás.ok másodlagos követelményei mennyiben ér1ntet:!télk. a polgári la:kosságot, aS'szonyok és gyermekek
tízezreit. A közelkeleti háború valamennyi fázisában számos .további példát látunk a fentiek bizonyítására, főleg a hadműveleti hadtápobjektumok vonatkozásában.
A hadtáp életképessége kérdésének aktualitása a korszerű fegyveres küzdelemben tehát jelent&égének növekedésével jár együtt, abból ered, hogy mind
erőteljesebbek a törekvések bénítására, megsemmisíOOsére, életiképe&ségének meg-

szünt~ére.

.....
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Részleteiben e helyzet az alábbi tényezők eredménye:
- a tömegpusztító fegyverek és hagyományos légierő, tunerseg megnövekedett hatótávolság.a; automatizákságuk következtében jelentkező nagyobb találati
pontosság és nagy pusztító hatá,sa megszüntette .a nagy mélységek, tehát a hadtáp
elévhetetlen-ségénck mítoszát és kookázatát, a hátország, a hadműveleti és csapathadtáp az ellenség csapá-saiook cl.sőrendű objektumává vált;
- a korszerű technika és technológia. továbbá a széttagolt csoportosítások
lehetővé; az egyedi pus2itító es:zJközök óriási kapacitása ,és az élőerővel való ta-
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karékosság szükJSégessé tette a diverzáns-Jcommandó hadvisel-m reneszánszát, elterjedését: és ez a vezetés mellett elsősorban a hadtáp objektumait veszélyezteti;
- nem csőkikenrt: ezzel arányban a hadtáp sebezhetősége, sőt, a srervezeti
helyzet, a huzamos „M" tevékenység még fokomi a2Jt, :kritikus időszakot eredményezett, így az ellenség rés~érő1 „kifizetődő" a csoportosítások „lágy altestét"
képező hadtáp elleni cselekmények végrehajtása.
Miután a vi,szonylag egyensúlyban levő erőkre épülő k.atonapolithlcai helyzetben mindkét fél arra törekszik, hogy az ellenség csoportiosíti.sából lényeges
elemeket kiemelve pótolhatatlan veszteségeket okozzanak, ezrei megváltoztassák
az erőviszonyokat, a hadtáp életképességének fenntartásám irányuló töreik.vé-

seiruk a hadtápbi:otosítás megnövekedett hadműveleti jelentőségéből erednek, abból kiindulva, hogy a hadtáp ma a csoportosítások lényeges, kritikus elemét
képezi.
Milyen közvetlen ves2Jélyek azok, amelyek a hadtáp lcü'1önböző tagozatait
- elsősorban a háború el:ső napjaiban - veszélye2Jtet1k?
A valószínű hadműveleti irányban felvonuló várható ellenségeii>k által al·
kalmazható körülbelül 200 atomeszköznek mintegy 4-7%-a (elsősorban a
PERSHING eszközökkel célbajuttatva) kerülhet központ é,; hadműveleti hadtáp
objektumok, mindendkelőtt a rendszer infrastrukturális elemei, közlekedi:,;i vo·
nalak, csomópontok, műtárgyak, átkelő helyek, kör:aetek ellen alikalmazásra.
A háború ehső napjaiban az ellenség harcászati légiereje által több lépcső·
ben alkalmazott légi támadóeszközök által napoota 15-25 célobjelotumra végre·
hajtott csapások közül 1-3 lehet, amelyek kifejezetten hadtáp objektumok ellen
kerülnek kiváltásra. Egy-egy ilyen célobjektum ellen az ellenség 16 tonna repülő·
bombát, vagy 20-25 L-F rakétát is alkalmazhat, ami a védettségtől függően
40-700/o·os megsemmisülé,;t eredményezhet.
Jelenlegi fdmérései111k sz.ednrt: az ellenség miintegy 50-70 szervezetszerű alegységekből al„kított felderitő-diverzáns csoportja - melyek 4-12 főből állnak naponta 1-2 diverzáns arkciót, tehát objektum, vagy száHírtmányrombolá5it hajthat végre. Erek iaz osztagok a kis hatóerejű, atomaknákkal, mérgező és biológfai
harcanyagoktkal, magas technológiájú és [ádióexponálhaitó robbanóanyagokkal,
plasztikbombákkal, lézerfegyverekkel vannak ellátva, álcázásuk igen jól szerve·
zett, ,alapvető eljárásuk a különböző robbanócs.apdák létesítése.
Mindezekből tehát azt a követkeZJtJeté,;t kell levonnundc, hogy a coapat, hadműveleti és központ hadtáp ma már „veszélyes üz.em", elemeit az ellenség ha-

gyományos, tömegpusztító és diverziós csapásainak célpontjai közé kell sorolni és
számolni kell más célok ellen alkalmazott tevékenységük másodlagos hatásaiva,1 is.

A hadtáp életképessége tartalmának értelmezése
A rendelkezésünkre álló hivatalos katonai irodalomból az élet!képesség fogalmát - tömör megfogalmazásban - a Szovjet Katonai Enciklopédia határozza
meg:

,,A c•apatok (repülők, hajók), a veaeté,;i rendszevek, a fegyverzet és haditechnika, a hátornzági hadtáp objoktumak és a hadtápbiztosítás olyan kész5égc,
amely alkalmassá teszi őket, hogy az ellenség behatásánalk közepetlte is megóv·
ják, vagy helyreállítsák hardképességüket".
Az életképesség tehát a működőképesség alapvető feltétele, egy tartós állapot, amely ~kJkor is fenn kell álljon, ha a konkr,ét alkalmazásra nem kerül sor.
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Az életképességnek nincs viszonyszámmal kifejezhető fok.mértéke, nincsenek
átmenetei. A ves21teségek mennyiségi OOnyezői egy bizonyos szinten, bizonyos kritériumok alapján minőségi ugrásba átcsapva oda vezethetnek, hogy az
adott hadtáp vagy rendszier harci-hadműveleti értelemben megisemmisül. A kritikus veszteségnövekiedés, mir11t mennyiségi tényező a2lon'ban minőségi elemeiket is
tartalmaz, mert korántsem mindegy, hogy - s7.ámszerűségtől függetlenül - melyik
eleme a hadtápoo.k iaz, ahol abszolútak. a ves2Jtleségek. Könnyen megérthető, hogy
egy - nem rugalmasan szerveziett - közlek!edési rendszer teljes megsemmisitését
eredménye2lheti azon néhány csomópont, elágazás elpusztulása, ahonnan éppen a
kerülőirányok, manővervon.ala!k indulnak.
Éppen e:;i;ért az életképesség - mint már említést nyert - a működőképesség
helyveállítá,sánaik alapvető és egyben végső feltétele. Élotiképesnok tekinthetjüik a
hadtápot, ha még megvan ia 1képessége egyes elemei, rendszerei működőképessé
gének 'helyreállítására, aktivizálni 1képes meglevő ikészleoeit, meg tudja mozdítani,
vagy képes aiktivizálni az ianyagi biztosítás forrásait, be tudja vezetni a csapás
hatását csökkentő rendsmbályolrot.
Kon1krétabban lcifej ezve,
a hadtáp objektumok életképességének legalapvetőbb ismérve, hogy az objektum telepíre&i 1kör;letében megvarmaik :a folyamatos tevékenység feltételei, a
körlet romboltsági foka, tűzmenrtesírtése, ·sugárszinrtje lehetőséget ad a manőverre,
a s22Jlctechniooa helyireáHíthartó, a .szakanyagok nem s,emmi·sülwk meg. EZJek az
objdlttumok élettk.épességükct eilsősorban passzív rendszabályctkb.l és a biztosítási
rendszeren belül képesek megőrizni, föld alatti építlményeík felhasználásával, feszes tűzvédelemmel, vízelilátáissaJ, megfelelő ámmforrásolclm.l.
Mit mondhatunk a RENDSZEREK életképességéről? Nyílván más tényezők alapján kell itt él'tékelnürill< a jellemzőket. Egy rendszer életiképességének
fő kérdése a rendszer elemei közötti KOMMUNIKACIÓ megléte, ermek megsemmisülése tulaj,donlképpen az egész rendszer megsemmi1sülését:, az életképesség
elvesztését jelentheti.
A hadtápbiztosítás rendszere életlk.épességének döntő kritériuma, hogy a közlekedési vonalak, bár kitérőktkel, de használhatók marodjrumk; a műtárgyak,
állomások, vasúrtteclmik0i és repülésirányító rend:swrak ne legyenek bénultak;
a hadtáp ve:rotetttsége és caapa<okilml való loapcsolata fennmaradjon; készleteik,
legalább egy alárendelt mozgókészleteinek mérvében, mobilizálho,ó állapotban
meglegyenek; és ia szállítóes~özők jdentős része üzemképes á:lliapotban maradjon.
Ezek a kritériumok úgy biztosíthatók, ha megooremtik az alárendeltek öncllátottságát; a közlekedési rendsrerben kerülő és tartalélkirányokat hoznak létre;
taróalókolják a megfelelő heilyreállitó loapaaitást; a hadtáp s:zterV'ezete megfelelően
osztható, előre és oldalt lépcsőzve vran ; az eszközök és készletek szét vannak
telepítve; a terep ki van használva és műszaki muillk.áikiat vesznek igénybe.
minőségi
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Az életképesség oldaláról

jelentkező

követelmények

A fenti meghatározások és értelmezések egyben azt is kocvonalazzátk, hogy
milyen követelményok,,t. kdl egy korszerű hadtápnak ~elégítenie annak érdekében, hogy életképességét megfelelő és időben hozott rendszabályok ·alkalmazása
esetén fenn tudja tiart:ani, meg tudja óvni.
A hadtáp fejlesztésében és felkészítésében bókeidőben elsősorban arra kell
törekednünk, hogy alkalmassá tegyük a hadtápot, a hadtáps:rervezeteket és rend5
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szereket arra, hogy viszonylag rövid idő alatt végrehajtva az operatív rendszabályokat - elérjék működ&képességilket és megóvják életlképességilket. Tökéletlen szervezetek, rosszul szabályozott rendszereik, technikai-músmki srempontból
alacsony szí,nvonalú hadtáp be sem képes fogadni azokat a rendszabályokat,
melyek e .képességeik fenntartását szolgálják Egy egészen éles példát említek)
egy technikailag rosszul felsze,rclrt, közúti (és nem terepjáró) technikával és sok
pótkocsival ellátott hadtáp még a legjobb időben kiadott körletváltásro, manő
verr:e vona'llkozó parancsot sem képes végrehajtani, főleg rossz időjárási és útviszonyok között.
Melyek tehát azoik az általános - így csapat, hadműveleti és hadászati hadtápra egyaránt érvényes - tulajdonságok, melyekkel a korszerű fegyveres küzdelemben a hadtápot jellemezni kell, természetesen csak a tárgyalt téma oldaláról
vizsgálva?
Először is a hadtáp magas fokú KIKÉPZETTSÉGE, ebből eredően erkölcsi-polidkai állapota, a katonák fiziikai és pszich~kai állóképessége, az egész
kötelék öss2Jekovácsoltsága, a tevékenység szervezettsége, begyaikorlottisága.
Ebben a követelményben elsősorban azt értem, hogy a rendkívüJ fontos úgynevezett hadtáp szakmai ismeretek mellett, sőt azokat megelőzve kell először is
arra kiképe2,11i az állományt, hogy meg tudja magát óvni, viszonylag magabiztosan
mozogjon az ellenség csapásainak bonyolult vi,szonyai között is.
A tömegpusztító fegyverek alkalmazásának. viszonyai közepette lefolytata,ndó
háborúra való foll<észülés mind a haderőben, mind a polgát-i életben a „túlélés"
érdekében folytratntt intenzív harcászati kikép7.ést teszi 5Züikségessé. Ezért indokolt, hogy az életképesség fenntartásával kapcsolatos jár.tasságok és készségek
kifejlesztését ma már ne szórjuk szét különböző k'1képzési á~k és különböző
tárgyaik egyes tár~öreiben, hanem az komplex, integrált, a szaikha:rcászattal
-swros együttműködésben (vagy egy szerkezetben) okmtott fő 1kiiképz.ési ággá
váljon. A tömegpusztító fegyveretk elleni védelem a htp. katona szempontjából
ma már csupán e fontos rendsmbálycsoport egyik oldala. Ezért - megi,télésem
szednrt - a felkészítés, k~képzés rendszerének és taritalmáin.alk. fejlesztése terén napirendre célszerű tűz.ni fő kiképzési ágként a túlél~ komplex rendszabályainak
oktatását.
Másodszor a hadtápszervewtek és az egész rendszer VEZETETTSÉG-e,
az ehhez szükséges törzsek, szervezetek, es:ziközök - közöttük hí:rodó és adatfeldolgozó eszlközök - megléte. Csak a folyamatosan működő és jól tájékozott
hadtápvezetés képes már békében előreterv·czni a szükséges rendszabályokat,
venni és továbbítani a veszélyről szóló információkat, aiktivrizálru. a rendszabályok egész gyűjteményét és operart:ív elhárító intézkedéseket homi, végrehajtásukat érvéoyesíteni. Ezért a hadtápvezetésnek teljes egés:aében lci tkell elégíteni
azokat .a követ.elményeket, amelyeket általában a csapatvezet:ásel szemben támasztunk és vezetést védett vezetési pontról, álcárott hírodórendszeren keres21tül
kell érvényesíteni.
A harmadik tulajdonság a hadtáp VÉDETTSÉGE. Ennek egyik oldala a
techni>kában, az elől fekvő tagozatokban inkább, feljebb ke\'ésbé meglevő - páncélozott ,szállítóeszközőkben, tűzáthatolás.ra al!kalmas, magas felépítményű és jól
felszeiielt, sugárzásra kevésbé érzékeny járművek meglétében jelentkezik. Ehhez
tartozik az is, hogy a hadtápalegységeknek is rendelkezniök tkell azdl<kal a fegyver,ekkel, elsősorban légvédelmi, valamint páncélelhárító -eszközökkel, VSF mű
szerekkel, mentesítő és tűzoltó es21közökkel, amelyeket más smlkcsapatok.nál már
6
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természetesnek tartunk. A védettség a2't is megköveteli, hogy a hadtápcsapatok
és objekitumok reálisan is képesek legyenek a terepadta lehetőségeket kihasználni
úgy, hogy a terepet műszaki munkákkal hatékony védekezésre alkalmassá teszik. Ehhez azonban jelentős számú - esetleg többrendeltetésű - munkagépre is
szükség van.
Az él,etképesség megóvásának egyik fő formája az időben és rejtetten végrehajtott manőver. E<re azonban csak a MOZGÉKONY hadtáp alkalmas, és ez a

negyedik alapvető tulajdonság.
Ennek a mozgékonyságnak több fokozata és oldala van. Nagyon fontos
y

például a techrukiai mobilitás, úgymint az önjáró technika, a minél kevesebb
utánfutó, a terepjáróképesség, a hadciptechnilkai eszközök egy részének vízát-

hatoló képessége. Az alsóbb tagozatokban arra kell törekedni, hogy ez a technikai mobilitás mind oogyobb fokú legyen, mindjobban m~köwlli.e a bi,Jtosított
csaipatokét, miután nehéz, rombolt terepen ez a manőver, a vies2lélyeztetett körletből

való !kivonás alapvető feltétele.
Az élebképesség swmpontjából azonban azt a helyzetet is feltétele2ni kell,
hogy a hadtáp al,egységeknek a ,rn{}nővett, vagy az utánszállítási-hátr.aszállítási
feladatokat különösen rombolt körzetekben kell végrehajoani, így a mozgékonyság
követelményében bennfoglaJmtlk az akadályelhárítás képessége, a mozgásbiztosítoti.ág bizonyos foka i,. Ez szükségessé teszi a hadtáp ilyen szükség,,s2Jközökikel,
robbantó es:oközökkel és a nagyobb tagozatokban munkagépdlclrel való ellátását,
il1etve megerősítését is.
Ezek a mozgékonyság technikai oldalai. Ugyiani,lyen fontos azonban a szervezetl mozgékonyság is, a s:rervczet mozgélkony jellege. Ennek a:liapfokú követelménye, hogy !képes legyen a rendszeresített mozgó - és minél több kiegészítő -

készletet egyszen:e, egy fordulóban felemelni. Ez a mozgó jelleg abszolwt értéke,
ennek kisebb értékei elsösorba<I a felsőbb tagozatokban jelennek meg, nem is
vitatjuk, hogy itt jelenleg kisebb a hadtáp mozgélkonysági foka. Ez azonban csak
ideiglenes ,lehet. A hadtápbiztositási rends,er életképessége swmpon<jából alapvető ikövetelmény, bogy a nagy volumenű, a hadművelet dcimenet.ele szempontjából elsőrendő felsőbb készlettarotlékok is me!jköwlítsék valamilyen módon a

mozgékonyság abszolút fokát. A szervezeti mozgékonyság másik kritéoiuma, hogy
a hadtápalegységek, -egységek, sőt -intézetek is csapatszervezetűek legyenek, lehessen őket ,lnté2Jkedések alapján jól, gördülékenyen mozgatni, áttelepíteni, előre
vonni stb. Ezért: valamennyi hadcipszervezetnek ésszerű 'fendsrerben, köziel egy-

forma nagyságrendű funkcionális és kiszolgáló alegységekre, valamint vezető
szervre kell tagozódnia. Mint látjuk, az életikópesség •wmpontjából a mozgékonyság igen bonyolult és komplex 'követelményként jelentikezlk.
Az életképesség fenntartását bi,tosító rendszabályok

Az alcimben jelzett rendszabályc,k a fogalmilag körülhatárolt életképesség
folyamatos knn.tartáWa, a veszélyeztető tényezők elhárítására, illetve kriitiikus

ves:at:eségek helyrreállítá<ára imnyulnaik.
E rendsmbálycJkat különböző szempontok szerint oszthiatjwk fel, amelyek a
következők lehetnek:
a) A rend,zabályc,k felosztása azok bevezetésével 'kapcsolatos időpontok szerint. Ezen belül megkülönbö2ltetünk (1) folyamatos, viswnylag állandóan érvény-
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ben levő, és ezzel szemben (2) időszakos, operatív, veszél}'helyzetben életbelépte;
tett ideiglenes rendszabályokat.

b) Megkülönböztethetünk sajátos tartalmuk szerint, (1) általános és ezzel
szemben (2) speciális rendszabályokat. Az általános rendszabályok elfogadottan
érvényesek, valamennyi hadtápobjektum és rendszerek életképességének.megóvására, míg a speciális, sajátos rendszabályok mindig a hadtápalegység, -intézet jelle-géből, időjárásból, napszakból, terepviszonyokból, vagy sajátos konkrét feladatból, helyzetből erednek. Ebből az is következik, hogy az általános rendszabályok
szabályzatba foglalhatók, elvileg általánosíthatók (és e cilclc is ezekkel foglalkozik), míg a speciális rendszabályok az elvekből kifolyólag ugyan, de a parancsnokok, hadtáptörzsc:k közvetlen elhatározásától függenek.
c) Az azokat megvalósitó tagozatok nagyságrendiével és feladataival függ
össze e rendszabályok (1) csapathadtáp, (2) hadműveleti- illetve (3) hadászati
szempontok szerinti csoportosítása. Ez a felosztás kétségkívül jellemzi az egyes
rendszabályok természetét, tartalmát, de feladatát és célját is.
A rendszabályok részletes felsorolása és csoportosítása érdek~ben idézem,
hogy mit ír a Szovjet Katoooi Enciklopédia a hadtáp életképessége fenntartásának lehetőségeiről és feladatairól:
,,A különösen fontos háto<szági hadtápobiektumok (fegyver- és lőszerrak
tárak,. bázisok, raJ<Jtára1k stb.) élettképességie megteremthető: szilárd konstrukciójú
építményekrkel, amelyek védelmet nyújt:anak az összes puslltitó es2'Jk.özök csapásai
ellen; az obj,ektumdk, illetve elemeik lehető leg,kisebb mél:<:tű, illetve formájú
kialrukitásával, amely a lökéshullámnak a legjobban ellenáll. A hadtápobjektumok életiképességének fokozása érdekében tartalék készletldloot kell létesíteni
tűzoltb, vízelvezető, elektromos, fűtő és vízellátást biztosító ,technikai eszközökből, könnyen össreállítható építési anyagokból és más berendezésekből.
A hadtápbiztosítási rendszer életképessége fenntartható: a hadtápegységek,
magasabbegy:ségek és intézmények lépuőzésével; a csoportosítások megfelelő
hadóáp önállóságának biztosításával; erő és es2Jköz tarta:lékolk, megbízható szállító- és ÖS8Zeköbtetési eszközök biztcsításával; a hadtápobj,ektumok széttelepitésével, álcázásával és minden pusztító eszJköz elleni védelmével; a közlekedési
útvonalak és más hadtápobjektumok gyors helyreállításával; a fegyverzeti, a
haditechniik.ai és anyagi eszköztartalékok megóvásával és spooiáli'S !kiarban.tartásáva:l; a nagy veszteségeket szenvedett hadtáp magasabbegy&égetk, egységek és
intézmények átszervezésével, anyagi tartalélkikészlete~kel történő feltöltésével és
az erő és esZJköz tartalékok újraképzésével.''
Részleteiben a hadtáp életiképes.ég fenntartását célzó rendszabályok a következők:

1. A hadtápobjektumok, csoportosítások széttagolt elhelye1Jése, illetve s7Jéttelepitése. E rendszabályok megvalósítása már békében megkezdődik, részben
nz élő és „M" útján felállítandó szervezeteik. ésszerű diszlokáoiójának megteremtésével, részben a körletek, váltókörletek ilyen szempontok szerinti kiváJasztásá·
val. A rendszabálycsoport jelentős részét azonban már a harc, hadművelet elő
készítésekor, illetve végrehajtásának időszakában ikell foganatosítani, ez esetben
sem aNcalomszerűen, hanem folyamatosan. A hadtáp srettagolt elhelyezése úgyszólván a hadtáptisztek „vérévé kell válljon", mint amiikor· különböző- alegységek elhelyezésénél már önkéntelenül az erdőt- keressük. A széttdkpítésnek po·
zitív és negatív értelemben van egy optimális pontja, ugyanis a ·túlzott si6ttele-
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pités. .csökkentheti ·a: .hatékonyságot, túlságosan szoros. szétbonta!kozásuk viszont
nem csökkenti megfelelően az ellenség. csapástrnérő kapacitásának sfu"űségét.
2. A .t-erep természetes .védőképességének körültekintő kihasználása, illetve
annak védelmi építmények létesítiése révén történő fokozása.
A műszaki munkáik, a meglevő polgári rendeltetésű föld alatti építmények
kihaszn_álá~ :a passzív védelem legjelentősebb rendszabályai. Gyaikorla:tainkon,
kiképzési foglalkozásainkon ez a kérdés az 50·es évek óta háttétibe szorult, mert
az első számvetések birtokában a hadtáptÖl'zsek szemében kilátástalannak tűnt
a .műszaki munkáik teljes értékű megvalósítása. Megítélésem szerint e fontos kiképzési kérdés háttérbe szorítása nem egyéb, mint leegyszerü,sítés és ezért egy
valóságos helyzetben drágán lehet megfizetni. Az a régi törvény, hogy „a katona,
amint beássa magát"~ ma fokozottiabban kell érvényesüljön. A kérdés másilk oldala, vajon a fejleszté&ben elegendő figyelmet szenteltünk-e a megnövekedett mű
szaki munkák magas gépigényének, elegendő-e a földmunkagép, megfelelő számban rendelkezünk-e erődítési elemekkel és békeidőben fordítunk-e elég költséget
és energiát egyes építmények előre történő kiépítésére vezetőszervek, hadtápob·
jektumc!k, segélyhelyek részére?
3. Az álcázás mint az ellenséges felderítéssel szembeni cllentevékenység.
Az álcázás az életképesség biztosítása érdekében az elektronikai felderítés
és hadviselés idősz.akában lényegesen több mint a rendszeresített álcázó háló és
ruházati cikkek .használatának bevezetése. Az álcázási rendszabályok egy részét
magas,abb kötelékeknél álcázás.i tervekben kell összehangoln~ mert a koordiná·
ció nélkül az egyes rendszabályokkal éppen az eHenkező hatást érhetjük el.
Helyi sútuációban viszont az álcázást - ez alatt elsősorban a „láthatatlanná·
tételt" értve - folyamatosan kell alkalmazni és ez szintén a parancsnokok vérévé
kell váll jék.
4. A veszélyről szóló értesítés körültekintő megszervezése, esz,közbizt:osítása
és műsz,eres rendszerének üzemképes állapotban tartása.
Az értesítési rendszer,nek gyorsnak, dublírozottnak, (sőt többszörösnek) köz·
érthetőnek kell lennie. Arra is fel· kdl készülni, hogy az értesítési rendszer felfedése esetén az ellenség abba beléphet és ennek különböző következményei le·
hetnek, ezért az értesítési rendszert folyamatosan ,kiarban kell tartani és kontrol·
lálni kell.
5. A veszélyeztetett: k&Jetekből történő megelőző kivonás.
Kihang,súlyo:mám, hogy a hadtápcsiapatok kivonása nem csupán passzív, hanem aktív, és nem azonnali, operatív, ,,ad hoc" rendszabály, hanem folyamatos.
Ez azt jelenti, hogy a hadtápobjek.tumok körleteit preventív rendszabályként periodikusan válmni kell, tehát a körletváltás korszerü viszonyok között szervezett
és tervezett, nem egysz.erre ~ tömegesen történik, feltételezi a körletváiltáshoz
szüloséges utaik kiválasztását, elosztását, előkészítését, megjelölését és megfelelő
forgalomszabályozását is. Katasztrófális következményekkel járhat a spontán irá·
nyokba ·és módon végrehajtott tömeges áttelepítés, mer::t az torlódálShoz vezet,
pánikot ·kelt és nem hogy növelné, hanem csökkenti. az ,élet!k!é_pesség biztosítottságát. Hasonlóképpen a ködetváltás tervszerűtlenségének ellkerülését szolgálja,
ha az új körleteket, valamint a mindig kijelölendő tartaWkikörlotoket előre szemrevételezik, az aTegy,ségek fogadására előkészítik és megteremtik az azonnali ál·
cázás lehetőségeit.
6. A minden oldalú, mél)"Séghen és szélességben (esetenként függőlegesen)
is tagolt tartalékilrep2Jés.
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A tartalékképzés elsősorban a harc és fonntartás szempontjából legfontosabb
anyagokra, technikai és úthelyreállító kapacitásra, vezetési szervekre és egészségügyi intémiényekre vonatkozilk. Az életképesség megóvása s21eIDpontjából ezeK-et
a tartalékokat természetesen céHrányosan és tudatos métté!kben célszerű létrehozni és telepíteni.
A gondolatok összefoglalásaként annyit mondhatnánk, hogy az éfotképesség
megóvására irányuló törekvéseink a koriszerü háború által kiváltott olyan új
elvek és ,rends~bályok összessége, amelyekben tutajdonképpen nincs is semmi
új. Az ellentmondás, amely az előbbi mondatban rejlik, csaik látiszólagoo. Az
életképesség megóvá'Sának érvényesíitése elsősorban szemléleti kérdés, a hadtáptörzsek és -csapotok felkéi.szítésének arra tkell irányul,nia, hogy a rend-szabályok a
figyelem középpontjában álljanak. Ezért nem érzem feleslegesnek, hogy e témának szenteltem ezt a néhány oldalt.
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