MILITARY
REVIEW
De, ki védelmezi a hadtáp területet?
(/rta: Calvin C. Seybold, az USA Szárazföldi Haderő Tartalékának őrnagya)
(Forditás a MILITARY REVIEW 1979. 1. sz.-ából)
Bár az USA szára:aföldi

'haderő

az FM 100-5 harcsz„bályzatban állást fog-

lalt egy elképzelés mellett, amely a hadtápteriilet védelmével foglalkozik, mégis
kétséges lehet ennek az elképzelésnek a végrehajtására való képességünk. Például, az Egyesült kllamo:k két európai feladatú hadtesttel rendehl<ez'ik. A nyugatnémet territoriális erőknek vannak bizonyos hadtápterületet védő feladataik,
azonban felelősségi területük a hadtest hadtápterületek határainál kezdődnek,
illetve addig tartamok. Az amerik<ai elképzelés hadtápterületi harci központok
(RAOC - Rear Area Operations Center) létrehozását sürgeti, azonban az aktív
szárazföJJ.di erőknél nincsenek ilyen hadtápterületi harci központok. A hadtest
támogató parancsno:k:ság parancsnokának általános támogató és közvetlen támogató alakulatok fognak renddkezésre állni a mögöt:Jtes területeken a hadtápterület védelmi feladatok végrehajtására. Miért nem utalnak a hadtest támogató
parancsnokság alárendeltségébe egy vagy több könnyű gyalogzászlóaljat a hadtápterület védelmi fe'lad'atok végrehajtására. Ezenkívül ezeket a harci alakulatokat
a hadtes~arancsnok fel tudná használni a hadtest szárnyain betört e'Uenség feltartóztatására vagy pedig felhasznállható'k lennének visszavonuláskor. Mind a
Szárazföldi Haderő Tartalék, mind pedig a Nemzeti Gárda állományába tartozó alegységeket kiválogatási alapon be lehetne osztani ilyen feladatok végrehajtására.

'

*
A „MÉRTÉKLETESSÉG" a ma szárazföldi haderejfoek a jelszava. Ez a
harcászati, az anyagi és az adminisztratív funkciókban egyaránt tökröződik. Azonban seiholsetm nyilvánvalóbb mint a támogató csapataink áUományának megnyirbálásáhan annalk érdekében, hogy fenn tudják tartani a harcos alakulatok állományát.
Ez a cikk az alkalmazott, szétbontakomatott USA hadte.tek alapvető problémájával, mégpedig a megfelelő hadtáp-területvédelmi lehetőségének hiányával
fog foglalkozni.
A:ltalánosan elfogadott dolog, hogy az Egyesült Allamokra nézve a legsúlyosabb veszély a Szovj·etunióval való általános háború lenne. A világon egye0
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düli térség, ahol az Egyesü'lt Allamok és a Szovjetunió közvetlenül szemben áll
egymással, az Közép-Európa. A Szovjetunió a Va,rsói Szerződés fő ereje, míg az
Egysült Alhm1ok az E.szak-atlanti Védelmi Szerződés (NATO) legerősebb tagja.

~:~

Az Egyesült Allamoknak jelenleg két szétbonta!koztaitott h'adteste van Nyugat-Németország déli területén. Ezek a hadtestek 100 OOO főből állna,k és ez az
Egyesült AUamok NATO,beli személyi kötelezettségének zömét teszi ki. Ennek
az erőnek a hadtápterület védelmi elképzelését az 1977-ben kiadott FM 100-5,
Müveletek (Operations) dmü harcszabályzat fejezi ki:
,,A hadtápterületet légi támadástól és a légi mozgé'konyságú, valamint a légi
szállítású csapatok tevékenységével szemben meg kell védeni. Légi mozgékonyságú alakulatoknak kel,}, ha leh-etiséges, széles körű terület felderítéssel biztosítani
a hadtá,ptet:ületen az ilyen támadások felderítését. Amint ellenséges légi mozgékonyságú vagy légi szállít:ásü alakulatokat észlelnek, légi mozgékonyságú gyalogságot vagy más, renddke2Jésre álló mozgé'kony erőket kell gyorsan a fel~artóztatásukra és megsemmisítésükre összpontosfrani. Ezen túlmenően, p·áncélelháritó
helikopterek támadhatják és pusztíthatják az ellenség azon páncélos részeit, amelyek már áttö_q:ék. a védelmünket. Azonban, nagy erök nam tartalékolhatók ilyen
célokra, így az általános támogató és ·kiszolgáló csapatrés~ket ki kell képezni és
fel keU készíteni a közeH:,liztosításra, az önvédelemre, beleértve a harckocsicsapatok elleni védelmet is." (FM 100-5, Operations harcszabályzat, Szára2iföldi Haderő Minisztérium 197·6. július 1-i kiadás, 5-14. oldal.)
A harcsza1bályzat annak kijelenrtésével folytatja. hogy a fogadó nemzet (ebben az esetben Nyugat-Németország) szintén átfogó jellegü felelősséggel tartozik
a hadtápterület védeliméért.
A nyugatnémetek külön a területük védelmére a NATO alárendeltségébe
nem tartozó erőt hoztak létre. A haderőnek ezt a részét terri'toriáHs erőknek nevezik. A territoriális erők elvi szervezését a csatolt vázlat szemlélteti.

~

A territoriális erőknek a körzetüket illetöen kiterjedt kötelezettségeik vannak.
Felelőseik a károk felméréséért, a müszaki munkákétt, a forgalomszabályozásért,
a tartalek kórllá:ri rendszer működtetéséért, a polgá'fi lakossággal való kapcsolat
fenntartásáért és a polgári lakosság tájékoztatásáért (RB 100-3 jelzésű tájékoztató a brit, a nyugatnémet és az USA-erök egyrmás közötti kölcsönös me~eleIéséről, alkalmazhatóságáról, USA Szárazföldi Haderö Parancsnoki és Törzstiszti
Akadémia - US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth,
Kansas - 1977-es kiadása 2-45. oldal.)
Azonban az ő felelösségük a hadtápterület védetmeben hivatalosan az USAhadtestek hadtápterületének határánál kezdődi1k (FM 100-5, Operations h'arcszabályzat 13-9. oldalon).

~

Tadnak-e egyáltalán a territoriális erők valaimilyen hadtápterület védelmi
műveletet végrehajtani az USA..jhadtestek mögö'ttes területein? A nyugatnémet
szárazföldi erő pontosan ilyen módon akarja felhasználni a territoriális <.:rőkcc
(Helmut Zedlick-kel, az USA Száraziföldi Haderő Parancsnoki és Törzstiszti Akadémiáiának nyugatnémet szekciója vezetőjével 1978. január 25-én készített interjú alapján.). Azonban a tőbbirányúságból adódóan a hadtest támogató parancsnokság (COSCOM) parancsnoka arra kényszeriilihet, hogy a(kár három, vagy
még több katonai körzet parancsnokával kelljen koordinálnfa a feladato'ka't. Ez
széttördeli a parancsnok hadtápterület védelmi tervezését és három vagy több
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különböző szervezettel való koordiná'lást tesz szükségessé, feltéve természetesen,
hogy a katonai körzetek parancsnokai elfogadnák a hadtápterület védelmében
rájuk háruló feladatokat. Nincs semmi, Mni elöfrná számu'~ra, hogy hadtáp területi támogatást nyújtsanak az ameriikai hadtestnek a hadtest területén belül. A
nyugatnémet territoriális erők jelenlegi szervezését és fegyverzetét tekintve, tény,
hogy nem képesek eleget tenni háború esetén a rájuk váró fdadatoknak. Korlátozott képességgel rendelkeznek a hadtápterületen alkalmazott ellenséges légivagy tengeri-deszant felszámolásálhoz, vagy betört ellenséges gépesített csapatok
leltartóztatásához (az előbb említett RB 100-3 jelzésü tájékoztató 2-10. oldalon.
Ezért az NSZK ban állomásozó USA hadtesteknek saját maguknak kell
megtervezniök a mögöttes területeik védelmét.
Mit is jelent pontosan az a ki-fejezés, hogy hadtápterület védelmi művelet?
NATO-szövetségi vonatkozásban a rés~leteket a 2079. sz. Allandó Egyezményben (STANAG - Standard Agreemen< Nwnber 2079) fektették le. A szárazföldi
haderő csaknem minden harcszabályzatáhan, segédlet-élben megtalálható ennek az
egyezménynek egy másolata, amely a hadtá,pterületi általános támogatással és
kiszolgálással foglalkozik (mind a Szárazföldi Haderő Minisztérium 1976. április 30-i kiadású FM 100-10 jelzésű, HarcteriiQeti támogatás és kiszolgálás clmü
szaJbályzatában, mind pedig az FM 31-85 jelzésű, Hadtápterület védelmi műve
letek cimű, 1970. július 17-i kiadású sz~bályzatában a függelékek között megtalálható a 2079. sz. AHandó Egye=ény egy-egy másolata).
Ez az egyezmény a következők szerint határozza meg a hadtáp területi biztonságot (RAS - Rear Area Security): ,,Mindazok az intézkedések, amelyeket
ellenséges légideszanrt: támadását, szaibotázsa'kciókat, beszivárgást, diverziós cselekményeket, lélektani vagy propaganda-ibadviselés megkezdését megelőzően
(alatt vagy után) foganatosítotmk anna:k érdekében, hogy az adott helyen csölckentsék az ellenség tevsékenységének hatását" (FM 100-10 jelzésü, Harcterületi
támogatás és kiszolgálás oímü szabályzat, c-13. oldal).
Ugyanez az egye:mnény a hadtáipterületi pusztítás-következmény felszámolást
(ADC - Area Damage Control) a következők szerint fogalmazza meg: ,,Mindazok az intézkedések, amelyeket a katonai műveletek során egy tömeges rombolást dkozó támadást vagy te(IIIlészeti katas~rófá't megelőzően (alatt vagy után)
kiadtak annak érdekében, hogy az adott helyen minimumra csökkentsék ezek
közvetlen hatását" (FM 100-10 jelzésü szabályzat c-13. oldal).
Mindkét tevékenység természetesen hadtápterület védelmi feladatokat is
tartalmaz. (Megjegyzés: a hadtápterülct megfelel a hadtáp körlet fogalmának).
0

0

Az egyezmény mindezeken túlmenően kö·rvonafazza azokat a tervezési és parancsnoki mun:kákat, amelyeket az állandó egye21mény minimumként megkövetel.
Azonban egy külön szakasz, amelyet külön a hadtáp területi biztonságnak szenteltek, ezeket a kitételeket tarta:limazza:
(e) Minden alakulat felelős helyi biztonságáért, azonban rendesen a kiszolgáló csapatok nem kapnak biztonsági feladatokat a saját létesítményeik védelmén kívül.
(d) A kiszolgáló csapatotkon kívül az alakulatoknak megszal>ható feladatok
között szerepelhetnek a következők (azonban a feladatok nemcsak ezek,re korlátozódhatnak):
(i) Megtámadott létesítmények és csapatok tehermentesítése és kisz:abadítása.
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(ii) Útvonalakon járőrözés és menetoszlopok oltaLmazása.
(i:ii) Diverzáns vagy beszivárgó erők tevékenységére alka1mas területek megfigyelés alatt tartása.
(iv) Az ellenséges erők kidobására vagy leszállásra alkalmas körzetek védelmének megtervezése.
(v) Az adott körzetekben működő ellenség felkutatása, lefogása és pusztítása (az ell!bb már idézett FM 100-10 jelzésű szabályzat c-14. oldal).
Ezenkívül az állandó egyezmény példá!kat tartalmaz a hadtápterületi védelemre, valamint a hadtápterületi csapás következmény felszámolásra vonatkozó
parancsokra.
Az Egyesült Allamok, minthogy egyik aláírója a 2079. sz. A:llandó Egyezménynek, az abban foglalt elveket és eljárásokat legalább a NATO hadműveleti
területen követnie kell.
Az Allandó Egyeamény általános elveinek megfelelően az Egyesült Allaimok
rendelkezik a Szárazföldi Haderő Tartalek!lhoz tartozó hadcipterüleri harci központokkal, hogy eleget tudjon tenni a parancsndki irányítás, valamint a tervezés
követelményeinek. Azonban jelenleg a szárazföldi haderő aktív állományában
nincsenek hadtápterületi harci központok.
Bár nem sértjük meg az egyezmény szövegét, különösen azt a részét, amely
a hadtápterületi biztonságot tárgyalja, mégis állítom, hogy legalábbis a szeHemét
megsértjük.

Az Egyesült Allamok szárazföldi hadereje a hadtáp területi biztonsággal
~

összefüggő műveleteket érintő elveit
zésű, Hadtápterület védelmi (RAP -

az 1970 júliusában kiadott PM 31-85 jelRear Area Protection) műveletek című szabályzatában rögzítette. Ez a harcszahályzat részletes Ú'tttllutatást ad a hadtápterület védelmi műveletek mikéntjét és hogyanját illetően, azonban nagyon szúkszavú
a „kik"-et illetően. Részletesen tárgyalja a hadtápterületi biztonság tartalmát és a
csapás 'köverkezményei felszámolásának fázisait (a „csapás" alatt ebben az esetben nemcsak atomcsapásokat, hanem a csapatok, a repülők, a tüzérség stl>. csapásait, sőt talán a természeti katasztrófákat is lelhet érteni. - ford.), azonban
arról nem tesz említést, hogy hol talál1hatók az ehihez szükséges élőerók, a tűzerő,
a híradó- és szállítófelszerelés. Az FM 31-85 szabályzat D függeliéke érinti szúkszavúan a különböző ki,szolgáló és kiszolgáló-támogató elemeket, amelyek biztosítják a hadtáp területi biztonsági műveletekhez szü1kséges anyagi eszközöket.
Pillanatnyilag azonban úgy állunk, hogyha a könnyű felszerelést karbantartó (általános támogató) századból a javító szakaszt dküldenénk, hogy egy rajtaütés
vagy lesállás követke:miényeit egy menetoszlopnál számolja fel, nemcsak a javító
szakaszt tizedeltetnénik meg, hanem elvesztenénk a magas fokon specia:lizált,
könnyüfrlszerelést karbantartó (általános táimogaitó) század legjelentőseb-'h részét is.
A kiszolgáló és támogató-kiszolgáló alakulatoktól ugyan elvárhatjuk, hogy
ezen a területen gondoskodjanak embereik és létesítményeik biztonságáról, azonban magunkat csapnánk be, ha azt várnánk tőlük, hogy a hadtápterüfot védelmi
biztonságunk fő erői legyenek. Még abban az eset!ben is az ellenség feladatának
teljesítését segítenénk elő, ha ellenlökö erók'höz osztanánk be néhány órás harci
feladattal a kiszolgáló alegységeket és ezt a feladatot sikeresen oldanák meg.
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Kétséges, hogy a hadtest támogató parancsn<ikságafok s<ik ilyen győzelmet engedhetnének meg maguknak a hadtest harcos fegyvernemeine'k kiszolgá'lásánalk:, támogatásának követelménye mellett.
Nos, a'kkor mit kellene tenni a hadtápterületi harci központok 'koncepciója
érdekieben és annak érdekében, hogy az alkalmazott amerikai hadtesteknek igazi
hadtápterület védelmi műveletet tudjunk biztosítani? Számítlhatun'k a fogadó ország segítségére, de nem várhatjuk el, hogy a mi feladatainkat helyettünk oldják
meg. A támogató alakulatoknak a hagyományos harci feladatokban való alkalmazásának nyilvánvaló hátrányai vannak. Az egy~k az, hogy nincs támogatás,
amíg a harcfeladat tart, a másik pedig az, hogy a feladat végrehajtása után a
személyi veszteségek következtében lecsökken a javító kapacitás. Nyilvánvaló,
hogy egyedüli helyes megoldás néhány olyan harcos alakulat feletti rendelkezés
lenne, amelyek a hadtáp területi védelemhez megfelelő állománnyal, tüzerővel,
hfradó eszközökkel és kellő tapaszatlatdk,kal rendelkeznek.

.__.

Lehetséges-e ez egyáltalán? Fenntart1hatjuk-e ésszerűsítési elképzeléseinket és
emellett hadtáipterületi biitonsági feladatokra még külön erő:ket tartsunk fenn?
Sokan vannak bizonyára, akik nemmel válaszolnak Űk úgy érzi'k, hogy éppen a
hadtápterületeinken kell bizonyos kockázatokat váUalnunk anna'k érdekében,
hogy legyen elég reagálási időnk a Szovjetunió nagy harci erejével szemben.
1

Azonban ismerve a szovjet doktrínának a légi vagy/és helikopter szállítású
csapatainak a támadó harc során a mozgás és az anyagi ellá'tás meghiúsítása érdekében való alkalmazásáról vallott nézeteit, valamint figyelembe véve azt a tényt,
hogy a szovjetek legalább öt légi szállátású hadosztállyal rendelkeznek a NATOcsapatdk csapásmérő hatótávolságán belül, a'klkor elfogadunk-e bizonyos kockázatot, vagy orosz rulettet játszunk töltött pisztollyal?
Úgy érzem, nincs más választásunk, minrhogy har-cos alakulatokat os2Jtu.nk
be hadtápterület védelmi feladatokra. Ez nemcsak azt eredményezné, hogy az
ameriikai erők megfelelnének a 2079. sz. Allandó Egyezmény követelményeí,nek,
hanem kellő harcászati eredménnyel is járna.

Melyek azok az alakulatok, amelyek a feladatot illetően a legnagyobb rugalmassággal, megfelelő felszereléssel és személyi á:llománnyal rendelkeznek és megtalálhatók a szárazföldi haderő mindkét összetevőj,énél, azaz a tartalékban és az
aktív erőkben is?
Ebből a szempontból a hadtápterület védelmi feladatokra a könnyű gyalogzászlóaljak jöhetnek számításba (az önálló könnyű gyalogdandár 7-175H jelű
szervezési tábla szerinti könnyű gyalogzászlóal,ja. A szervezési tábla megta1álható
a Szár321földi Haderő Miinisztérium FM 101-10-2 jelzésű, Szervezési, technikai és
anyagi adatok a nem hadosztály-alárendeltségű alakulatok szervezési és felszerelési tábláiMl cimű 1975. július 15-i kiadás 5-13. oldal). Ezek a zászlóaljak rendelkeznek mind·azokkal az anyagi eszközökkel, amelyekkel minden hadtáptetület
védelmi feladatot meg tudnának oldani. A hadtest támogató parancsnokság részéről megnövelt szállítólképesség, mint például a helikopteres szállítás, tovább
növelné az alakulat képességeit.
Javasallható, hogy a fenti FM 101-10-2 jelzésű törzstiszti kézikönyvet módosítani kellene. A 7-175H jelzésű szervezési és felszerdési állománytáblát a biztonsági feladatokra, különösen a hadtápterületi biztonság'i feladatokra való képesség
megjelöléssel kellene kiegészíteni, és engedélyezni kell, hogy hadtest támogató
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parancsnokságonként egy könnyű gyalogzászlóalja't lehessen rendszeresíteni. Ez

'
·~·

'

'

még csak körvonalaiban meglévő elképzelés, részleteiben tanulmányozni kellene
az optimális alkalmazás kérdéseit a hadtest támogató parancsnoks·ág keretei
között.
Könnyű gyalogzászlóaljaink alka1mazása talált pénz lenne. Az elsőrendű
fontosságú előny az lenne, hogy a hadtest saját: ·hadtápterület oltalmazóval rendelkezne, amely alakulat emellett részt vehetne az előforduló 'károk felszámolásában ugyanúgy, mint ahogyan ez a feladat a hadtest támogató parancsnokság
többi alárendeltjére is kiszabható.
Másodlagos, de hasonló fontosságú előnye ennek az ajánlásnak, hogy a hadtest támogató parancsnolk:ság parancsnoka saját harcos erővel tudja támogatni a
többi támogató alakulatát egy általános, hadtest méretű visszavonulás alkalmával,
segíteni tudná áttelepülésü'ket az előrenyomulás során vagy felhasznállhatók lennének a szárnyakon betört ellenség feltarttóztatására.
Ahhoz, hogy a könnyű gyalogzászlóaljakat hadtápterület védelmi feladatokra felihasználhassu'k, ehhez nem kell a haderő aktív részéhez tartozniuk. A
VálogaJtoit Tartalék és/vagy a Nemzeti Gárda alakulatokat lehetne ezekre a feladatokra kijelölni. Azonban nincs kizáró dk arra sem, hogy elit alakulatok, mint
például a 82. légiszállítású hadosztály vagy a 101. légiszállitású (légi rohaJtn-)
hadosztály alegységei lássanak el hadtápterület véddmi feladatOkat; legalábbis az
USA-hadtest alkalmazásának kezdeti időszakában. Ezek a könnyű gyalogos alegységek ideális csapatok lennének mind a hadtest védelmi, mind pedig a támadó
tevékenységében. Azzal, hogy a hadtest tálmogató parancsnokság alárendeltségébe
könnyű gyalogos alakulatokat helyezünk, jobban el tudjuik látni a hadtápterü1et
védelmi feladatokat és nagyobb mélységet tudunk biztosítani erőittknek. Ha a
hadtest tálmogató parancsnokság biztosíitarrá a helikoptereket és más szállítóeszközöket, akkor nem sértenénk meg a haderő mértéokletességi célkitűzéseit, közben pedig megoldaná az alkalmazott USA-hadtest hadtápterülete védelmének
problémáit.
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territoriális erőinek elvi szervezése
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Forgalomszabályozó
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M üszaki részleg
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