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A fegyverz'et és a technika rohamos fejlődése és ezzel kapcsolatban a harc
tevékenység megvívása módjainak megváltozása mind bonyolultabbá teszik a 
csapatok hadtápbiztosításának feladatait. Megfelelő mennyiségű üzemanyag, lő
szer, jól felszerelt és a hadtáp szolgálati ágak által jól ellátott személyi állomány 
nélkül még a harckocsizóknak, gépkocsizó-lövészeknek, rakétásolmak, tüzérek
nek és más szakembereknek legkorszerűbb harckiképzése sem tenné lehetővé 
azt, hogy megfelelő eredményeket érjünk el az ellenség elleni harcban. Pontosan 
azért fordítanak az utóbbi időben egyre nagyobb gondot a hadtáp felépítésének 
korszerűsítésére, manőverezőképességnek és lehetőségeinek növelésére az élet min
den területén, a hadtápegységek és alegységek működésének és ami a legfonto
sabb életképességének tökéletesítésére. Ez azzal van összefüggésben, hogy jelen
tősen nőtt a harctevékenység alatti megsemmisítés veszélye. 

Amíg a második világháborúban a megsemmisítésnek önálló objaktumait 
gyakran képezték a nagyobb raktárak, bázisok és kórházak, a csapathadtáp 
pedig csak az aktív harctevékenység övezetében volt tűzhatásnak kitéve, addig 
napjainkban minden ellátóalegységből lehet ilyen önálló objektum. 

Magától értetődik, hogy a hatás formája és fajtája egy sor, a szállitóalegy
ségeknek a csapatok harci felépítésén belüli elhelyezéséből és azok rendelteté
seből eredő októl és körülménytől függ. Menet végrehajtáskor és a terepen 
történő elhelyezkedéskor azoknak, a tömegpusztító fegyverek ellenség általi al
kalmazása, az ellenséges légierő és tüzérség csapásai, a harckocsi-, gépesített 
gyalog-, deszant- és diverzáns felderítő csoportjai támadása veszélyének viszo
nyai között kell tevékenykedniök. 

Az ellenség hadtápobjektumok elleni támadó erőinek, eszközeinek és a 
támadás módjainak különbözősége szükségessé teszik azok életképességének ::s 
szilárdságának növelésére irányuló tömegpusztító eszköz<ik elleni védelmének, 
valamint őrzésével és védelmével kapcsolatos rendszabályok foganatosítását. Itt 
rendkívül fontos szerepet játszik a műszaki biztosítás, aminek jelentősége még 
jobban megnő annak következtében, hogy a NATO tagországok hadseregeiné) 
korszerű felderítő-csapásmérő komplexumokat, nagy pontosságú fegyver és táv· 
irányítású aknavető rendszereket rendszeresítettek. 
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A csapathadtáp objektumok megsemmisítésének lehetőségét olyan adatok 
bizonyítják, mint az ISRS (USA) sorozatvetőosztály, amelynek tűzereje tízszerese 
a 203,2 mm tarackos osztály tűzerejének, lőtávolsága pedig eléri a 32 km-t. 
Ezért az életképesség és a nagyobb stabilitás fokozására, mind a hagyományos, 
mind a tömegpusztító fegyverek ellenség általi alkalmazásának idejére előre kel1 
szabályozni a menet, a körletben való elhelyezés, a csapatok hadtápbiztosításával 
kapcsolatos feladatok végrehajtása alatti álcázást, a szükséges erődítmények, a 
hadtápobjektumok és alegységek őrzésére és védelmére (oltalmazására) szolgáló 
akadályrendszerek létrehozását. 

Meg kell jegyezni azonban, annak ellenére, hogy egyes egység-, alegység
parancsnokok és azok hadtáphelyettesei gondot is fordítanak ezekre a kérdé
sekre a harc folyamán, a megfelelő ismeretek és jártasságok hiányának követ
keztében a kérdések feldolgozásának minősége nem megfelelő, a szerzett tapasz
talatokat nem általánosíthatják kellő mértékben, azok nem válnak közkinccsé. 
Mindez szükségessé teszi azt, hogy teljes felelősséggel viszonyuljunk a műszaki 
biztosításhoz, a harcászati és szakharcászati gyakorlatokon pedig megteremtsük 
a feltételeit az életképesség kérdéseinek a személyi állomány általi feldolgozásnak. 

Magától értetődően a hadtápalegységek szervezeti felépítésének meg van a 
maga sajátossága. A harcosok gyakran tevékenykednek egymástól elszakadva és 
időnként nem alkalmazhatják a szervezetszerű műszaki technikát a műszaki léte
sítmények létrehozásakor. Ezért a hadtápbiztosítás tervezésekor és megszervezé
sekor nagyon fontos annak az alapos átgondolása, hogyan óvjuk a személyi állo
mányt és az anyagi eszközöket. A személyi állomány és a technika megóvásáért 
folyó harcban még a minimális élőerő és technika felhasználása esetén is lehet 
meghatározott eredményeket elérni. A cél véletlen megsemmisítése mindig való
színűtlen. Ezért a terep álcázóképességeinek hozzáértő felhasználása, a fényálcá
zás betartása - örök szabály a biztosító alegységek tevékenységében. 

Sajnos még nem minden hadtáp szakember ismerte fel azt, hogy a valószínű 
ellenség felderítő eszközei nagy változásokon mentek keresztül. A második világ
háború alapvető vizuális és fényképezési módjain kívül a korszerű felderít~zkö
zök magukba foglalják a rádiólokációs, televíziós, hő (infra) sugárzás, lézer, 
spektrozonális és más fizikai elveken alapuló berendezéseket. Ilyen viszonyok 
között ahhoz, hogy az ellenséget megtéveszthessük, új, a szabványtól eltérő mód
szereket kell alkalmaznunk. f:s meg kell jegyezni azt, hogy ott, ahol ezeket kere
sik, megtalálják és alkalmazzák, hirtelen fokozódik a hadtápbiztosítás szilárd
sága, jelentősen csökken a veszteség. 

Az egyik harcászati gyakorlaton a csőfektető katonák azt a feladatot kapták, 
hogy az üzemanyag átszivattyúzásához készítsék elő az üzemanyag főcsővezetéket. 
Az egyik szakasz, amelyen a csővezetéknek át kellett haladnia, mindenféle nö
vényzet nélküli mindenfelöl jól belátható terep volt. A csővezeték ilyen szaka
szon a legjobban sebezhető. A századparancsnok úgy határozott, hogy a csövek 
álc:ízására a mezőt átszelő vízvezetőárkot fogják felhasználni és az összeszerelt 
szálat közvetlenül a vízbe rakták le. Igaz, hogy a csővezeték hossza és annak 
összeszerelé:,ére felhasznált idő nőtt ugyan, de ez megérte a fáradtságot és azt a 
következő események is igazolták. Amikor a csővezetéket összeszerelték, a pa
rancsnok utasítást adott arra, hogy a színtelen csővezeték másik szálát a leg
rövidebb távolságon húzzák ki a gyakorló csőkészletből, részben töltsék meg 
kenöolajtermékkel és könnyedén álcázzák. Reggel az „ellenség" légi felderítése 
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felderítette a színlelt csővezetéket és gyorsan csapást mért arra. A tűz meggyő
zően bizonyította azt, hogy a vonalascél megsemmisült és a pilóta azt gondolván, 
hogy a feladatot végrehajtották, távoztak. Az álcázott csővezeték pedig ez alatt 
az idő alatt teljes terheléssel üzemelt. Az üzemanyag meghatározott mennyiség
ben és megadott időre megérkezett. 

Vagy vegyünk egy másik példát. 

A tábori sütődének települnie kellett a megadott körletben és hozzá kellett 
látni a kenyér sütéshez. A települési hely kiválasztásakor figyelembe vették azt, 
hogy a kemencék működésének idején a legjobb árulójel a nagymennyiségű 

hőenergia kibocsátása. Az „ellenség" infravörös felderítő műszerek segítségével 
azt könnyen felfedhetik. Ezért a sütödét nagy koronájú, magas fenyők alatt he
lyezték el, hogy azok szétszórják a kiáramló meleg levegőt. Ettől a helytől három
száz méterre egy ritka bozótos dombon kifeszítettek néhány ponyvát. Közöttük 
vaslapokon tüzet raktak. Ez az egyszerű létesítmény hatásos eszköznek bizonyult 
az „ellenség" dezinformálására. A ponyvákat a termelő sátraknak hitték. Az erős 
infravörös sugárzás, a friss keréknyomok, a kiásott óvóárkok és fedezékek meg
győzték őket arról, hogy ezen a helyen áll az objektum. 

Amikor a korszerű harc megvívására korszerű eszközök állnak rendelkezésre 
egyáltalán nem kell kizárni annak lehetőségét, hogy az ellenség felfedheti a veze
tési pontokat. A parancsnokoknak ezzel számolniok kell és mindent meg kell 
tenniök a hadtápvezetési pont, a vezetési pont stb. életképessége és működő
képessége megóvásának érdekében. És itt az ellenség elektronikai felderítése 
elleni harcra irányuló intézkedések mellett célszerű gondolni a fedezékek létre
hozására és álcázására is. 

Meg kell jegyezni azt, hogy legnagyobb sikert azok érnek el, akik komplexen 
oldják meg a felderítés kérdéseit. Az egyik parancsnoki és törzsvezetési gyakor
lat idején annál a hadtápegységnél, amelynek parancsnoka V. Moszkalenko tiszt 
kidolgozták az egység harcálláspontja rejtett előrevonásával, annak telepítésével 
és az állások váltásával kapcsolatos rendszabályok összességét. A kiskihelyezés 
alatt maximálisan kihasználták a terep álcázó tulajdonságait és a rendszeresített 
eszközöket (álcákat), ködgyertyákat alkalmaztak különösen az állások váltásakor, 
színlelc állásokat hoztak létre. Mindez elősegítette a megszabott feladat sikeres 
végrehajtását. 

Az álcázás kérdéseit azonban nem minden hadtápegységnél oldják meg 
hozzáértően. A gyakorlaton gyakran lehetünk szemtanúi annak, hogy a gépkocsi
kat az anyagi eszközökkel szorosan egymás mellett helyezik el. A parancsnokok 
úgy gondolják, hogy a rejtettség eléréséhez elegendő az álcahálók kihúzása is. 
A fedezékek, óvóárkok, lövészárkok hiánya, az ellenség légi felderítése elleni 
védtelenség fokozza a személyi állomány, a technika és az anyagi készletek meg
semmisítésének valószínűségét. A hibás cselekedet nemcsak abban könnyíti meg 
az ellenség dolgát, hogy felfedje és felismerje a hadtápalegységeket, hanem lénye
gesen leegyszerűsíti azoknak a megsemmisítését is. Kisebb mértékben vált ki 
csodálkozást az, amikor a harcászati, szakharcászati gyakorlatokon az egyes pa
rancsnokok igyekeznek olyan benyomást kelteni, hogy az élerl<:örülmények jók, 
megfeledkeznek a legfontosabbról, a hadtáp életképességéről. A kitűzött és ho
mokkal leszórt utak, a fűtől és száraz levelektől megtisztított területek, a leka
szált területek elárulják az objektumokat. 
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Az álcázással kapcsolatos intézkedések hatékonysága növelésének céljából 
azokat szigorúan a csapatok terepen való elhelyezésével szemben támasztandó 
követelményeknek megfelelően kell végrehajtani. Ha a parancsnokok, azok had
táphelyettesei, a szolgálatfönökök alkotóan viszonyulnak az álcázás kérdéseihez, 
akkor sikeresebben tudják megoldani az előttük álló feladatokat. 

Az életképesség fokozásának, a személyi állomány és technika ellenség légi 
és földi támadása elleni védelmének szempontjából igen nagy jelentősége van az 
elhelyezési körletek erődítési berendezésének. Ez nagy volumenű földmunka el
végzését teszi szükségessé. És ezt a normák ismerete, a pontos számvetések és 
tervezés elvégzése nélkül nem lehet megolc.lani. A tapasztalat azt mutatja, hogv 
különleges műszaki technika nélkül a csapathadtápban csak a személyi állomány 
részére lehet fedezéket létrehozni. Az anyagi készletekkel megrakott gépkocsik
nak és a hadtáp technikai eszközeinek a megó\..isa nem kevésbé fontos feladat. 

Ez szükségessé teszi a rendelkezésre álló eszközöknek, vagyis a terep védő
tulajdonságainak és a természetes fedczékeknek, továbbá a korábban itt elhelyez
kedett alegységek készítette létesítményeknek a felhasználását. Igaz ugyan, ilyen 
esetekben gondolni kell arra is, hogy ezeket a létesítményeket az ellenség már 
bemérhette. Ezért adott esetben nagy elővigyázatosságra van szükség. 

Az egyik harcászati gyakorlaton a gépkocsiszállító század többkilométeres 
menet végrehajtása után megérkezett a kijelölt körletbe. A parancsnok észre
vette, hogy itt korábban valamilyen alakulat tartózkodott és az teljesen használ
ható műszaki létesítményeket hagyott hátra. Elrendelte, hogy a1:okba állítsák 
be a tartálygépkocsikat. Az „ellenség" váratlanul cél;:ott tüzet nyitott és harc
képtelenné tette a század személyi állományának felét és az anyagi készleteknek 
mintegy 60 százalékát. Ilyesmiket eredményezhetnek az át nem gondolt elhatú
rozások. 

A hadtáptcchnika részére szolgáló fedezékek berendezésére legjobban ~ 
robbantásos módszer felel meg. Ebben az esetben a foldmozgatással kapcsohtos 
munkának oroszlánrészét a robbanási energia végzi el. A hadtápalegység személvi 
állományának csak a töltőkamrákat kell előkészíteni és a keletkezett gödröket 
kell kitisztítani. A munka elvégzésének rendjét és sorrendjét azonban jól át kell 
gondolni. A hadtápalegységeket ajánlatos a töltőkamrák elkészítésére szolgáló 
kézi árokásókkal és vontatható tis7títóeszközökkel felszerelni. A gépkocsiszállító 
alegységek tisztjeit és személyi állományát meg kell tanítani a robbantás végre
hajtására, hogy hozzáértően tudják elhelyezni a gépkocsikat a terepen, megóva 
azokat az ellenség támadása ellen. A szakharcászati gyakorlat folyamán a gép
kocsisl:állító szakasz azt kapta feladatul, hogy szállítson ki lőszert a sorozatvezető 
tüzérség számára. Az aknákkal tele ládákat anélkül rakták fel a gépkocsikra, 
hogy tájékozódtak volna. Azonkívül a gépkocsik egymástól csökkentett távközre 
haladtak az oszlopban. Az „ellenség" légiereje váratlan támadásának eredménye
képpen két gépkocsi megsemmisült. 

A hadtápalcgységek életképessége növelésének igen nagy tartalékát képezik 
a technika legfontosabb szerkezeteit, részegységeit és födarabjait a lövészfegy
verek és apróbb szilánkok ellen védő különböző alkalmatosságok. Ezek elkészít
hetők közvetlenül a csapatoknál a lövedékek és szilánkok kinetikai mozgásának 
csillapításához szükséges megfelelő viszbzitással rendelkező anyagokból, mi ,t 
a lumínium, a gumi, a homok, az acél. A védőberendezéseknek konstrukciója 
különböző lehet és az függ azoknak rendeltetésétől, a védendő objektum fajtájá-

15"' 



tói és formájától. Ezek általában egy, fontosabb szerkezetek esetében pedig 
többrétegű, az objektumokat a legveszélyesebb irányok felől elfedő ernyők. A 
tapasztalat azt bizonyítja. hogy közülük egyeseket csak terepen való elhelyezéskor, 
másokat pedig mozgás közben célszerű alkalmazni. A hadtápalegységeknél és 
egységeknél azokat elsősorban a törzsgépkocsik szalonjainak, a tábori műtőknek, 
a lőszereknek, a kőolajtermékeknek, a szivattyúallomásoknak stb. oltalmazására 
lehet felhasználni. 

Sajnos a gyakorlatok terveinek és elgondolásainak mindegyike korántsem 
tartalmazza ezeket a kérdéseket és ez önelégültséget szül, csökkenti az éberséget 
és a veszélyérzetet. Egyes vezetők nem ismerik fel az ellenség tüzhatása elleni 
védelemmel kapcsolatos ismereteknek és jártasságoknak a fontosságát. 

Ahol a hadtápalcgységek parancsnokai megfelelő gondot fordítanak a sze
mélyi állomány és a technika tömegpusztító fegyverek elleni védelmére, ott a 
harcfeladacok végrehajtását elősegítő, érdekes elhatározások születnek. 

Az „atomcsapás"-t szenvedett főerők előtt tevékenykedő gépesített-lövész
ezrednek sürgősen fel kellett töltenie anyagi készleteit. Az utat, amelyen a gép
kocsiknak haladniuk kellett az „ellenség" tűz alatt tartotta. A szállítóegység pa
rancsnok jól átgondolta a helyzetet. Az anyagi eszközöket a következőképpen 
helyezte cl a gépkocsikon. A ruházati anyagot és a többi nem terhet a lövész 
lőszerek fölött helyezték cl. Utasításra gyorsan összegyűjtötték a régi gépkocsi
tömlőket, azokat megtöltötték homokkal, azokat a hűtő előtt felerősítették. Egy 
sajátos védőburok keletkezett. A mcnetsebességnck és a távköznek helyes kivá
lasztása mellett az ilyen intézkedések lehetővé tették a feladatok sikeres végre
hajtását a menetvonal különböző szakaszain. Tehát a hadtápalegységek tömeg
pu~ztító fegyverek elleni védelmének alkotó megközelítése lehetővé teszi hatai· 
mas tartalékok feltárását az életképesség és az állóképesség növelésével kapcso
latos munkában. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megbízhatósága növelésének kér
désével már foglalkoztunk (Tii i Szabzsenyije Szovjetszkik Voorcnzsinnik Szil" 
1981. 3. száma). Meg kell azonban jegyezni, hogy a hadtáp magasabbfokú élet
képességének elérésére fel kell hasznalni a robbanóakna fegy\'ereket is. 

Jelen cikkbe:, a tüzhatas elleni védelem biztosításának csak egy néhány kér
désével foglalkoztunk. Ilyen kérdés van még több is. Célszerű folytatni az újab
bak keresését, szélesebb körben felhasználni ezekre a célokra a harcászati ~s 
,zakhardszati gyakorlatokat. 
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