
A mélységben elhelyezkedő (második lépcső, 
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védelme, működőképessége megóvásának módjai az ellenség 
behatásaival szemben 

Kis Mihály őrnagy 

A fegyverzet és a technika rohamos fejlődése és ezzel kapcsolatban a harctevékenység megví
vása módjainak megváltozása mind bonyolultabbá teszik a csapatok hadtápbiztosításának felada
tait. Az utóbbi időben nőtt a hadtáp megsemmisítésének veszélye, nemcsak az első lépcsőben har
colók, de a mélységben elhelyezkedő csapatok esetében is. Éppen ezért szükséges egyre nagyobb 
gondot fordítani a hadtáp felépítésének korszerűsítésére, manőverezőképességének és lehetőségei
nek növelésére minden területen, a hadtápegységek és -alegységek működésének - és ami a legfon
tosabb -, életképességének tökéletesítésére. Napjainkban a második lépcsőben (tartalékban) levő 
gl. (hk.) hadosztály hadtápjának is a tömegpusztító fegyverek ellenség általi alkalmazása, az ellen
séges légierő és tüzérség csapásai, a harckocsi-, gépesített gyalog-, deszant- és diverzánscsoportjai 
támadása veszélyének viszonyai közötti tevékenységre kell felkészülnie. 

Korszerű viszonyok között a hadművelet (harc) sikeres megvívásának egyik fontos feltétele a 
második lépcsők (tartalékok) létrehozása, állandó megléte, azok művészi alkalmazása. Az ellenség 
kiemelt jelentőséget tulajdonít a második lépcsők (tartalékok) elleni harcnak. Elméletük anyagi 
alapja a hagyományos eszközök terén körvonalazódó minőségi változás, vagyis olyan fegyverrend
szerek kifejlesztése, amelyek hatásosan alkalmazhatók a mélységben elhelyezkedő második lépcsők 
( tartalékok) ellen. Elveik szerint a támadó csoportosítás első lépcsőjével folytatott harccal egyide
jűleg minden rendelkezésre álló eszközzel és erővel pusztítani kell a második lépcsőket ( tartaléko
kat) az összpontosítási körletekben, előrevonási útvonalakon, a szétbontakozás során, megakadá
lyozva ezzel szervezett előrevonásukat és ütközetbe vetésüket (harcba vetésüket). 

A mélys�gben tevékenykedő gl. (hk.) hadosztály hadtápja elleni harcban jelentős helyet fog
lalnak el a rakéta-, tüzér- és sorozatvető eszközök. 

Az eddig külön-külön alkalmazott eszközöket a közeljövőben egy nagy hatótávolságú, össze
függő és rétegezett tűzzel jellemzett felderítő-csapásmérő komplexummá fejlesztik. A rendszer 
alapvetően a nagyobb páncélos csoportosítások ellen irányul ( éppen ilyen erők tevékenykednek 
leginkább második lépcsőben, vagy tartalékban). Valószínű célbajuttató eszközei lesznek a tüzér
ségi lövegek és sorozatvetők (30-40 km-nél nem távolabbi célok ellen), a T-22 típusú rakéták, 
melyek a célokat 30-100 km-es mélységben semmisítik meg, valamint a harci helikopterek és a har
cászati légierő repülőgépei. 

A közel sem teljes felsorolásból is látszik, hogy jelentősen növekedhetnek az ellenség harci 
lehetőségei a második lépcsők, tartalékok és ezek hadtápjai elleni harcban - különösen előrevoná
suk, ütközetbe (harcba) vetésük időszakában. Nem kisebb a veszély a megindulási körletekben 
sem, hiszen a második lópcső gl. (hk.) hadosztály távolsága a perem vonaltól 40-60 km. Ha a felso-
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roltakhoz hozzávesszük, hogy az említett lőszerek célbajuttató eszközeinek egy része (repülők, 
helikopterek, rakétakilövők) - a vezérlési technika jelentős fejlődése következtében - kívül marad
hat saját tűzfegyvereink hatásos lőtávolságán, akkor láthatjuk, hogy az ellenségnek milyen kedve
zőek a lehetőségei a mélységben levő gl. (hk.) hadosztály és annak hadtápja elleni harcban. 

E feladatban a nagy hatótávolságú eszközök mellett jelentős szerepet szánnak a különböző 
rendeltetésű légideszantoknak és felderítő diverziós csoportoknak. Ezek az erők speciális felké
szültségüknél fogva képesek érzékeny veszteséget okozni a csapatok mellett a hadtápegységeknek 
és alegységeknek még az alkalmazás megkezdése előtt, korlátozni a hadtáp tevékenységét, végső 
fokon hozzájárulni a második lépcső ( tartalék) sikeres tevékenységének megakadályozásához. A 
hadtápegységek és -alegységek elszigetelésének, megsemmisítésének veszélyes vonatkozása abban 
rejlik, hogy a mélységből előrevonásra, átcsoportosításra, ütközetbe vetésre kerülő, nagy mennyi
ségű üzemanyagot igénylő csapatok mozgásképtelenné válhatnak, a korszerű fegyverrendszerek 
lőszerhiánnyal, a harcoló katonák élelem és egyéb anyaghiánnyal küzdhetnek. 

Ezért a korábbiaknál kiemeltebb jelentőséggel bír a mélységben levő hadosztály hadtápja élet
képességének és nagyobb stabilitásának fokozása, működőképességének minden körülmények 
közötti megőrzése. 

A második lépcső ( tartalék) gl. (hk.) hadosztályok feladatai bár széles körűbbé váltak - a 
gyorsan, élesen változó harchelyzet és a csapatok rendkívül megnövekedett mozgékonysága, 
manőverezőképessége következtében - alapvetően nem módosultak. Fokozódó követelmény a 
támadás folyamatosságának biztosítása, s ebben jelentős szerepük van a második lépcsőknek, tarta
lékoknak. A folyamatosság fenntartása mellett feladataik lehetnek: a siker kifejlesztése, az ellenség 
ellencsapásának elhárítása, a nagy veszteségeket szenvedett első lépcsők leváltása, a támadás más 
irányba való kifejlesztése, körülzárt, visszamaradt ellenséges csoportosítás felszámolása és más, a 
harchelyzet folyamán váratlanul jelentkező feladatok megoldása, illetve az előbbiek kombinált vég
rehajtása. 

Védelemben a második lépcső (tartalék) gl. (hk.) hadosztály a hadsereg első védelmi terep
szakaszát szállhatja meg, illetve (tartalékként) megindulási körletet foglalhat el. Felkészül ellencsa
pás végrehajtására, leválthatja a nagy veszteségeket szenvedett első lépcső csapatok egy részét, kap
hatja feladatul ellenséges légideszantok felszámolását, valamint támadásba való átmenet esetén az 
ott felsorolt feladatokat. 

Megállapítható tehát, hogy addig is, amíg a második lépcső ( tartalék) gl. (hk.) hadosztály az 
ellenségtől távol, közvetlen harcérintkezésen kívül ténykedik, a hadtápbiztosításra irányuló rend
szabályokat mégis bonyolult helyzetben kell megoldani. 

A hadtápbiztosítás megszervezésének sajátosságai jelentkeznek a hadosztályhadtáp felépítésé
ben, az anyagi biztosítás és a szállítás végrehajtásában, az egészségügyi biztosításban, a hagyomá
nyos és tömegpusztító fegyverek elleni védelemben, az őrzés-védelem területén, valamint a had
tápvezetés megszervezésében. 

A második lépcsőket, tartalékokat általában a hadműveleti magasabbegység egész sávjában 
helyezik el olyan körletekben, amelyek fedettek és utakra (menetvonalakra) támaszkodnak. 

Amikor a hadosztály a megindulási körletben tartózkodik, had tápja rendszerint egy körletben 
települ. Az ellátózászlóalj a megindulási körlet előrevonása irányával ellentétes oldalán az egysé
gektől 3-5 km távolságra települ és mintegy 40 km2 nagyságú területet foglal el. 

A hadosztály egészségügyi zászlóalj, vagy az egészségügyi osztag - amennyiben ezzel a 
hadosztályt megerősítették - a megindulási körlet középpontjának közelében helyezkedik el. A 
menet készenlétére a közelébe különíthető ki az ellátózászlóalj első lépcsője is. 

Elsőrendű feladat a hadosztály- és egységhadtápok célszerű elhelyezése, rejtése a felde;ítés 
minden eszköze alól, légvédelmük és közelbiztosításuk ( elsősorban diverzió elleniJ &ondos meg
szervezése. 
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A mélységben levő hadosztály hadtápja megóvása, őrzése, védelme és tűzvédelme szempont
jából fontos ismerni azokat a körülményeket, amelyek között a hadtápalegységek végezhetik ren
deltetésszerű feladataikat. 

A különböző szakfeladatok végrehajtása miatt az állomány ritkán van együtt egy alegységen 
belül is, a szállítások többnyire ismeretlen terepen, általában sötét napszakban kerülnek elvégzésre. 
A települési ( elhelyezési) körletben a hadtáperőket és -eszközöket őrizni, illetve ellenséges ráhatás 
esetén védeni kell. Gyakoriak a kisebb gépkocsioszlopok, sőt az. egyes gépkocsik mozgása, ame
lyek gyakorlatilag védtelenek a korszerű és hatékony fegyverekkel felszerelt földi és légi ellenség
gel, a váratlanul támadó diverzáns csoportokkal szemben. A települési körletben felállított fegyve
res figyelő, vegyisugár-ellenőrző stb. egyidejűleg szakmai munkáját is végzi. A harciriadó rendsze
rint a szakfeladatok végrehajtása közben éri a hadtápalegységeket. 

Az után- és hátraszállítás olyan terepen történik, amely az ellenség nagy pontosságú fegyverei
nek tűzhatása alatt állhat, melyeket műszaki berendezések, harci árkok, bombatölcsérek, rombolt 
és szennyezett terepszakaszok, roncsok, tűzkörletek és más akadályok tesznek járhatatlanná. Ezen 
kivül a hadosztályhadtáp az ellenség rádióelektronikai felderítőeszközeinek közvetlen objektumát 
képezi. A hadtápegységeket és -alegységeket gyakran érhetik olyan atom-, illetve hagyományos 
eszközökkel mért csapások, amelyeket az ellenség elsősorban nem ellenük, hanem a hadosztály 
főerőire váltott ki. 

Mint ismeretes, a hadosztályhadtáp-egységek viszonylag kis létszámú, önállóan tevékeny
kedő, csekély tűzerejű szakalegységekből tevődnek össze, melyeknél a páncélelhárítás és az aktív 
légvédelem eszközei nincsenek rendszeresítve. A támadó földi és légi ellenség, illetve az ellenük 
alkalmazott hagyományos, vagy tömegpusztító fegyver hatásának időben történő észlelését, a 
támadás elhárítását és a belső rend fenntartását célzó - a rendeltetéstől eltérő - feladatok végrehaj
tásában elsősorban saját erőire és eszközeire számíthat. Éppen ezért a hadtápalegységeket feltétle
nül célszerű lenne légvédelmi (SZTRELA-2) és páncélelhárító (RPG-7) eszközökkel felszerelni, a 
meglevő géppuskák számát növelni. 

A körülmények ismeretében a második lépcsőben ( tartalékban) levő gl. (hk.) hadosztály had
tápjának megóvása céljából egy sor - többnyire passzív - rendszabályt célszerű foganatosítani. 

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a személyi állomány és az anyagi eszközökkel 
megrakott szállítóeszközök nagymérvű pusztítása, az eddigi normáknál ajánlatosabb nagyobb 
távolságra telepíteni egymástól nemcsak a hadtápalegységeket, hanem ezeken belül az egyes tech
nikai eszközöket is. 

Az életképesség fokozásának, a személyi állomány, technikai és anyagi eszközök az ellenség 
légi és földi támadása elleni védelmének szempontjából igen nagy jelentősége van az elhelyezési 
körletek műszaki berendezésének. Ez nagy volumenű földmunkák elvégzését teszi szükségessé, 
viszont a védettség 40-50%-át biztosítják. A hadosztály hadtápegységei és -alegységei műszaki 
munkáinak szakszerű, időbeni elvégzése és más rendszabályokkal való összehangolt alkalmazása 
fokozza a védettséget. 

Különleges műszaki technika nélkül a csapathadtápban csak a személyi állomány részére lehet 
fedezéket létrehozni. Az anyagi készletekkel megrakott gépkocsiknak és a hadtápszaktechnikai esz
közök1_1ek a megóvása nem kevésbbé fontos feladat. 

Ez szükségessé teszi a rendelkezésre álló eszközöknek, vagyis a terep védőtulajdonságainak és 
a természetes fedezékeknek, továbbá a korábban itt elhelyezkedett alegységek készítette létesítmé
nyeknek a felhasználását. A hadtáptechnika részére szolgáló fedezékek kialakitására legjobban a 
robbantásos módszer felel meg. Ennek feltétele azonban, hogy a hadtápalegységek személyi állo
mányát meg kell tanítani a robbantás végrehajtására, valamint arra, hogy hozzáértően tudják elhe
lyezni a gépkocsikat a terepen, megóvva azokat az ellenség támadása ellen. Természetesen az álcá
zási rendszabályokat is az elsődleges feladatok közé kell sorolni. 
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A hadosztály hadtápegységeinek álcázására minden lehetőséget fel kell használni. A hadtáp
alegységek álcázásának alapvető módja eddig a természetes álcázási lehetőségek felhasználása volt. 
Ennek lényege, hogy maximálisan ki kell használni a terep álcázó tulajdonságait, az időjárás, az év
és napszakok sajátosságait. Ezt úgy lehet elérni, ha a hadtápalegységek a terephez alkalmazkodnak 
és kihasználják az erdők, cserjések, völgyek, horhosok, szakadékok, domborzatok és más terep
képződmények álcázó-rejtő tulajdonságait, továbbá, ha a szállításokat rossz látási viszonyok 
között, hang- és fényálcázási rendszabályok szigorú betartásával hajtják végre. 

Azonban a nagy találati pontosságú fegyverek veszélyessé teszik a mélyedések, a gyújtófegy
verek pedig az erdők és cserjések felhasználását. 

Ezért feltehetőleg a jövőben csak a természetes álcázás lehetőségei egyre kevésbé fogják kielé
gíteni a követelményeket. 

A rádióelektronikai harc viszonyai között elsőrangúvá válik a rádiólokátorok elleni álcázás. E 
célból a hadtápalegységeknél szögvisszaverő ernyőt célszerű alkalmazni, amely lehetővé teszi a 
technikai eszközök imitálását, illetve rejtését is. A rádió és rádiótechnikai álcázással a rádiótechni
kai eszközök kisugárzásának rejtését lehet elérni úgy, hogy a hadtápnál levő adóállomás olyan 
minimális jelteljesítménnyel üzemel, hogy a saját vevő még képes fogni, de az ellenségé már nem. 
Ide tartoznak még a gyors leadás, a kódolás, a gyakori forgalmi adatváltoztatás, az üzemmód váltás, 
a gyors frekvenciaáthangolás, a részleges forgalmazási tilalom és egyéb rendszabályok. 

A fedezékek, óvóárkok, lövészárkok hiánya, az ellenség felderítése elleni védtelenség fokozza 
a személyi állomány, a technika és az anyagi készletek megsemmisítésének valószínűségét. Nem
csak abban könnyíti meg az ellenség dolgát, hogy felfedje és felismerje a hadtápalegységeket, 
hanem lényegesen leegyszerűsíti azoknak a megsemmisítését is. Kisebb mértékben vált ki "csodál
kozást" az, amikor a harcászati, szakharcászati gyakorlatokon az egyes parancsnok hadtáphelyette
sek igyekeznek olyan benyomást kelteni, hogy az ellátási körülmények jók, megfeledkeznek azon
ban a legfontosabbról, a hadtáp életképességéről. A kitűzött és murvával leszórt utak, a fűtől és 
száraz levelektől megtisztított, a lekaszált területek elárulják a hadtápobjektumokat. 

A második lépcsők és tartalékok az előrevonás alatt az ellenség fokozódó ráhatása veszélyé
nek vannak kitéve, ebben az időszakban a legsebezhetőbbek. A korábban említettek szerint a beér
kezés függvényében képesek azokra pusztító hatásukat kifejteni a harci helikopterek, a sorozatve
tők, a megnövelt hatótávolságú tüzérség és végső fázisban a páncéltörő eszközök. Jelentős gondot 
okoz az előrevonás szervezett végrehajtása szempontjából a repülőkről és a különböző tüzérségi 
eszközökkel (pl. Lars) végrehajtható tömeges távaknásítás a menetvonalakra. Ezek azonkívül, 
hogy jelentős veszteségeket okoznak, késleltetik az előrevonást, esetleg teljesen leválaszthatják a 
csapatoktól a hadtápalegységeket. Az előrevonás alatt a megélénkülő légi és tűztevékenység mel
lett várható a diverziós csoportok tevékenységének aktivizálódása és az előrevonási útvonalak 
rombolása (rombolt útszakaszok létrehozása, összefüggő tűzmezők, vagy éppen elárasztott terűle
tek létesítése stb.), ami mind a második lépcsők, tartalékok, mind pedig ezek hadtápjának gyengí
tését, valamint a beérkezés megakadályozását szolgálja. 

A várható körülmények ismeretében a hadosztályhadtáp felépítését úgy kell megtervezni, 
hogy annak működőképessége állandóan biztosított legyen. 

A hadosztály egységeinek folyamatos hadtápbiztosítása, valamint a működőképesség meg
óvása érdekében nagy jelentősége van a hadtápegységek és -alegységek előrevonási rendje meg
szervezésének. Az előrevonás rendje a hadtápb1ztosítási feladatok végrehajtására kidolgozott elha
tározással összhangban történik. Ennek alapján a szervezetszerű és a megerősítésül kapott hadtá
pegységekből funkcionális csoportokat kell létrehozni. A második lépcső (tartalék) gl. (hk.) hadosz
tály hadtápjának célszerű csoportosítása lehet az előrevoná.r során: 

- az egységek megerősítésére adott erők és eszközök ( egészségügyi erők, valamint üzem
anyaggal és lőszerrel megrakott szállítójárművek); 
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- a hadosztály első lépcsőjében előrevonásra kerülő egységek közvetlen biztosítását szolgáló 
hadtápalegységek (hadosztályhadtáp első lépcsője). Ide tartozhatnak: egészségügyi zászlóalj (vagy 
egészségügyi osztag) az ellátózászlóalj szállítóalegységeinek egy része a szükséges anyagi eszközök
kel; 

- a hadosztály valamennyi egységének biztosítására kijelölt hadtáperők ( az ellátózászlóalj és 
egészségügyi alegységek); 

- hadtáptartalék ( egészségügyi alegységek, lőszerrel és üzemanyaggal megrakott szállító gép
járművek). 

Amennyiben a hadosztályhadtáp a felsorolt funkcionális csoportok szerinti lépcsőkben kerül 
előrevonásra és helyezkedik el, megfelelő feltételeket biztosít a hadtáp előtt álló feladatok végrehaj
tásához, illetve fokozza a hadtápszervezetek működőképességét, a hadtápbiztosítás megbízhatósá
gát. 

A hadosztály első lépcsője mögött kerül előrevonásra az első lépcsők hadtápbiztosítására 
hivatott egészségügyi zászlóalj, valamint az ellátózászlóalj szállítóeszközeinek egy része a szükséges 
mennyiségű lőszerrel, üzemanyaggal és egyéb anyagi eszközökkel. Célszerű, ha ezek a hadtápalegy
ségek azon a menetvonalon mozognak, amelyen a főcsapás irányába tevékenységet folytató ezred 
menetel. 

A besorolt lőszerkészletek és üzemanyag készletek kiszabata legalább olyan legyen, hogy 
belőle pótolni lehessen az ezred szállítóeszközein szállított készleteket, azok megsemmisülése ese
tén. 

Esetenként besorolható mindaz az anyag, amit a hadosztály közelebbi feladata teljesítése idő
szakában az első lépcsőben támadó ezredeknek átadni terveznek. 

A hadosztályhadtáp vezetési pont és a hadtáp második lépcsőbe beosztott erők, eszközök 
( ellátózászlóalj nagyobbik része, egészségügyi alegységek stb.) a második lépcső ezred ( összfegy
vernemi tartalék) mögött rendszerint két menetvonalon mozog előre, az anyagi eszközök menet
vonalak szerinti arányos megosztásával. 

A hadtáptartalékot a hadosztályhadtáp vezetési ponttal együtt célszerű meneteltetni. 
A tábori sütöde a megindulási körletben települve visszamaradhat, ahol folytatja a kenyérsü

tést. A nap végére azonban önálló menetben be kell érkeznie az ellátózászlóalj új körletébe. 
Védelemben külön hadtápcsoportosítás hozható létre az ellenlökést végrehajtó egységek 

hadtápbiztosítására, főleg egészségügyi erőkből, lőszerrel és műszaki anyaggal rakott szállítóalegy
ségekből, amelyek a hadtáptartalék részei lehetnek. 

A megindulási körletből való előrevonás alkalmával a hadosztály hadtápegységeinek - a 
működőképesség megóvása érdekében - legcélszerűbb követési távolságai a következők lehetnek: 

- hadosztályhadtáp első lépcső: 2-3 km; 
- hadosztályhadtáp második lépcső : 4-5 km. 
Ezek a távolságok lehetővé teszik a hadtápegységek időben történő telepítését a működés 

érdekében, valamint kizárják annak lehetőségét, hogy ezeket az egységeket az ellenség egyidejűleg 
megsemmisítse. 

A hadosztályhadtáp működőképességének egyik alapvető feltétele az után- és hátraszállítási 
útvonalak járhatósága, a forgalom biztosítása és annak szabályozott irányítása. Abban az időszak
ban, amikor a hadosztály a megindulási körletben tartózkodik, utánszállításra és hátraszállításra 
azokat az utakat célszerű igénybevenni, amelyek többnyire fedettek, de fenntartásuk nem munka
igényes. 

A hadosztály előrevonása során a hadtáp előrevonására és esetleges szállításokra a harci egysé
gek részére előkészített utakat kell felhasználni. Törekedni kell arra, hogy a megindulási körletben 
és a második lépcsők (tartalékok) feladatai végrehajtása során az ellátási feladatok minél kevesebb 
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szállítással kerüljenek végrehajtásra. Követendő megoldásnak látszik az egy-egy feladatra kijelölt 
összfegyvernemi és fegyvernemi egységeket - utánszállítások helyett - hadtáperőkkel és -eszkö
zökkel megerősíteni. A mozgások maximális korlátozásával csökkenthető az ellenség felderítő 
tevékenységének hatásossága. 

A csapatok egészségügyi biztosításánál számolni kell azzal, hogy még az alkalmazás előtt 
{megindulási körletben) hagyományos fegyverektől nagy számú sérült keletkezhet. Hagyományos 
eszközökkel mért nagyerejű csapások esetén keletkező tömeges sérülésekkor a zászlóaljaknál és 
ezredeknél rendelkezésre álló egészségügyi erők és eszközök kapacitásai nem elegendőek, ezek 
megerősítése válhat szükségessé. 

A hadosztály körletében - a sérültek ellátása érdekében - célszerű egészségügyi alegységeket 
telepíteni { a hadtáp második lépcsőbe beosztott erők és eszközök felhasználásával), melyeket 
megfelelően kiépített fedezékekben, óvóhelyekben és más műszaki építményekben ajánlatos elhe
lyezni. 

A hadosztályhadtáp egységei tevékenységének, valamint a hadosztály hadtápbiztosítása vég
rehajtásának elengedhetetlen feltétele a szilárd és folyamatos vezetés. A második lépcsőben, vagy 

tartalékban levő hadosztály hadtápvezetésének egy sor sajátossága van, ami a csapatok tevékenysé
gének jellegével és körülményeivel áll kapcsolatban. Ezek a sajátosságok abból fakadnak, hogy a 
hadosztály azonos időben több irányú feladatot hajthat végre, s ezeknek hadtápbiztosítási vonzata 
is van. Ilyenek lehetnek például az ellenség ellencsapásának elhárítására, a visszamaradt ellenséges 
csoportok felszámolására, légideszantok elleni harcra stb. kijelölt erők hadtápbiztosításának meg
tervezése, megszervezése és adott esetben végrehajtásának vezetése. A helyzetet bonyolítja, ha a 
felsoroltakat azonos időben kell megvalósítani. Mindezek mellett fel kell készülni a hadosztály fő 
feladatának - az előrevonás és ütközetbe vetés - hadtápbiztosítására. 

A hadtápegységek és -alegységek vezetése ebben az időszakban elsősorban a vezetékes és 
mozgó híradóeszközök igénybevételével történik. A vezetés során széles körben alkalmazni kell a 
hadosztályparancsnok hadtáphelyettese és a szolgálatiág-főnökök személyes érintkezését az aláren
deltekkel. 

A hadosztályhadtáp vezetési pont működése során kerülni kell a munkahelyek szorosan egy
más mellé, szűk területre való koncentrálását és a nagy személygépkocsi forgalmat. A hadtápveze
tési pont nagyobb széttagoltságával, kikülönített operatív csoportok folyamatos működtetésével 
megbízhatóbbá tehető a hadtápvezetés. A rádióhíradás alkalmazása esetén gondolni kell a hadtáp
vezetési pont könnyebb felderíthetőségére és sebezhetőségére, azért ennek elkerülése érdekében 
az előírt rendszabályokat fokozottabban kell betartani. Fontos a szilárd híradó üzemfegyelem, vala
mint a megbízható értesítési rendszer fenntartása. 

A hadtápvezetési ponton a vezetési csoport operatív szerveinek kell a legnagyobb biztonságot 
megteremteni. A rendelkezésre álló műszaki erőket és eszközöket elsősorban az érdekükben vég
zendő műszaki munkákra kell összpontosítani. 

A híradóeszközökből, de ha mód van rá, a vezetési csoportból is tartalékot kell képezni. 
A második lépcső { tartalék) gl. (hk.) hadosztályhadtápja működőképessége még további pasz

szív rendszabályok bevezetésével fokozható. Minden rendszabálynak azt a célt kell szolgálnia, 
hogy megakadályozzák az ellenség behatását a hadtápalegységek és -egységek ellen, vagy legalább a 
lehető legnagyobb mértékben csökkentsék annak következményeit, megőrizzék a hadosztályhad
táp működőképességét és ezzel egyszersmind biztosítsák a hadtáp előtt álló feladatok sikeres vég
rehajtását. 
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