
A hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek és alegységek 
őrzésének és védelmének megszervezéséről 

Lapos Mihály alezredes 

A korszerű háborúban a szembenálló felek az ellenség megsemmisí
tése, a győzelem kivívása érdekében az eszközök és módszerek igen szé
les skáláját alkalmazzák. Többek között a főbb kapitalista államok felső 
katonai vezetőinek a szárazföldi magasabbegységek és egységek harci al
kalmazásáról szóló nézeteikben fontos feladatként jelölik meg az ellen
ség vezetési pontjainak, anyagellátó bázisainak időben történő felderíté
sét, megsemmisítését, vagy bénítását. Ennek érdekében a tömegpusztító 
fegyverek, a légierő és légideszantok tőmeges alkalmazása mellett nagy 
figyelmet fordítanak a kislétszámú, diverzáns csoportok felkészítésére, 
harcmódjuk tanulmányozására és tökéletesítésére. Altalában különösen 
nagy jelentöségét tulajdonítanak és nagy reményeket fűznek e csoportok 
alkalmazásához, arra az esetre, ha csak hagyományos eszközökkel foly
nak a harctevékenységek. 

Ismeretes, hogy ma már a hadseregek korszerű és nagytömegű harci
technikával rendelkeznek, melyek eredményes alkalmazása a rendszeres, 
folyamatos és időbeni hadtápbiztosítást feltételezik. ll:rthető tehát az el
lenség szándéka és érthető az is, hogy a csapatok hadtápbiztosítása, a 
harcok és hadműveletek eredményes megvívása céljából előtérbe állítjuk 
a hadtápok fokozott őrzését és védelmét, a tőmegpusztító fegyverek elleni 
védelmének megszervezését. Erre intenek bennünket az utóbbi időben 
lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai is, melyeken a hadtáptörzsek sem 
önmaguk, sem a hadtápegységek, -alegységek őrzésének és védelmének 
megszervezését nem a jelentőségének megfelelően kezelték. 

Szabályzataink és utasításaink a hadtápok ől7ksének és védelmének 
megszervezésére vonatkozó elveket rögzitik. E cikk keretében közreadok 
a témával összefüggő néhány - megítélésem szerint - jó módszert, me
lyek alkalmazása feltétlen elősegítheti a különböző hadtáptagozatokban 
ténykedő hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek, és -alegységek foko
zott védelmét és megóvását. 
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A hadtápok őrzésének-védelmének feladatai, az őrzés- és védelem 
megszervezésének körülményei 

A téma kifejtése előtt előrebocsátom, hogy az őrzés és védelem meg
szervezése, a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése szo
ros és összetartozó fogalom. Ha ma még külön, egymástól bizonyos mér
tékig elkülönülve is tárgyaljuk, végsösoron összetartoznak, minőségében 
más, de céljaikban azonos feladatokat tartalmaznak. 

Ennek kapcsán felvetődik az is, hogy helyes-e a tömegpusztító fegy
verek elleni védelem megszervezését „külön" kategóriában tárgyalni. 
A korszerű hadművelet és harc a tömegpusztító fegyverek alkalmazását 
állandóan feltételezi. Ezért helyesebbnek tartom azt, ha a hadtáp tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmét az őrzés és védelem fogalomkörében, 
annak egyik ágaként tárgyalom. Indokolja ezt az is, hogy a hadművelet 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásával, vagy csak hagyományos eszkö
zökkel folyik, meg kell szervezni és állandóan készen kell lenni a kidol
gozott rendszabályok bevezetésére. 

A hadtáp őrzésének és védelmének ki kell terjedni: 

a) tömegpusztító fegyverek elleni védelemre; 
b) a légvédelemre; 
c) a földi védelemre; 
d) a légdideszantok elleni védelemre. 

A hadtápok őrzésének és védelmének megszervezése és végrehajtása 
során az aktív és passzív védelmi rendszabályok komplex alkalmazására 
kell törekedni és biztosítani kell: 

- a hadtáp vezetési pontok, 
- a hadtápegységek és -alegységek, 
- a szállítmányok, 
- a hadműveleti területen önállóan mozgó személyek és csoportok, 
- az utánszállitási útvonalak és azokon levő műtárgyak őrzését és 

védelmét. 

Az őrzés és védelem megszervezésére általában a hadtápok szerve
zetszerű erői és eszközei állnak rendelkezésre. Esetenként a megoldandó 
feladatoktól és a körülményektől függően a hadtáp őrzésére és védelmére 
a parancsnok külön erőket is kijelölhet, melynek állományába gépkocsizó 
lövész, harckocsi- és vegyivédelmi alegységek kerülhetnek beosztásra. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése az őrzés és 
védelem megszervezésének szerves és igen fontos része, mely magába 
foglalja az atom-, vegyi- és bakteriológiai fegyverek elleni védelem meg
szervezését. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése azért bír 
igen fontos jelentőséggel, mert azok alkalmazásra kerülhetnek a harc, 
hadművelet minden fajtájában, s alkalmazásuk a csapatoknak és hadtá
poknak igen érzékeny veszteséget okozhatnak. 
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A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének megszervezése 
magában foglalja mindazon rendszabályokat, melyek betartása biztosítja 
a hadtápok megóvását, a hadtápbiztosítás folyamatos végrehajtását, a tö
megpusztító fegyverek káros hatásának csökkentését, és következményei
nek gyors felszámolását a hadtápbiztosítás vezetési és végrehajtási rend
szerének helyreállítását. 

Nevezetesen : 
- az értesítés megszervezését; 
- a vegyi-sugár és bakteriológiai felderítést; 

A vegyi-sugár és bakteriológiai felderítést állandóan és 
folyamatosan folytatni kell: a hadtápok elhelyezési körletei
ben; az után- és hátraszállítási útvonalakon; a helyszini be
szerzési körzetekben. A vegyi-sugár felderítést a hadtáp saját 
erőivel és eszközeivel kell hogy megszervezze. Esetenként elő
fordulhat, hogy e célból a törzsfőnök, a vegyíszolgálat főnök 
javaslatára a hadtáp részére külön erőket biztosít. Mivel ál
talában - elsősorban a csapathadtápban - ez nem követke
zik be, a békekiképzés időszakában nagy gondot kell fordítani 
a nem szervezetszerű vegyi-sugár felderítő állomány kiképzé..i 
sére. A vegyi-sugár felderítés megszervezése és a vegyi-sugár
helyzet nyilvántartása során nagymértékben támaszkodni kell 
az összfegyvernemi törzs (vegyiszolgálat főnök) tájékoztatásá
ra, helyzetismeretére. A folyamatos vegyi-sugár felderítést, 
vegyi-sugár figyelők - őrsök - felállításával, járőrök alkal
mazásával, a szállítmányok, a felderítő és a helyszíni beszer
zést végző csoportok állományába beosztott vegyi-<!ugár felde
rítők útján kell biztosítani; 

- a meteorológiai adatok, vegyi-sugár szennyezések, rombolások és 
tüzek körleteinek előrejelzését; 

- a hadtápegységek széttagolt elhelyezését és álcázását; 
- az elhelyezési körletek időnkénti váltását; 
~ a terep védőképességének kihasználását ; 
- a terep műszaki berendezését; 
- a szennyezett körletek leküzdésének és az ott folyó ténykedés ki-

sebb veszteséget okozó módszereinek megválasztását; 
- az elszenvedett sugáradag és a hadtápanyagok sugárszennyezett-

ségének rendszeres ellenőrzését; 
- járványvédelmi rendszabályok foganatosítását; 
- állat-járványvédelmi rendszabályok bevezetését; 
- szükséges vegyivédelmi anyagok biztosítását; 
- tartalékok kijelölését az ellenség csapásai következményeinek fel-

számolására, illetve a felszámolásban való részvételre; 
- az ellenség tömegpusztító eszközökkel mért csapásai következmé

nyeinek felszámolását. 
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Az ellenség által tömegpusztító eszközökkel mért csapá• 
sok következményei felszámolásának ki kell terjedni: a meg
szakadt vezetés helyreállítására, a csapások körleteinek felde
rítésére, a mentési munkálatok, a sérültek mentésének meg
szervezésére és végrehajtására, a személyi állomány, majd az 
anyagi eszközök mentesítésének megszervezésére és végrehaj-
tására, az utánszállítási utakon, fedezékeken keletkezett rom- • 
bolások felszámolására, kerülőutak kijelölésére, űj fedezékek 
létesítésére, járványvédelmi rendszabályok foganatosítására, 
mindazon intézkedés megtételére, melyek biztosítják a csapa-
tok folyamatos hadtápbiztosítását. 

Az ellenség által mért tömeges atomcsapások esetén a hadtáptörzsek 
részéről nagyon operatív és határozott tevékenységet kell kifejteni. Na
gyon fontos a helyzet gyors áttekintése, értékelése és a szükséges intézke
dések időbeni kiadása. 

A vezetés minden szintjén a tevékenységnek két irányban kell foly
nia: 

- meg kell állapítani a közvetlen alárendeltségbe tartozó hadtápegy
ségek, -alegységek helyzetét; 

- fel kell mérni az alárendelt csapatok és azok hadtápjai helyzetét. 

A helyzetértékelést az elöljáró összfegyvernemi törzstől kapott tájé
koztatás, az alárendeltek jelentései, valamint a saját figyelők jelentései 
alapján kell végezni. 

Amennyiben a helyzetértékeléshez pontos adatok nem állnak rendel
kezésre, vagy valamelyik alárendelt sűlyos veszteségeket szenvedett és 
helyzete pontosan nem állapítható meg, a helyzet pontos felmérése és 
tisztázása érdekében célszerű az adott irányokba operatív csoportok ki
rendelése. Az operatív csoport parancsnokát meg kell bízni és fel kell 
hatalmazni arra, hogy a parancsnok hadtáphelyettes elhatározásának meg
felelően a rend helyreállítása, a következmények gyors felszámolása, a 
folyamatos hadtápbiztosítás megvalósítása érdekében valamennyi szüksé
ges intézkedést megtegye. 

A helyzetértékelést és a feladatok meghatározását a következő ütem
ben célszer~ végezni: 

- elsősorban meg kell állapítani az azonnal megteendő intézkedé
seket; 

- majd el kell végezni a helyzet teljes és részletes értékelését; 
- a következtetéseket, kiadandó intézkedést az összfegyvernemi és 

az érintett törzsekkel koordinálni kell a parancsnokkal történő jelentéssel 
egyidőben; 

- s végül valamennyi érintett szerv részére a szükséges intézkedés 
kiadását időben biztosítani kell. 

A helyzetértékelésből levont következtetések alapján a hadtáptörzsek 
pontosítsák a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározást, a szükséges mó
dosítást a hadtápbiztositási tervekben eszközlik, s arról az alárendelteket 
értesítik. 
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A helyzetértékelés alapján levont következtetések kapcsán sor ke
rülhet: 

- az operatív csoportok kírendelésére, helyzet-tisztázásra a rend 
helyreállítása céljából; 

- a megsemmísült hadtáp vezetési pontok pótlására (az alárendel
tek, vagy pedig a saját állományból); 

Ismeretes, hogy a tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
egyik fontos rendszabálya a vezetés átvételének meghatáro
zása, egyes hadtáp vezetési pontok megsemmisülése esetére. 
A vezetés átvételére kijelölt hadtáp vezetési pontok a veze
tést minden külön parancs kiadása nélkül kötelesek átvenni, 
s tevékenységüket a helyzetnek megfelelően magasabb szinten 
végezni. Az átvétel zavartalan biztosítása érdekében cél.szerű 
a helyettesítésre kijelölt parancsnok hadtáphelyettes részére 
az alapvető vezetési okmányokat kiadni, vagyis olyan helyzet
be hozni, hogy a helyzetismeret alapján képes legyen a had
tápbiztosítás vezetésére; 

- a parancsnok hadtáphelyettes tartalékában levő, és a mentőosz
tagokkal történő együttműködésre kijelölt egészségügyi erők kirendelé
sére, a tömegpusztulási gócokban folyó mentési, kiürítési munkálatokban 
való részvétel céljából; 

- a hadtápegységek és -alegységek szennyezett körletekből történő 
kivonására, a személyi állomány és anyagi esz.közök részleges, vagy tel
jes mentesítésére; 

Az elhelyezési körletek gyors és szervezett elhagyásának 
feltételeit már a körlet elfoglalásának időszakában cél.szerű 

megteremteni. Ma már követelmény minden körlet elfoglalása 
esetén. az, hogy a körlet elfoglalásával egyidőben a körlet el
hagyását is megszervezzük és a körlet elhagyásának rendjét, 
a besorolás megke:odésének jelét, a besorolási pontokat, stb. a 
személyi állomány részére ismertessük; 

- a megsemmisült anyagi készletek, szállító eszközök pótlására. 

Az ellenség tömegpusztító fegyverei által mért csapások következmé
nyei fel.számolásának olyan rendszerét kell kialakítani, mely a meghatáro
zott rendszabályok végrehajtásával megteremti a csapatok hadtápbiztosí
tása folyamatos végrehajtásának feltételeit. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelmet még akkor is meg kell 
szervezni, ha a hadműveletek, harcok csak hagyományos eszközökkel 
folynak. Ez esetben is készen kell lenni a tömegpusztító fegyverek elleni 
védelem rendszabályainak késedelem nélküli bevezetésére. 

Ha a harc, hadművelet csak hagyományos eszközök alkalmazásával 
folyik, nagyon fontos annak ismerete, hogy mikor következhet be a tö
megpusztító fegyverek alkalmazására történő áttérés. A tömegpusztító 
fegyverek alkalmazására történő áttérés időpontját az összfegyvernemi 
törzs tudja jelezni, melynek alapján a parancsnok hadtáphelyettes: 

- értesíti a hadtápegységeket, -alegységeket; 
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- utasítást ad a tömegpusztító fegyverek ellení védelemre vonatkozó 
terv aktivizálására; 

- pontosítja a tartalékban levő erők feladataít, s azok felkészülnek 
a csapások következményei felszámolásában való részvételre. 

E rendszabályok bevezetését nagyon fontos feladatnak kell tekinteni, 
mert ezáltal a hadtáp veszteségeit nagymértékben csökkenthetjük, s biz
tosítani tudjuk, illetve hozzájárulunk az eredeti célok „maradéktalan" 
teljesítéséhez. 

A légvédelem megszervezése során számolni kell azzal, hogy a had
táp beletartozik a légvédelmi rendszerbe, melyben a légvédelmet a honi 
légvédelem erői, FRONT és a Hadsereg légvédelmi csapatai biztosítják. 
Az oltalmazásí feladatot a honi és a FRONT repülőgépei végzik. 

A hadtápok vonatkozásában a légvédelem szempontjából alapvető 
feladatként jelentkezik: 

- az álcázás, 
- az alacsonyan támadó repülők ellení harc. 

Az álcázás, mint passzív rendszabály rendkívüli jelentőséggel bír. 
Magyarázható ez azzal, hogy egyszerűbb a hadtáp elrejtése, mint - a 
hadtáp rendelkezésre álló eszközeít figyelembe véve - az ellenség támadó 
repülöinek megsemmisítése. Ezt felismerve szükséges az álcázás legcél
szerűbb módszerét tanulmányozni, kialakítani, s a gyakorlatpkon minden 
helyzetben megkövetelni. 

Az ellenség alacsonyan támadó repülői elleni harc eredményességét 
a hadtápok vonatkozásában sokan kétségbevonják A vietnami tapaszta
latok azt igazolják, hogy az alacsonyan támadó repülők elleni harcnak 
még a hadtápok vonatko:Zásában is van jelentősége és a harc a személyi 
állomány képzettségétől függően nagyon eredményes is lehet. Ahhoz, 
hogy e követelménynek meg tudjunk felelní, célszerű a békekiképzés idő
szakában a személyi állományt e feladatra felkészíteni, a lövészfegyve
rek összefogott tüzének vezetését begyakoroltatni. A harc eredményessége 
szempontjából ugyancsak célszerűnek látszik mind a magasabbegység, 
mind a hadsereg hadtáp állományába (őr-, és kiszolgáló század) légvé-
delmi géppuskák szervezése. · 

Korszerű viszonyok között az ellenség részéről fokozottan előtérbe 
kerül a különböző gyújtóeszközök, elsősorban a napalm alkalmazása. 

A gyújtóeszközök hadtápok elleni alkalmazásának legfőbb eszköze a 
légierő. Ezért is döntő a hadtáp védebne, mert az ellenség tömegpusztító 
fegyverek alkalmazása nélkül, csupán gyújtóeszközök alkalmazásával hal
latlan pusztító hatást fejthet ki, megsemmisítheti az anyagi kés7Jletek je
lentős résZJét. A gyakorlati tevékenységünkbe, főleg a kiképzések során 
előtérbe kell állítani az ellenség gyújtóeszközeinek hatástalanítását, a tö
megesen alkalmazott gyújtóeszközök lokalizálását. 

A jelenlegi ismereteink szerint a nyugati hadsereg felszerelésében há-
rom alapvető gyújtóanyag található meg: 

1. Olajpárlatok alapján készített gyújtókeverékek (napalm). 
2. Fémesített gyújtókeverékek (pirogélek). 
3. Termit- és termit-keverékek. 

56 



Ezeken kívül mint gyújtóanyag kerülhet alkalmazásra a közönséges 
és plasztifíkált (képlékennyé tett) sárgafoszfor. 

Az olajpárlatok alapján készített gyújtóanyagok sűrítettek (nagy a 
viszkozitásuk) és nem sűrítettek (kis vizskozitásúak) lehetnek. 

A kis viszkozitású gyújtókeverékek benzinből, diesel és kenőolajból 
készülnek. Kedvező gyúlékonysági tulajdonságokkal rendelkeznek. Elsősor
ban hátilángszórókban alkalmazzák akkor, amíkor nem áll rendelkezésre 
nagy viszkozitású keverék és nem szükséges a nagy távolságra történő 
lángszórás. 

A sűrített gyújtókeverékek (benzinből, illetve más folyékony üzem
anyagból, különböző sűrítőanyagok hozzáadásával kevert) sűrűn folyó 
.kocsonyás anyagok. 

A napalmok előállításánál használt sűrltőanyagok: 
- a naftén - palmitin - olein savak alumínium sóinak keveréke, 

melyhez kókuszolaj savat adnak; 
- kaucsuk, illetve más polimér anyagok (napalm „B"). 

A fémesített gyújtókeverékek (pirogélok) olajpárlatokból magnézium
por, illetve forgács, folyékony aszfalt (bitumen) és nehéz olajak keveré
kéből áll. 

A napalmok és pirolégek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 

. - jól tapadnak a különböző tárgyak, fegyverzet, harcitechpíkai esz. 
közök, ruházat és az emberi test felületére; _ _ 

1 

- könnyen lángralobbannak, a megtapadt felületr61 nehezen távo~ 
lithatók el, nehezen olthatók. Égésük során a napalmok 1-000-1200'C, 
·;; pirogélok 1600'C-os hőmérsékletet fejlesztenek; · · 

- a napalmok 5-10 percig, a pírogélok 3-4 percik sűrű fekete füs
töt fejlesztve égnek. 

A napalm „B" égése során mérgező égéstermékek szabadulnak fel~ 
melyek a szemben és. a légzőszervekben ingerhatást fejtenek ki. 

A napalmokat harckocsi (önjáró) és hátilángszórókban, légibomMI< 
és tartályok, tüzérségi lövedékek és aknák, valarrilnt gyújtóaknák tölté• 
sére, a pirolégeket csak légi gyújtóbombák és tüzérségi lövedékek tölté
sére használják fel. 

A termit és termitkeverékek alumínium és vasoxid poralakú keveré
kei. Ezenkívül a termit keverékekben lehet még báriumnitrát, kén- és 
különböző kötőanyagok (lakkok, olajok). A termit és termitkeverékek 
speciális izzítótól lobbannak lángra és égésük során kb. 3000'C hőmérsék
letet fejlesztenek. 

Az égő termitmassza acél és duralamínium lemeze átégetésére, kü ... 
lönféle fémtárgyak megolvasztására kéPes. Égése során az égéshez szük
séges oxigént nem a levegőből veszi fel. Gyújtóaknák, lövedékek, kisűr
méretű bombák, gyújtókézigránátok és gyújtógyergyé!kban kerül alkal
mazásra. Ezenkívül néhány légi gyújtóbomba gyújtószerkezetében is meg
található. 

A közönséges sárgafoszfor kemény viasz-srerű mérgező anyag, mely 
a szabad levegőn magától meggyullad, energikusan ég, míközben nagy-
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mennyiségű tömény mérgező fehér füstöt fejleszt. A foszfor égéshője 
1200'C. 

A plasztifikált foszfor a közönséges sárgafoszfor és a sűrűn folyó 
szintetikus kaucsukoldat keveréke. Ezt a keveréket szemcsékké porítják. 
A plasztifikált foszfor a lövedékekben jól bírja a tárolást, robbanáskor 
pedig nagyobb részecskékben repül szét, mint a közönséges foszfor, így 
égési sebessége asökken. 

Az égő foszfor sűlyos, fájdalmas és nehezen gyógyuló sebeket okoz. 
Füstképző lövedékekben (légibombák, lövedékek, aknák, kézigránátok), 
valamint gyűjtőként légi gyűjtóbombákban és gyűjtóaknákban alkal
mazmk. 

A gyújtóeszközök hatástalanítása és lokalizálása érdekében a követ
kező feladatokat kell elvégezni: 

A személyi állomány, harci-technikai eszközök és anyagok részére fe
dezékeket, fedett lövészárkokat, mellvéd alatt fedezékeket és óvóhelyeket 
kell építeni. 

A nyitott lövészárkok és fedezékek éghető burkolatait földdel, illetve 
gyulladást gátló anyagokkal le kell szórni. A távbeszélő vezetékeket 15-
20 centiméter mélyre kell leásni. Az anyagok betakarására felhasznált 
szükségeszközöket (gyékény, szalma, rőzse, stb.) sárral, illetve más nedves 
anyaggal kell bekenni. A harci-technikai eszközöket szállítóeszközöket, 
raktárakat és a fontosabb munkahelyeket hatásos tűzoltó készülékekkel 
kell ellátni. A milszaki létesítményekre jól zárható ajtókat kell felsze
relni.· A rendszeresített álcázóeszközöket tűzálló anyagokkal kell impreg
nálni. 

A hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek és -alegységek elhelyez
kedési körletéböl a gyűlékony altalajt, avart stb. el kell távolítani. A lő
szer és üzemanyag készleteket hullámpapírral, göngyöleggel, vagy rőzsével 
célszerű letakarni és 10-12 centiméter védőföldréteggel befedni. A ra
kéta hajtóanyagot, üzem- és kenőanyagot tároló edényzetet gyulladás
gátló festékréteggel kell ellátni, impregnált ponyvákkal, vásznakkal beta
karni. Azokat a takaró eszközöket, melyek nincsenek impregnálva, időn
ként vízzel locsoltassuk le. 

A hadtáp vezetési pontok és hadtápegységek földi védelmét minden 
helyzetben meg kell szeroezni és biztosítani. 

A földi védelem célja a hadtápok megóvása, a folyamatos hadtáp
biztosítás feltételeinek megteremtése. 

A hadtáp vezetési pontok és hadtápegységek földi védelmét az adott 
hadtáp tagozat szintjétől függően több lépcsőben kell biztosítani. Az el
lenség kisebb, vagy nagyobb csoportjai váratlan támadásának megakadá
lyozása céljából célszerű kialakítani a hadtápok periférikus, közvetlen és 
belső őrzés- és védelmi rendszerét. 

A periférikus rendszerben helyezzük el az elhelyezési körlet közelé
ben 4-500 m-re felállított figyelőket. E figyelők feladata a terep állandó 
figyelése és az észlelt események jelzése, jelentése a kiküldő parancsnok
nak. (E figyelőket egyben a vegyisugár figyelöi feladatok ellátásával is 
meg kell bízni.) E célból valamennyi figyelőt el kell látni megfelelő has 
tósugarű rádióval, illetve megfelelő jelzőeszközökkel. 
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A hadtápok közvetlen őrzését-védelmét a felállított őrök rendszere, 
az adott hadtáp állományából kijelölt harciosmagok állománya (a kijelölt 
védökörleteikkel együtt), valamint ezek kiegészítésére szervezett járőr
szolgálat biztosítja. 

Az őröket egymástól látótávolságra célszerű felállítani. 
A védelem biztosítása, az esetleges földi támadás elkerülése céljából 

a hadtáp állományát harciosztagokba célszerű szervezni és ezen harciosz
tagok részére ki kell jelölni a szükséges védőkörleteket. A harciosztagok 
állományát mindenkor úgy kell meghatározni, hogy a védőkörletek egy
időben történő megszállásán túl a parancsnok hadtáphelyettes még ren
delkezzen megfelelő tartalékkal is. 

Az ellenség földi támadása esetén a kijelölt és érintett harciosztagok 
a védőkörleteket megszállják. A többi harciosztag és tartalék gyülekezik 
a részére meghatározott körletben. A gyülekezéssel egyidőben a védőkör
letekbe a parancsnokok figyelőket rendelnek ki, s ezáltal is biztosítják 
a meglepés elkerülését. 

A közvetlen őrzés és védelem szempontjából rendkívül nagy jelentő
sége van a járőrszolgálat megszervezésének. Különösen fontos ez éjjel és 
a rossz látási viszonyok között. A járőrök állományába 2-5 főt célszerű 
beosztani, s azok mozgására esetenként gépkocsit kell biztosítani. 

úi elhelyezési körletek elfoglalása esetén törekedni kell az eredeti
leg kijelölt harciosztagok állományának meghatározására, mely elősegíti 
és biztosítja a feladatok megbízható, gyors, pontos és szeTvezett végrehaj
tását. 

A belső őrzést és védelmet az elhelyezési körleteken belül felállított 
őrökkel, forgalomszabályzókkal kell biztosítani. A szabályzataink értel
mében minden esetben biztosítani kell a rejtjelző gépek „T" iroda őrzé
sét. Az őrzésen túl különböző korlátozó rendszabályok bevezetésével (be
lépés külön engedélyhez kötése), stb. gondoskodni kell azon munkahelyek 
biztonságos megóvásáról, ahol a parancsnok elhatározásának összefüggé
sei, vagy annak lényege megállapítható. Ez már nem is csupán hadtápbiz-. 
tosítási kérdés, hanem összfegyvernemi kérdés. A parancsnok elhatáro
zásának illetéktelen kezekbe kerülése közvetlenül ves7.élyeztetheti a tá
madó hadművelet, harc sikerét, lehetővé teszi az ellenség részére a 
támadó csoportosítás megsemmisítését, a támadás meghiúsítását. Ezért 
kell a titkaink védelmét különös gondossággal megszervezni. 

A légideszantok elleni védelem megszervezése tulajdonképpen a földi 
védelem kategóriájába tartozik, mégis külön kell tárgyalni, mert a légi
deszantok elleni harc jellegében más, és ez a hadtáptörzsek tevékenysé
gében sajátos módon jelentkezik. 

A légideszantok elleni harc sikeres megvívása szempontjából fontos 
jelentőséggel bir a hadtápok közelében elhelyezkedő erőkkel való együtt
működés megszervezése, mert a különböző hadtáp tagozatok a harcászati 
légideszantok ellen csak az összfegyvernemi erőkkel együttműködve tud
nak sikeresen harcolni. A hadtápok a légideszantok ellen általában a sa
ját elhelyezési kör!etükben védelmi harcot folytatnak. Kisebb erejű har
cászati légideszantok ledobása esetén a hadtáp erői és eszközei bekapcso-
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lódhatnak a légideszant megsemmisítésébe már a ledobás időszakában, 
illetve a ledobás körzetében is. 

Az őrzés és védelem feladatai közül kiemeljük a hadműveleti terüle
ten mozgó csoportok, személyek védelmének megszervezését, biztosítását. 
Követelményként kell tekinteni azt, hogy a hadműveleti területen az 
egyes személyek, fegyvernemi, szolgálatiág-főnökök, csoportok minden 
esetben csak biztosítás mellett mozoghatnak. A személyi biztosítást a 
hadtáp rendelkezésére álló erőiből és eszközeiből kell megoldani. Mivel 
e célból sem állnak rendelkezésre korlátlan erők, ezért azok igénybevéte
lét a parancsnok hadtáphelyettes (hadtáp törzsfőnök) koordinálja. Célszerű 
bevezetni a következő rendszert: 

- a személyi biztosítással kapcsolatos igényt az egyes szervek na
ponta 20.00-ig a következő napra vonatkozóan bejelentík a hadtáp veze
tési pont komendánsnak; 

- a hadtáp vezetési pont komendáns az igényeket összesíti, a ren
delkezésre álló erőket elosztja (a váratlan feladatok végrehajtására meg
felelő erőket tartalékol); 

- a parancsnok hadtáphelyettes (hadtáp törzsfőnök) a tervet jóvá
hagyja, melynek alapján a biztosító erőket a komendáns kirendeli. 

A személyi biztosítás erői az adott hadtáp tagozat szintjétől függően 
nagyon változó összetételűek lehetnek (a gépkocsivezetöktől - páncélo
zott szállító járműveken mozgó rajokig, szakaszokig). 

Az éirzés- és védelem megszervezése, az firzés-védelmi tervek 
összeállításáról 

A hadtáp vezetési pont őrzésének és védelmének megszervezéséért a 
parancsnok hadtáphelyettes (hadtáp törzsfőnök) felelős. 

Az őrzés és védelem megszervezését, rendszabályait tervben kell rög
zíteni, melynek alapja: 

a) Az összfegyvernemi törzs terve és intézkedései a harc mindenol-
dalú biztosítására, melyből a PK HTPH megismeri: 

- a hadtáp őrzésére és védelmére kirendelt erőket és eszközöket; 
- a vegyi-sugár felderítés és értesítés rendszerét; 
- a tömegpusztító fegyverek következményei felszámolásának leg-

fontosabb rendszabályait, s azzal kapcsolatban a hadtáp együttműködési 
feladatait; 

- a légideszantok elleni védelem legalapvetőbb feladatait; 
- a légvédelem rendszabályait. 
b) A hadtáp rendelkezésére álló erői és lehetőségei. 
c) Az ellenség várható tevékenysége. 
d) Az elhelyezkedési körletek, a működési terület jellege. 

Ezek alapján a hadtáptörzs elkészíti az őrzés- és védelmi tervet. Az 
őrzés- és védelmi tervben ki kell térni az adott vezetési pont, valamint 
az alárendelt hadtápegységek őrzésének és védelmének megszervezésére. 

Az őrzés- és védelmi tervet szöveges és grafikus formában célszerű 
elkészíteni, melynek tartalmaznia kell; 
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Szöveges és táblázatos formában: 

1. Altalános rendszabályokat: 

- az ügyeletes tiszti szolgálatok feladatait az őrzés- és védelemmel 
kapcsolatosan konkrétan; 

- az őrség vezénylésének rendjét; 
- a járőrözés megszervezését és feladatait; 
- a forgalomszabályozás rendjét; 
- a személyi mozgások biztosítását; 
- az elhelyezkedési körletek elhagyása, a körletbe való belépés, a 

körletben történő mozgás és a „jelszó, jelhang" kiadásának rendszerét; 
- a vezetés rendszerét (ki, milyen eszközökkel, milyen módon fogja 

át és vezeti a körlet őrzését és védelmét.). 

2. A védőkörletek elfoglalására és a tartalékba kijelölt erőket, s azok 
parancsnokait. 

3. Jelek-jelzéseket, s a teendőket a különböző riadók elrendelése ese
tén. 

4. Tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályait. 

(A tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályainak egy ré
szét a terv nem tartalmazza, - pl.: a hadtáp széttagolt elhelyezése,- mi
vel egy részét a hadtápbiztosítás tervezése és végrehajtása folyamán kell 
érvényre juttatni) 

- az értesítés rendjét; 
- a vegyisugár felderítés megszervezését és feladatait; 
- az álcázás feladatait; 
- az elhelyezkedési körlet műszaki berendezését. A terep védőké-

pességének kihasználását (óvóhelyek, fedezékek létesítését, elosztását); 
- járványvédelmi rendszabályokat; 
- tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következményeinek fel-

számolását; a körlet elhagyásának rendjét; a mentesítési és segélynyúj
tási feladatok végrehajtásának sorrendjét; a tűzvédelem rendszabályait; 
a következmények felszámolására, illetve a felszámolásban való részvé
telre kijelölt tartalékokat s azok feladatait. 

Vázlaton, grafikus formában (1. sz. melléklet a HVP őrzés és védelmi 
tervének grafikus részét tartalmazza); 

- a különböző szervek elhelyezését ; 
- figyelők, őrök, forgalomszabályzók felállítási helyeit; a járőrök 

menetvonalát; 
- a kijelölt védőkörleteket; 
- a körletek elhagyásának rendjét; 
- a vezetés, összeköttetés rendjét; 
- az óvóhelyeket, fedezékeket; 
- a különböző erők, tartalékok gyülekezési helyeit. 

Az őrzés-védelem megszervezését a felderítő csoportok parancsnokai 
kezdik meg. A felderítéssel egyidőben elkészítik az elhelyezkedési körlet 
vázlatát, melyben a fenti adatokat rögzítik, s a legfontosabb helyekre a 
forgalomszabályozókat, őröket még a hadtápvezetési pont, vagy a had-
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tápegységek beérkezése előtt felállítják. A hadtáp vezetési pont beérke
zése után a terveket pontosítják, majd jóváhagyás után az érintettek ré
szére kiadják. 

Már az előzőekben említettük, hogy törekedni kell az őrzés- és vé
delemre kijelölt erőket új elhelyezkedési körletek elfoglalása esetén is 
együtt hagyni.Az emlitett előnyökön túl e megoldás azt is lehetővé teszi, 
hogy az őrzés- és védelmi terv szöveges részét ne kelljen minden új körlet 
elfoglalása esetén újraszerkeszteni. A szöveges részt érvényesíteni kell az 
új körletre is, s kiegészítésként csupán a grafikus részt kell kidolgozni. 

Az elkészített őrzés- és védelmi terv alapját képezi az alárendeltek 
részére kiadandó intézkedésnek is. E vonatkozásban is célszerű azt a mód
szert alkalmazni, hogy a hadművelet megszervezésének időszakában az 
alapvető intézkedést kiadjuk és továbbiakban naponként csak az őrzés
és védelem új speciális feladatait határozzuk meg. 

• • 
• 

Jelen cikkben elsősorban az őrzés- és védelem megszervezésének alap
vető kérdéseiről volt szó. A cikk megírása során nem törekedhettem tel
jességre, az őrzés-védelem megszervezésének mindenoldalú elemzésére, 
hisz ez a téma differenciáltságánál fogva több tanulmány keretén belül 
lenne megvalósítható. Célom az volt, hogy ez irodalmi anyagban viszony
lag szegény területről néhány, a gyakorlatban általunk alkalmazott és 
bevált módszert adjak közre. Természetesen az elvek és módszerek alkal
mazását az adott szintű hadtáptörzs konkrét helyzete, feladatai és sajá
tossága határozzák meg. 

Melléklet: 1. sz. HVP őrzés-védelmi vázlata. (1 lap) 
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