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Az USA szárazföldi csapatai hadtápkörleieinek
válelme
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s,zociatrsta közösség többi államai feletti katonai fölény

eleresere torekvó karonai. és poütikai vezetése n4gyszabásu rendszabályokat foganaro.í'r

ljiil^:::.,* !"ci 
ereje rovább növelésének érdekeben, Többek kázöm a be"fejezese-

nez Kozeled]k a szánzföldl csapatok ,.Army-90- név alalt i5mert komplex modernizáJá-
§anak programja. amelyen belüI a magasabbegysegek. egységek, alegyiégek átszervezése
korszeru feg}.verre] és haditechnikáva] törtenó íelszereiése melJe trinefrönenik a valo-

::ll1_3^::"..}*r:9:k 
jl.g..":| kapcsolatos nézetek, a légiföldi hf<irntvelet (iitko-

:::l T?,"::.|":9-.k 
íejezésre jutó átenékelese. ameIyet az Úerikai parancsnoksag szá

:íl:]oi 
.*|:* 

: 
tqveres harc formáit e(.módjáit 20o0-ik évig meghatározó ko'ncep-

::,r:* ,:Ol. Ennek üpján dolgozrák ki az Fi\4 ] 00-5 ,,Hurcreue"kenyreg"k .eg.ri-vasa c. tábon urxitást. Ebben: az erok.es eszközök alkalmazása. ir..rr h-,Lzrti fo"g;-

:dl,"lTi"l a valöszinú ellenség harci lehetóségei tanulm,ínyoz,ás-ának, el'emzésének éseneKele§enek eredményekeppen kidolgozrák a hadosztáJyok. hadseregközvetJen had-le§tek e\ mas szardzföldi alaj,-ulatok hadráPkörletei vedélmének neh-ány szabályát.

. 
Az ameriJ<ai parancsnokság nezetei szerint a valoszínú ellenség. kiilönösen .: harc-

1evg\ellség kezded idószakában, intézkedeseket íoganatosiüar ? <rlp",or. tr..- e,hadtápbDtosításának meghiúsíusára_ a létfontosságÍ .;.;;p;";"k- J, objekrumok
megsemmistrésére vagy harcképte|enne rételére. es riegakad ohy:ozharla a urtalékok ido-ben tortenó szétbontakozrará.ár. Fzzel kapcsolatosan hangsulyozr"L. hogy a hadt;ip-

I::I,:| ]íO:^*.' Fp.:_?.: harctevekenységn.k lo .eil, Í""n.Ji.gx adá)yozása.nogy dz e]len§eg azokar, kijlönösen a har,revékenység körzctének (a d"andarot tevekenységi körleteinek hátsó hatfuaival hatá.o9 eloreiott'lo.teitl""-i.".tJ"yr."aO -rg"sabbegységekkel és egységekkel szemben végrehajtsa.

, ,A. |JS| szárazföldi csapatú szabalyzatalnak megíelelöen a hadúpkörletben teve-

I^.:JI*.: *:"r:r.l,ral 
jelentkezó veszéiy hjrom re.z"re osztható. Á.árJ.er. .4;U,

::gj]i í:i_:lx.q 1tal 
eil:l9rzört ücylö.kök terékenységet. az ellenséggel s,io,p,ioa]6

:r:i.'y"*,13 tolytalott_ fe]íor8ató cselekményeket, a terrorakciókat. -,{ 
mÁodik fehetelezt .l7 flókészitett íelforgarö tselekmények'és más akciók kiilönleges rendeltetésu

?uf8ysegeK. leldentó ale8J §egek (ziszl6a)jig) és harcászati légideszanrok (századig) áJtali
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végrehajtását, A harmadik elóirány ozza a zász\óelj és ennél n4gyobb áüományú légi és
ten8efi deszantale8ységek tevékenységét,

A külföIdi sajtó közlése szerint a megbízható védelem megszervezésének érdeké-
ben a szárazföldi csapatok összes hadtápintézeteit és -objektumait bázisokba vagy bázis-
csoponokba vonját össze_ Az amerikai s zabályzatok az e\őbbiekhez a fontos hadtápob,
jektumokat sorolják, azok elhelyezési körletekben diszlokáló harc- és hadtápbiztosító
alegységekkel, valamint az elókészített műszaki és egyéb zárrendszerekkel, az utóbbiak,
hoz - csak az ilyen a.legységek elófordulásának körleteit, A szárazföldi csapatok hadtáp-
körleteinek védelmét ezen bázisok órzésre és védelemre szolgá.ló erói és eszközei, moto-
rizáJt alegységek, a tábori rendórség mozgó operatív csoportjai és a védelem harcerói
szcrvezik meg.

A báziol ínlyr é.r Lédekmre szolgáló eriíinel it :zhijzeilvl rendeltetése: a kisebb felde-
rító csoportok, az ellenség érdekébcn felforgató cselekményt vaTzó egyes diverzánsok
és személyek tevékenysógével szembeni ellentevékenység megszervezése. A hadtápob-
jektum fontossá3ától és az áltd,a elfoglalt tefüIet n€y§€ától Faggően az erók állomá-
nyába ki lehet jelölni a katonai rendórség és alegység á1lományából 60-3OO főt az objek-
tum őrzéséte. Az NSZK területén pi. erre a célra be lehet vonni az NSZK h átországvé-
delmi csapatainak alegységeit. Ha az objektumot támadá§ éri (a veszély második és har-
madik foka) a bázis órzésre és védelemre szolgáló erói és eszközei kötelesek idóben fel-
fedni az ellenséget és megbénítani annak tevékenységét a {őerők beérkezéséig.

Az objektumok órzésének és védelmének megszervezésekor tiltott övezeteket,
korlátozott átte]epítési és belépési övezeteket kel] létrehozni. Az elsó óvezer stacioner
harc, és hadtápbiztosító objektumokat rendszerint be kell rendezni tiizelóállásokkal,
múszaki és különleges zárakkal, A másodikban (iltalában az elsó keniletének megfeie-
lóen) mozgó gyalogos vagy motoros járórözést kell szervezni, az eüenség valószínú rei
tett megköze]ítésének szakaszain feldedtó,, jelzómúszereket és jelzóaknákat kell felá-lü-
tani, A korlátozott belépés övezetben (hidak, útkeresztezódések stb.) a tatalék alegysé-
gektól v4gy a polgári védelem alakulataitól órszemeket ketl kikiildeni,

A Aanlnai rexdírslg motoros járőrlnek readelteté-re: felderítés folytatása a valíszinű
deszantolás körleteiben és az ellenség va]ószinű elórevonási útvonalain, annak idóben
történó íe|íedésének és tevékenysége saját erók beérkezéséig való meghiúsításának,
valamint a kisebb feldedtó-diverzáns és űgynöki csoportok íelkutatásának, üldözésének
és megsemmisítéséne k céljából, Álományába rendszerint feldeítószakas zt vagy po|gái
rendíirség hadosztáIyának századátől egy rqt kell kijelölni.

A tábori radtirség mozgó ape|a//| rsaparíaí az USA §zárazföldi hadszíntér,parancsnok-
ság tábori rendórdandár v4gy a hadseregközvetlen hadtest tábori rendórség csoportjá,
nak állományából kell kijelölni. A veszély íokától és a részére megszabott íeladattól fiig,
gően az egy zászlőall erejú motorizált alegység. Fő rendeltetése: a motoros jáfór által Ícl-
dedtett jelentős létszámú ellenség felderító diverzáns csoportok és zászlóaljnál kisebb
létszámú deszantalegységek elfogása és megsemmisítése (második foku veszély) még
mielőtt azok megközelítenék az objektumokat és a bázis őnésre és védelemre szolgáló
eróinek és eszközeinek megsegítése az ellenség támadásának visszaverós ekot. Zaszlőal1
és n4gyobb állományú erók elleni tevékenykedéskor (harmadik fokú veszély) a csoport
állapitsa meg azok á)J.ományát és szándékait, taftóztő§a íel és hiúsítsa meg az ellenség
elóre nyonulását a fóerók beérkezésétg és ezt követően azokkal együtt vegyen fészt
annak megsemmisítésében.
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A barci íreóÉ nem mások, mint a harci egységektól és m4gasabbegységektól a had-
tápkörletek védelmére kijelölt a.legységek. Azok a.lapvetó rendeltetése: harc a zászióalj és
annál n€yobb létszámú deszant ellen. A harci óreók úgy helyezkednek el a hadtápÉör,
letben, hogy azokat gyorsan át lehessen dobni az ellenség deszantolási helyeire-v4gy
valószinú elórevonásának irányaiba,

Az USA szárMföldi hadszíntéri parancsnokság hadtápkörletének órzésére ezen
erók allományába rendszerint az itt diszlokáló magasabbegységektóI és egységektól,
valamint a reguláris hadsereg és a nemzeti gárda ideérkező hadosztáIyaitól d da;dárja;
tól kell alegységeket kilelölni. A közép,európai hadszíotéren tenezjk az NSZK hátor-
szágvédelem parancsnokság ,,heimatschutz" alegységeinek íelhasznáIását is, Nyugati
katonai szakértók véleményc szerint azok jelentós s€itséget nyújthatnak 

", 
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csapatok hadtápobjektumainak órzésében, külilnós harctevékenysége vívásának kezdeti
idószakában.

AZ USA szárazföldi csapatok parancsnokságának véleménye szerint ebben a kör-
zetben a légi és tengeri deszant ellen leghatákonyabban azok az önálló páncéltöró heli,
kopterdandár, légideszant és deszant-rohamhadosztály alegységei tcvékenykednek,
amelyeknek elhelyezési körletei a hadszíntér utánpótlási övezeteiben lesznek, A hadse-
regközvetlen hadtest hadtápkörletében a hadtápobjektumok órzésére és vódelmére az
önáJló páncélos feldedtóezred, ónálló páncéltöró hclikopterdandár, könnyú gyaloghad,
osztá.ly, nemzeti gárda alegységei, valamint az USA szövetséges állirmaioak szakcsapa-
tait, pl. a ,,heimatschutz" dandárt tervezik rgénybe venni.

_ ._ A ha,]osztáIy-hadtápkörlet órzésére a katooai rendórszázadon kívül a hadosztályok
felhasználhatják az önálló páncélos felderitőezred felderitő zászlóallát, valamint a,,iei-
matschutz' századot. A küIíoldi sajtó érte§üIései szerint a hadtápkörletek őrzésének és
védelmének megszervezéséórt minden esetben a parancsnokok - hadosztályparancs-
noktól hadszintéri lóparancsnokig - felelósek. Megfeleló kótoldali egyezmények meg-
léte esetén az amerikai csapatok hadtápobjektumainak órzésével kapcsolatos íunkciókit
mind békében, mind háborúban elláthatja az az oíszá4, amelynek területén azok áüomá
soznak, A közép-európai hadszintéren állomásozó amerikai csapatok hadtápkörlctei
órzésének és védelmének áitalános irányítását pl. a NATO szuazföldt csapatok köz-
ponti hadseregcsoport parancsnoka gyakorolja, a felelósség az NSZK szárazföIdi erók
,,DéI" polgári védelem parancsnokságra hárul, Az USA és NSZK kormányai altal 1982.
áprilisában aláírt egyezménynek megfelelóen ;,állága: szitalíció" esptében az NSZK
hátorszagvédelem csapatainak állományáo belül múködni fog a jelenlcg felállítás alatt
álló támogató parancsnokQ, amelynek alegységei az amerikai csapatok hadtápobjektu,
mainak órzésére és védelmére fognak szolgálni. A hadtápobjcktumok órzéséiés védel-
mét a Belgium, Hollandia ós Luxemburg terűletét magában foglaló utánpótlási övezet-
ben ezen országok szárazföldi csapatainak tartalék alegységei látják el,

Az amerikai szabalyzatok hangsúlyozzák, hogy a harc (hadmúvelet) megvivásara
voDatkozó elhatározás kidolgozásakor minden fokozatú parancsnoknak számolni kell a
saját csapatok hadtápja órzésének és védelménck kérdéseivel is, Az illetékcs törzsek
kötele§ek megtervezni, irányítani és koordinálni a hadtápkörletek őrzésével kapcsolatos
harctevékenységet és megszervezni az etők és eszközók e8yüttműkódését, Á hadtáp-
körletben a harctevékenységbe bevont erők és eszközók egyűttmúködését a szárazföldi
parancsnokság, a katonai rendórség (dandár-) parancsnokság törzs koordinráJja, amely-
nek hadmúvelcti alárendcltségébe megfelelő eróket kell klelölni a katonai felderítós
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alegységeinek, a felderító parancsnokság tábori áIlomásának és a szárazföldi csapatok
állambiztonsági alegységeinek állományából, A hadtápfónök felelós azén, hogy minden
hadtápobjektumot felvegyenek a tervbe és rendelkezzen az őrzéshez és védelemhez
szükséges erókkel, Ha az amerikai csapatok hadtápkórleteinek órzését és védelmét a
szövetsé8es országok megfeleló erói és eszközei látják el, akkor a törzsfónökhelyettes
csak a hadtápkörletek órzése ós védelme meg§zervezé§ével kapcsolatos kózós erófeszíté-
qek összehan8olasának kcrdeseit oJ.Jja meg.

Hadseregközvetlen hadtestnél a harctevékenység vezetésével kapcsolatos kérdése,

ket a parancsnok a fó hadtest-harcállásponton keresztiil oldja meg, ahol a hadtápkörlet
órzésével kapcsolatos harctevékenység tervezésének és végrehajtásának megszervezésé-
vcl a hadmúveleti osztalyyezető íoglalkozik. A hadtápkörlet órzésének közvetlen meg-
szervezése a hadtápkórletben a harctevékenységet irányító központ feladata, A bázis és

báziscsoport órzésének és védelmének irányítására azok mindegyikénél egy,egy harcte-
vékenységet irányitó központot lroznak létre, amely a megíeleló elöljáró központ aIá,

rendeltségébe tartozik,
HadosztálynáI a harctevékenység iányitiLsát a hadtápkörletben a parancsnok , a

hadtesthez hasonlóan - a hadosztály-hadtápvezetési pont áIlományába tartozó harcte-
vékenységet irányító központ útján gyakorolja, Hadtápkörletben a feldeítést a feldedtó
és rádióelektronikai harczász\í 1 végzi, anaak őrzését é§ védelmét pedig Fóleg az ellen-
ség hadtápműködése dezorganizálására irányuló kísérletének meghiúsításakor a katonai
rendórség elöljáró alakulataival és a hadosztály harci alegységeivel együttmúködó kato-
naj rendcjrhado.zt,iIr z rz,,rdl biztositja.

Az NSZK terülctcn állomá§ozó amerikai csapatok hadtápkörleteinek órzése és

védelme során a kózép-európai szálazföldi hadszlntér-parancsnokság együttműködik a

,,Dél' hátországvédelem parancsnoksággal, a hadseregközvetlen hadtest a polgári véde-
lem egyik katonai körzetével, amely kijelöIhet a hadtest hadműveleti alárendeltségébe
egy ,,h€imatschutz" dandárt, a hadosztaly pedig a hátorsziigvédelem mcgyei és járási tör-
zseivei, az rrtóbbiak kijelölhetnek a hadosztály ós minden bázis batlmúveleti alárendelt-
ségébe egy egy ,,heimatschutz" századot és szakaszt, A hadosztály hadtápkörletben a

harctevékenységct irányító közpoot e$/üttmúködik a hátországvódelem megyei és

járási törzseivel, a katonai rendőrség mozgó operatív csoportja pedig a jfuusi tőrzzse|.

A külföldi katonai sajtó mcgállapítása szerint a hadtápkörletek órzésével és védel
mével kapcsolatos harctevékenység sikeres végrehajtásához hozzá fog járulni a minden
szinten idóben történő tervezés, a figyelmeztetés az ellenség tevékenységétól és a szük,
séges erók és eszközók gyors szétbontakozási készségéról. Az amerikai szakemberek
véleménye szerint a hadtápobjektumok órzésének számolnia kell nemcsak azzal, hogy
az ellensóg harctevékenységct viv közvetlenül a saját csapatok badtápkörletében, hanem
a légideszant, légi roham és tengeri deszanterók összpontosítási körleteire és repülóte-
reire stb, mérendó megelózó csapásokkal is. Ezen kérdések rr.egoldásába be lehet vonni
a l-radászati, hatcászaú légierót, a repülógép-anyahajókról felszálló repülóket, a rakéta-
komplexumokat, a tiizérséget és más eszközöket,

Ha az ellenség hadtápkörletbe vaió beékelódésót sikerül megakadályozni, akkor
annak védelme védelmi és támadó harctevékenységek megvívása útján valósul meg.
Hangsúlyozni kell, hogy a hadtápkörlet órzésének ós vódclmének megbízható alapja a
jól tervezett és szervezelt védelem, A védelmi harctevékenységet fóIeg a bázisok órzésre
és védelemre szolgaló és az objektumok kózvctlen biztositására kilelölt erói, valamint
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más alegységek vívják azzal a cé)Jd,, hogy maximáüs veszteséget okozzanak az ellenseg-
nekés benitsak meg annak tevékenységét a megsemmisítésre kijelölt erók beérkezéséi!,
A_ támadó harctevékenység íeltétcLezi az ellenség eróinek megsemmisítését és azt J
ellenség létszámától fiiggó€n a katonal rendórseg mozgó operativ csoportja, vagy a had
tápkörlet őrzéséfe és vedelrnére kijelölt harci a]egységek vívjik. n]zerségi es légr'Íámoga-
tás mellett. A deszantoló eüenséget célszerú a kidoblás (kiugrás) körletébeo megsemmi
síteni minden lehetséges eró és eszköz segítségével. Fó figy;jínet kell fordítani a deszan-
tok, kiilönösen azok elórevetett alegységei kidobási helyeinek idóbeni feldedtésére
azz-!, h:cy összpontosítani tudják azokban a deszantok megsemmisítésére szükséges
eszkozöket és élőerőket Egyes esetekben ezekre a körletekre rakéta- és repülócsapáio-
kat lehet mérni, rájuk lehet összpontositani a tábori tiizérség tüzét. Elsóként áItaláLan a
katonai rendőrség mozgó operatív c§oportja lép érintkez?sbe a kdobott (kiugrott)
ellenséggel. Ha annak nem sikerül az ellenség tevékenységét semlegesíteni, akkor Áogy
azr u amedkai szabályzatok javasoljak, annak minden erejével meg kell akadáyozni aii,
hogy az ellenseg kijusson az objektumhoz, bénitani kell a hidtápkórlet órzése és
védelme elleni tevékenységet a íőerók beérkezéséig

.. _ 1.9|A szlif^zföldi rsapatai parancsnokságának véleménye szerint a hadtápkórlet
órzéséve] és védelmével kapcsolatos harctevékenység egyetlen esetben sem csdkkent-
heti a.harc- és hadtápbiztosító alegységek fó feladatai végiehajt,ásának hatékonysrágát, és
nem követelhet több §egítséget a harci eróktól, mint amire valójában szüÜé! vao.
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