
HARCKÉSZÜLTSÉG ÉS HADTÁPKIKÉPZÉS 

A NATO európai, az USA közel-keleti, valamint az osztrák 
haderő utóbbi években végrehajtott 

gyakorlatainak főbb hadtáp tapasztalatairól 

Si:r,1h,í11 /,írzl1í ezrides 

Az utóbbi években végrehaJtOtt 0.ATO és osztrák szárazföldi, légi és lu<l1tcngcn;szct1 rend· 
m:r, csapat· vagy par;incsnoki·v<:zctési (RfFORGER. JFJSTI!X rth.) gyakorlatok főbb tapasztal.t· 
tainak dcmzésc során mcg:1llapítható, hog) a h.trc, ,1 hadműveletek minden oldalú biztmítás.1 kcrl
téhen kiemelkedő figydmct fordítanak a hadtáphiztositás korszerűsítésére, fc1lcsztésérc. Ez<:n belül 
a figyelem középpontjában - a katonai doktrínák (az l ;sA volt elnökének 59. sz. direktívája, a .Had· 
erószmez/r·-1" és a .H.derórtfom1·7b") változhainak. a hidegháború, az agresszív tör<:kvésc1knek 
m<:gfeldóen - az .rnyagi·technikai biztosítás, a szállítás, az egészségügyi dl:ítás kérdéseire mcgfclcl6 
figyclm<:t összpontosltsanak. Ezt látszik igazolni az is, hogy az l 'SA cs a ':',;ATO alárendcltsé!,"IÍ erót· 
nél - honi terülc!cn tartózkodó, vagy az ún. intervenciós <:rók - ma c:gpk legfóbb problémát a sz<:· 
mél}'i .íllománr, a nehéztechnika, a lőszer. az egyéb ellátmányi készletek megfelelő hdyre történ6 
lehető legrövidebb id6n beluli sz.illítása, a központ és a hadszintér·hadt:íptolpmatos müködtctésé· 
nél az utánpótlás honi és hadműveleti területről történ6 megszervezése okozza a hadtápbiztosításon 
belül. 

l. A"' l ~A tr SATO·;a,1kurl.11ok J:.ljMi sztr1111 mer,k11/011bóztt1nek: 
a) hadi, tékot; 

b) gpkorlatot; 

e) értekezletet, konfm:nci.1t (SllAPEX) 

a) A f!Jt1korl<1tok.11 Jt!o.rztjdk: 
- csapatgyakorl:1tokra, 

- matematikai modell szerinti gpkorlam; 

- kerc:tgyakorlatra; 
- tcrvgyakorlatr;1: 

- technikai gyakorlatokra: 

- számítógépes gyakorlatra, 

- törzsgpkorlatokra (\X'l '\TEX). 

b) A m1p„11gy,1':,,rl,11ok„1 . . ~.,k szem11 fila;ztjJk: 
- Harcgpkorlatra: ri:1dógyakorbtra; mozgósítási gyakorlatra; éleslövüzettel Cg) brkötott 

harcgyakorlatra: harckészultségi gyakorLitra: 1skolagyakorlatr.1; és ellát.isi, illetve ludt:ípgrakorl.1· 
tokra. 

A gyakorlatok közül célszerűnek Lítsz1k vtzsgilni a csapatgpkorlatobt {:, ,t torzsgy.1korl.1tokat. 
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A csapatgyakorlatok közé tartoznak az évenként ismétlődő: 
- "AUTUMN FORGE" és a (őszi kohó); 

- "REFORGER" gyako~latok; 
- kettős támaszpontú erők visszaállítása NY·n. 

A törzsgyakorlatok közül leglényegesebb a kétévenként ismétlődő: 

- "WINTEX" gyakorlatok ( téli törzsvezetési gyakorlatok). 

Az értékelt időszak legismertebb NATO hadtápgyakorlatait "LOG EX" (Logistical Exerciese) 
fedőnévvel látták el. Az olaszok - hasonlóan a csapatok jelöléséhez - rendszerint egy·egy folyó vagy 
helység névvel jelölték hadtápgyakorlataikat, mint pl.: "PIAVE", vagy a "Pineretó". Az osztrákok a 
nagyobb területvédelmi gyakorlatokat "KOBRA "·nak, a repülőhadosztály légi gyakorlatát "LUFT· 
RAUMSICHERUNGSÜBUNG"·nek és a legutóbb végrehajtott ún. "Válsághelyzet" ·beni gyakor· 

latokat "SÜN"·nek nevezték, illetve fedték. 

2. A gyakorlatok teruzéséről és szervezéséről általában: 
A gyakorlatokat szövetségi szinten összehangolt terv· és célkitűzések alapján kétéves ciklu· 

sokra tervezik. Kétévenként végrehajtanak egy hadászati szintű parancsnoki és törzsvezetési gya· 
korlatot és évenként egy sor hadműveleti-harcászati szintű csapatgyakorlatokból álló gyakorlatsoro· 
zatot. Ezeket egészítik ki a haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok egységeinek, alegységeinek 
szakharcászati gyakorlatai, így a hadtápgyakorlatok is. 

A gyakorlatok tervezésekor megkülönböztetett figyelmet fordítanak - a katonapolitikai és 
katonai kiinduló helyzeten túl - arra, hogy az a reális helyzetet legjobban megközelítő körülmények 
és feltételek között kerüljön végrehajtásra. 

A gyakorlatvezetőség munkaterve mellé minden esetben kidolgozzák a gyakorlatvezetőség 
.. Admini.rztratÍL' lm "·ét is. Ebben a tervben kidolgozásra kerülnek a csapatok tényleges hadtáp·, és a 
gyakorló egységek és magasabbegységek anyagi-technikai és egészségügyi biztosításának kérdései, 
továbbá a csapatok szállításának rendje, a polgári hatóságokkal való együttműködés kérdései. 
Ugyancsak egy külön tervet és ahhoz intézkedéseket dolgoznak ki a társadalmi szervek értesítésére 
(a gyakorlat körzetében a lakosság körében végzendő feladatokról) a különböző anyagi, technikai és 
egyéb eszközök igénybevételéről és a károk rendezéséről. 

Az osztrák haderő által az utóbbi években végrehajtott gyakorlatok megszervezésénél és végre· 
hajtásánál a törzsek, az azonnali keszenlétű és territoriális csapatok fő feladatául a területvédelemre 
vonatkozó harcászati elvek, ezen belül a kulcsfontosságú, a területbiztosítási övezetekben és a döntő 
fontosságú körletekben vívott harc gyakorlását határozták meg. 

Az egyes gyakorlatok elgondolásakor a A Tű-vezetés egyre nagyobb figyelmet fordít a koalí· 
ció egész társadalmi struktúrájának (politikai, gazdasági, katonai) békeállapotból háborús állapotba 
helyezésére, melynek érdekében a" WINTEX -CIMEX" típusú gyakorlatoknál bevonták a tagorszá· 
gok törvényhozó testületeinek képviselőit és kormányhivatalait is. Ezek a szervek az erők és eszkö· 
zök mozgósításával, a gazdaság vezetésével, a Jel forgató tevékenység" megakadályozásával stb. fog· 
lalkoztak. Emellett növelték a hadiipari termelést, állami ellenőrzést vezettek be a termelés és 
fogyasztás területén, szükségtörvényeket léptettek életbe, mozgósították a szállító- és híradóeszkö

zöket stb. 

Az értékelt időszakban a levezetett "WINTEX" gyakorlatok tapasztalatai szerint a NATO 
fegyveres erők teljes harckészültségbe helyezésének közvetlen előkészítését a háború kirobbanása 
előtt 18-20 nappal - esetleg még korábban - kezdték meg, és a "Megelőző katonai óvatosság", vala· 
mint a válságtervek katonai intézkedései során 8-10 nap alatt hajtották végre. A fegyveres erők 
békeállapotból háborús készültségbe helyezésének fő rendszabályait tartalmazó "Egyszerű Riadó" 
fokozatot pedig 8-10 nappal, a .Fokozott Riadó" fokozatot 2-3 nappal a háború kirobbanása előtt 

rendelték el. 
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A „WINTEX" fedőnevű gyakorlatokon a tagállamok közötti közlekedési létesítmények igény
bevételére vonatkozó kétoldalú megállapodásokat ellenőrizték. 

A „ WINTEX/CIMEX" gyakorlatok elé általában azt a célt tűzik ki, hogy felmérjék a gazdaság 
mozgósítási tervek realitását. A gyakorlaton részt vettek a tagállamok kormányfői, államigazgatási 
szervei és polgári intézményei, hadügyminisztériumai, a katonai tervezésben, mozgósításban és 
anyagellátásban érintett polgári szervei. (Első ízben vettek részt a gyakorlaton a hadiipari és szállítási 
magánvállalatok képviselői, hadiipari cégek, polgári légi- és hajózási társaságok. A gyakorlaton 
összesen mintegy 500 törzs és polgári szerv vett részt.) 

Az „A UTUMNFORGE" és a ,JOG TROT" kombinált szállítási gyakorlatokon a honi terüle
ten (USA) tizennégy, Európában tizenhárom repülőteret jelöltek ki, be- és kirakodás céljából. A 
tengeri szállításra honi területen négy, Európában két kikötőt jelöltek ki. A légiszállitásokat összesen 
298 fordulóval hajtották végre. A tengeri szállításba összesen 111 fordulóval (98 komp és 13 haditen
gerészeti szállítóhajó) hajtották végre. 

A „BRIGHT STAR" (Fényes csillag) amerikai-egyiptomi gyakorlatokon az anyagi-technikai 
biztosítás lehetőségeit is vizsgálták. 

A „Piave" és a „Pineraló" hadtáp rendszergyakorlatokon a hadtest, hadosztály és dandár had tá
pok működését ellenőrizték az előző évben befejezett hadtáp átszervezésnek megfelelően. 

Az utóbbi években lefolytatott osztrák gyakorlatok során kiemelt figyelmet fordítottak a 
,,Haderőreform-78"-nak megfelelő hadtápbiztosításra. 

3. Az egyes gyakorlatok főbb hadtáp tapasztalatairól 
A , WINTEXICIMEX" kapcsán: 
a) A gyakorlaton részt vevő polgári szervek, magánvállalatok képviselői ellenőrizték és pontosí

tották a rendkívüli törvényekre, a hadiipari termelés fokozására, az energiafogyasztás szabályozására, 
a polgári lakosság és az anyagi értékek evakuálására vonatkozó terveket. A polgári és az államigazga
tási szervek a hadműveletek alatt gyakorolták a tagállamok háborús gazdálkodási terveinek alkalma
zását és a fegyveres erőkkel való együttműködés megvalósítását. 

b) A megerősítő erők átszállítását a korábbiakhoz hasonlóan kb. azonos időben kezdték meg és 
végrehajtásának menete megfelelt a reális lehetőségeknek. Az átszállításnál abból a feltevésből 
indultak ki, hogy az Európában tárolt nehéztechnikai készletek négy amerikai hadosztály felszerelé
sére elegendőek. A többi hadosztály nehéztechnikai felszerelését tengeri és légi úton szállították át 
Nyugat-Európába. A tengeri szállítás időigényessége következtében a megerősítő erők és eszközök 
zöme csak a fegyveres küzdelem kirobbanása után érkezett be. 

A fegyveres erők szállító kapacitásigényeinek biztosítása céljából feldolgozták agépjárműszállí
tás teljes mozgósítását, a polgári és katonai szállító légierő összes erőinek és eszközeinek NATO 
parancsnokság alárendeltségébe való helyezésének kérdéseit. A NATO felelősségi övezetében lévő 
összes teherszállító hajót átadták az adminisztrációs központnak. Ezzel egyidejűleg a közép-európai 
hadszíntéren szövetséges vasúti kocsiparkot állítottak fel. 

c) A kettős támaszpontzí csapatok ( nehézfegyverzetüket és harci technikai felszerelésüket Európá
ban tárolják) átszállításra 3-6 napot, egy hadosztály teljes felszereléssel történő légi szállítására legke
vesebb 12 napot, a tengeri szállításra 15-25 napot terveztek. 

d) A gyakorlat első ütemében feldolgozták a hadtápszervek békeállapotból háborús készült
ségbe helyezését; a megerősítő erők és anyagi eszközök szállításának megszervezését, a csapatok 
mozgósításának és hadműveleti szétbontakozásának anyagi és technikai biztosítását, valamint a 
tagállamok gazdaságának háborús termelésre való átállítását. Ebben az időszakban az anyagi-techni
kai biztosítás egyik legfőbb feladata volt, hogy minden tagállam saját erőivel és eszközeivel szervezze 
meg a beérkező megerősítő erők fogadását és minden oldalú hadtápbiztosítását. A NATO fegyve
res erők törzseinél és a szövetséges harcászati légi parancsnokságoknál hadtáp koordináló és üzem
anyag-ellátó központokat szerveztek. 
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e) A fegyveres erők harci technikával, üzem- és hadtápanyaggal való ellátásának biztosítására, 
valamint az ipari centrumok nyersanyaggal való ellátására NATO központi ügynökségeket állítottak 
fel. Adminisztrációs központ szervezte a tengeri- és légi szállításokat, valamint az olajellátást. 
Főnökséget hoztak létre a dél-európai hadszíntéren a földi szállítások koordinálására. 

f) További fontos kérdésként dolgozták fel a hadtápalegységek, alegységek és intézetekszétbon
takoztatdsát, a raktárak telepítését; az előretolt védelmi harcterületen az anyagi készletekszéttelepíté.rét, a 
csapatok szállításának megszervezését; az üzemanyag- és javítóbázisok telepítését; a mentési mun
kák és a fontosabb üzemek evakuáldsának megszervezését. 

g) A NATO-tagállamoknál feltételezetten a háborús helyzetnek megfelelő törvényeket és élelmiszer· 
jegyrendszert vezettek be. Szigorú zárlat alá helyezték az összes üzemanyagot. Az ipari központok 
folyamatos többműszakos termelésre álltak át és a katonai megrendelések érdekében folytatták a 
gyártást. A felmondás után külföldi vendégmunkások tömeges eltávozása a nyugat-európai orszá· 
gokból, az egyes vállalatoknál végrehajtott diverziós és szabotázs cselekmények, a saját nyersanyag 
és munkaerőhiány a NATO-tagállamoknál komoly nehézséget okozott a fegyveres erők lőszerrel és 
harci technikával történő ellátásában. 

h) A frontövezetben lévő polgári lakosság evakuáldsának szabályozása érdekében egy ügynó"ksé· 
get hoztak létre és megszervezték a szökevények felkutatását. 

A gyakorlat második ütemében ellenőrizték és értékelték a hadtápszervek tevékenységét a kor· 
látozott háború első hadműveletei során. Különös figyelmet fordítottak a nemzeti polgári és kato· 
nai hadtápszervek közötti együttműködés megszervezésére. A NATO-vezetés értékelése szerint ez 
az együttműködés hatékony volt és elősegítette a csapatok minden oldalú anyagi-technikai biztosí
tásának megszervezését. 

Ugyancsak nagy figyelmet fordítottak a fegyveres küzdelem során keletkezett káros következ· 
mények megszüntetésére; a megsérült csővezetékek gyors kijavítására; a szétrombolt utak, hidak, 
vasúti csomópontok és tengeri kikötők helyreállítására, a hadtápkörletek és objektumok őrzés· 
védelmének megszervezésére. 

A földi szállítóeszközök veszteségeinek pótlására harcászati szinten is széles körben alkalmaz
ták a légi szállításokat. 

Megszervezték a gyógyszerellátást, a sebesültek első orvosi ellátását, hátraszállítását és további 
gyógyítását, valamint a tábori kórházak telepítését. 

i) Az előzőektől függetlenül a gyakorlat folyamán komoly hiányosságok merültek fel a csapatok 
hadtápbiztosítása terén. Az egyes NATO-tagállamokban a meglévő főbb anyagi készletek még nem 
felelnek meg a NATO normatíváknak. Például a török légierő üzemanyag· és lőszerkészletei a nem
zeti parancsnokságok értékelése szerint csupán 9-11 harci napra elegendőek (a NATO norma 30 
nap). -

A harctevékenységek első napjaiban a légvédelmi rakéták, a páncéltörő rakéták, repülőgép 
rakéta és a tüzérségi lőszerek felhasználása a közép-európai hadszíntéren meghaladta a tervezett nor· 
mákat, ami maga után vonta ezek pótlólagos szállításának megszervezését. Kevésnek bizonyultak a 
különböző rádió-technikai, rádiólokációs és repülőgép-hajtómű alkatrészek, valamint a gyógyszer· 
és az egészségügyi készletek is. A javító egységek és alegységek nem minden esetben tudták biztosí· 
tani a harctevékenységek során megsérült technikai és fegyverzet javítását és azok visszaadását acsa· 
patoknak. 

Az „AUTUMN FORGE" alapján: 
a) Összehangolták az USA honi területről és Nagy-Britanniából végrehajtott szállításokat, a 

személyi állomány és a technikai felszerelések időbeni beérkeztetését a terv szerinti helyekre. 

A nehéz harci technikát vasúton, a személyi állományt légi úton és közúton vonták előre. 
A hadszíntér-megerősítés gyors végrehajtása érdekében tengeri és légi kirakodókörleteket 

jelöltek ki és rendeztek be. 
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A hadászati légi és tengeri szállításban katonai és polgári repülőgépek, a hadi és kereskedelmi 
flotta egységei, míg a hadszínterek közötti szállításban katonai repülőgépek vettek részt. 

A szállítások folyamán kijelölt tengeri kikötők rakodási, szállítási és raktározási lehetőségeit 
jónak minősítették. 

Gyakorolták a szövetséges csapatokkal való együttműködést, valamint a csapatok lőszerrel, 
üzemanyaggal, élelmiszerrel és más anyagokkal való ellátását. 

b) A Harrier típusú repülőgépeket hatos csoportokban telepítették és részükre 200 m-es alumí
nium felszállópályát (STOL) építettek ki. A légi támogatást általában 30 percen belül biztosították. 
Ezeket a repülőgép típusokat a gyakorlat során általában harckocsik ellen alkalmazták. 

A gyors reagálású hadtest részeinek légi szállításával ugyancsak kipróbálták a tábori leszállópá
lyákat is. A katonai szállító repülőgépek fogadásához előregyártott alumínium elemekből négy nap 
alatt 1000 m hosszú és 60 m széles leszállópályát építettek az északi hadseregcsoport sávjában. 

c) Az egészségügyi biztosítás megszervezése nem volt kielégítő, mivel kevésnek bizonyult a 
sebesültszállító eszközök mennyisége. 

cl) Különösen az anyagi-technikai biztosítás terén eredményesen hasznosították a korábbi 
évek tapasztalatait. 

A .BRIGHT STAR"-el kapcsolatban: 

a) A gyakorlat hadtáptapasztalatai azt mutatták, hogy a helyi körülményeknek megfelelően és a 
szükségletekhez mérten kell megszervezni az anyagi-technikai biztosítást; a nagy távolságú és a had
színterek közötti szállítást; repülőterekre, tengeri és légi bázisokra vonatkozó egyezményeket kell 
kötni, s elengedhetetlen a meglévő bázisok korszerűsítése is. Így érthető az a lázas buzgalom, amely
lyel már a Carter-kormányzat, de még inkább a Reagen-adminisztráció munkához látott politikai
diplomáciai és katonai síkon egyaránt. Egymást érték a térségben a megegyezések Egyiptommal, 
Ománnal, Kenyával és Szomáliával. Ezeknek megfelelően gyors ütemű korszerűsítési munkálatok 
folynak mindenütt. Ománban, Maszira-szigeten és Seeb nemzetközi repülőterén lőszer- és üzem
anyagraktárakat, tóvábbá a C-141-es szállítórepülőgépek fel- és leszállására alkalmas pályákat építe
nek; Kenyában, Mombasában korszerűsítik a repülőtereket, bővítik a kikötő berendezéseit és fej
lesztik a híradóhálózatot; Szomáliában, a berberai repülőtéren irányítótornyot, a repülőgépek és a 
felszerelések elhelyezésére hangárokat és raktárakat építenek, új lokátorokat helyeznek el és bővítik 
a kikötői létesítményeket: Egyiptomban korszerűsítik a Rasz-Banasz-i légitámaszpontot, s továb
biak megszervezésének és használatának jogát tervezik kiterjeszteni a Sinai-félszigeten. 

b) További tapasztalatként említhető, hogy elengedhetetlen a térség államainak területén és 
előretolt raktárhajókon a háborús raktárkészletek telepítése, jelenleg 10 db raktárhajó tartózkodik, 
(dc útban van újabb 3 db) s végül: a légi- és tengeri utánszállítási útvonalak eddiginél tökéletesebb 
biztosítása és oltalmazása. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a felismerések gyakorlati következmé
nyei a megszaporodott fegyver-, lőszer és hadfelszerelés szállítások - kettős céllal történnek. Egy
részt a "célországok" fegyveres erőinek felszerelésének, illetve meglévő had felszerelésük korszerűsí
tésére - de még inkább tárolási célzattal! A repülőgép-hordozó hajók feltűnése hivatott biztosítani 
elsősorban a légi útvonalakat, dc nem kisebb a szerepük a várható, vagy feltételezett haditengeré
szeti hadműveleteket illetően sem. S hogy előretolt raktárhajókban sincs hiány, arra következtetni 
lehet a körzetben cirkáló szállító- és utánpótlásbiztosító vízi egységek ugrásszerűen megnőtt számá
ból is. 

A .Piau" hadosztál; hadtápgyakor!at kapcsán: 
a) A hadtápközpont egyes részlegei a telepítés után 2,5-3 órával, a teljes központ pedig 5 órával 

már üzemelt. Feladata az volt, hogy biztosítsa: 
- tizennégy z. szintű alegység élelmezését; 

- üzemanyaggal, lőszerrel, valamint javítóanyaggal és 
- szállí tóeszközökkcl való ellátását. 
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Miután a .Folgore" g.ho. hadtápszervei végrehajtották a riadót, megkezdték az előkészületeket 
a kivonulásra és a harcterületen való településre. Ellenőrizték az alegységek, műhelyek ellátottságát, 
a berendezések üzemképességét, valamint az állomány felkészültségét. A hadtáptörzsekben a tér-
képmunka folyt. .1 

Az eddigiektől teljesen eltérő dolog volt, hogy fel kellett készülniük több mint 10 OOO tartalé
kos fogadására és ellátására. (Már felszerelve érkeztek a ho.-hoz.) Ez utóbbi része a gyakorlatnak 
azonban csak elméletben történt meg. Azaz a gyakorlat során a valóságban is gondoskodtak: 

- 8 100 fő ellátásáról a normál készletekből és 
- 17 OOO főnek tartalék készletekből történő ellátásáról (a kiszállítás itt nem történt meg). 

b) A befejező szakaszban kezdődött a .SPRESIANO" -i .P ALAZZON" laktanyában (agyak. 
vez. itt települt), ahol lJmberto CAPUZZO tbk. ho. pk. ismertette a harcászati csoportosítást, az 
általános helyzetet és a ( topográfiai) földrajzi, meteorológiai viszonyokat. 

Fzután Tomaselli ezds. ho. htp. főnök ismertette a .M"·ből eredő feladatokat ( emberek, eszkö· 
zök, anyagok átvétele, szállítása) a település időnormáit, amelyre a ho.·nak összességében - a raktá· 
rakból való kiszállítást is beleértve - három nap állt rendelkezésükre. 

A ho. ellátó szerveit, az új struktúrát, olyan szisztéma szerint telepítették, hogy előtte, a több 
éves tapasztalatok alapján kikérték valamennyi érdekelt - szak· és csapattiszt - véleményét. 

c) A <linamikai mozzanat során hét zászlóalj a védőharc különböző mozzanatait imitálta, míg 
valamennyi htp.·szerv az ellátás, szállítás, javítás valamennyi fázisát a valóságban is végrehajtotta, 
cg} áttelepüléssel nehezítve. A gyakorlat végén délután vahmennyi tűzoltó alegység és eszköz bevo· 
násával - valóságos tűz ellen - nagyszabású tűzoltó bemutatót rendeztek. (Feltételezés töpfe. csapás 
volt.) 

<l) A gyakorlat a k;itdkezóket bizo11Jilolla: 
- jól oldották meg a ho. htp.-szervei rekonstrukciójának elméleti részét; 

- a telepített anyagclosztó helyek a ho. szükségletei szerint .jól" oldották meg feladatukat; 

- ha szükséges a ho. htp.-központ körletét, majdnem 50°0-kal lehet csökkenteni az érvényben 
levő normákhoz képest anélkül, hogy operativitásukat csökkentenék; 

- az íg} telepített htp.-szervek szállítóeszközeinek számát mintegy 1/3-al lehet csökkenteni; 

- n új rendszerű ellátó z.-ak modernek, a követelményeknek megfelelően működnek és meg-
felelnek a szervezési követelményeknek. (Erre egyetlen példát: a település után alig négy órával majd 
egy fel ho. állományát /8000 főt/ képesek voltak ellátni.) 

A gyakorlat gyengéje az volt, hogy erre a gyakorlatra, mint első ilyen típusúra, különlegesen 
készültek, azaz olyan anyagi-technikai ellátottságot biztosítottak, amely a valóságban egyetlen egy· 
ség·magasabbegység vonatkozásában sem biztosítható. Az utolsó gépkocsivezetőig lemenőleg már 
hetekkel korábban megkez<lték az állomány elméleti és gyakorlati felkészítését. Ennek ellenére a tar· 
talékosok bevonulás utáni átvételét, elosztását és folyamatos ellátását csak elméletben, az előírt nor· 
mákat meghala<ló időben (+18-24 óra) voltak képesek biztosítani. 

e) Az olasz szárazföldi haderő rekonstrukciójában most egyik legfontosabb feladatként a had
tápcsapatok átszervezését kezelik. Dan<lár, hadosztály szinten befejeződött ( elsősorban az 5. HDT.· 
nél) az átszervezés gyakorlati végrehajtása is, mivel enélkül a csapatok képtelenek operatív feladatai· 
kat ellátni. Oelenleg már kész a fegyver· és haderőnemek közötti had tápellátás új rendszerének elvi 
kidolgozása, annak működőképességét 1979. évtől kezdve szintén gyakorlatok sorával próbálták ki, 
s a végleges állományübla, illetve szervezeti keret kialakítását ezek után hajtották végre.) A korszerű 
eszközökkel való ellátást ennél sokkal lassúbb ütemben lesznek képesek végrehajtani, de azzal, hogy 
feszültség, vagy elemi csapás esetén ezeket az eszközöket a nagy polgári termelő és felhasználó válla
latoktól behívással biztosítják, nem kockáztatják az elsőlépcsős-magasabbegységek harckészültsé

gét. 
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i\ "Pú1trolo • gk. g;. dd. hadt.ípf!Jakorlutdnál: 
a) A hadtápközpontot a dandár ellátózászlóalj mozgósítás útján feltöltött személyi állományá 

val és felszerelésével telepítették. Az ellátóközpont háborus viszonyok között 12 km·es területen 
települt, ami képes 5000 fő teljes ellátására, napi 400 tonna anyag szállítására. Teljes szállítási kapaci· 
tásával egyszerre 200 t anyagot képes szállítani. 

b) Az ellátózászlóalj a hadt:ípközponton belül az alábbi szolgálatokat telepítette: 
- Élelmezéri szolgálat: 
El van látva egy mozgó tábori sütödévcl, amely 8 órás munkaidőben 1500 db 550 g·os kenyeret 

képes sütni. Ezen kívül a romlandó élelmiszerek tárolására hútőgépkocsival, élelmiszer elosztó· és 
raktár sátorral, hús elosztó sátorral (fel van szerelve élő állat vágásához és feldolgozásához szükséges 
eszközökkel), gyümölcs· és zöldség elosztó sátorral van ellátva. 

Az élelmezési szolgálat a harctevékenységben részt vevő alegységek személyi állománya részére 
egységcsomagot szállított ki, az un. "K·adagot". Az egységcsomag napi háromszon, 4000 kalóriás 
táplálkozást biztosít. Az alábbi élelmiszereket, anyagokat foglalja magáb.1: sűrített kakaó; oldható 
kávé; .!,rytimölcsíz; csokoládé; kétszersült; sütemény és keksz; húskonzerv; tészta és bab; bor; mele· 
gítő készülék; gyufa; cigaretta. 

Az egységcsomagot vagy az élelmezési szolgálat állítja össze a kereskedelemben beszerezhető 
an}agokból, vagy a Maddaloni·ban diszlokáló tartományi felügyelőség. 

- Gépjdrm1í·szn~l(dl,1t 
A szolgálat legfontosabb egysége egy középjavító múhcly, amely elvégzi a 36 óránál nem hosz· 

szabb munkaidőt igénylő gép· és harcj:írmútechnika javítását. Öt részlegből áll: 
- sérült gépjármű begyűjtő részleg; 
- gép· és harcjárműtechnib javítórészlcg; 
- fegyverzeti anyag javítórészleg; 
- múszaki anyag javítórészleg; 
- hír:idó anyag javítórészleg. 
A gépj:írmű·szolgálat gondoskodik a 36 óránál hosszabb javítást időt igénylő technibi anyag 

megfelelő magasabb szintú szakjavító műhelybe történő szállításáról. 

A középjavító műhelyen kívül túzoltó·részlcg. gépjármú osztályozó hely, gép· és harcjármű 
szállítórészleg tartozik a gépjármú-szolgálathoz. 

A ruhdzati·. üw11,m),1g·. lószm/Utó rzolgJl.itok működéséről a gyakorlat leírása adatokat nem 
közölt. A hadtápközpontboz tartozó tábori kórházat az ezt a gyakorlatot közvetlenül megelőző pol· 
gári védelmi Jellegű gyakorlaton telepítették. 

Az 197b. fu olurz polgári dde/mi gJ,1k,,rl,uo11: 
a) A feltételezett földrengés alapján kárt szenvedett területen, Jazzo La Monarca" helységben 

helikopterekkel ellátott tábori egészségügyi részleg települt. 
A tábori egészségügyi részleg három sátorban települt ( telepítési ideje kb. 3 óra volt). Két 

sátorban a sérültek elsősegélyben részesítése, egy sátorban pedig elhelyezésük történt. Elektromos 
árammal aggregátorok látják cl a részleget. 

A részlegen belül sérülések ( törések, égési sérülések stb.) ellátására, újjáélesztés re, vérátömlcsz· 
tésre voltak képesek. 

A részleg felszerelésével és anyagaival 28 órás önálló tevékenységre képes. A sérülteket részben 
hordágyon, illetve gépkocsikkal szállították a részleghez. 

Az elsősegélynyújtás után a sérülteket a sérülés fajtája szerint szétválogatják és az egészségügyi 
központba vagy katonai kórházakba küldik. Ehhez a feladathoz az eü. részleg mellett helikopter 
leszállóhelyet rendeztek be, az elszállításban 2 db AB· 204 tip. be!. ( 6-6 fő hordágyon fekvő sérült és 
250-250 kg felszerelés), 2 db AB·206 tip. hel. (4-4 fő ülni tudó sérült és 100-100 kg anyag) vett részt. 
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Az elemi csapás sújtotta terület felett egy SM-1019 típ. repülőgép járőrözött az egészségügyi 
részleg az egészségügyi központ, illetve a távolabb diszlokáló egységek közötti rádiórelé-összekötte
tés biztosítására. 

b) Az egészségügyi központot egy 60 ágyas tábori kórház képezte, melyet az alábbi egészsé-
gügyi intézmények személyzetéből és felszereléséből alakították ki: 

- az Egészségügyi Főnökség; 

ság. 

- a nápolyi katonai kórház; 
- a Pineroló gk. gy. dd.-nak a Bari katonai kórház mellett működő tábori kórháza; 

- a Caserta, Catanzaro és a "Nunziatella" kat. iskola katonai kórházai. 

A tábori kórház felépítése: 
- Felvételi sátor 
Itt helyezkedik el a betegség megállapító rész { diagnosztika), a gyógyszertár és a parancsnok-

- Gyógyító rész 
Egy részében 4 sátort telepítettek, kettőt a belgyógyászat, kettőt a sebészet betegei számára. 

Az egyik sebészeti műtőt {sátor) "Dogliotti" típ., jól felszerelt sebészeti egységgel, hordozható 
röntgenkészülékkel szerelték fel. A műtő képes minden típusú sebészeti beavatkozás elvégzésére. 
(Egy nem elhanyagolható hibát állapítottak meg a telepítésben, a sebészet műtött betegeit nyílt tere
pen szállították a betegsátorba.) 

A másik sebészeti műtőt helyben összeállított barakkban helyezték el. Össze volt kapcsolva egy 
várakozósátorral, másik vége pedig a betegsátorral. 

Ezen kívül a belgyógyászat is és a sebészet is rendelkezett egy-egy röntgen vizsgáló berendezés
sel. Mindkét egysége külön-külön önellátó ( energiaszolgáltatás tekintetében is). 

- Fertőtlenítő állomás 
Az állomás fel van szerelve fertőtlenítő készülékkel, képes a betegek fertőtlenítésére, a talaj fer

tőtlenítő oldattal történő beszórására, rovar- és rágcsálóírtásra. Tartozik hozzá egy szükség oltóhely, 
ahol járványos megbetegedés esetén pl. óránként 100 tífuszoltást képesek elvégezni. 

Az állomás területén belül telepítettek egy 12 zuhanyozóval ellátott tábori fürdető berendezést. 
Lehetőség van a fürdetősátor bejáratánál a ruházatot és felszerelést otthagyni, amely a ruházatfertőt
lenítő részhez kerül. A fürdetés végeztével a sátor kijáratánál tiszta ruhába lehet öltözni. 

A szennyezett ruházatot és felszerelést a ruházatfertőtlenítő állomásra viszik, ahol egy "Gia
nolli" típusú fertőtlenítő készülék naponta 300 takarót, 200 egyenruhát és 60 ágynak megfelelő meny
nyiségű ágyneműt ( matracot is) képes fertőtleníteni . 

Az állomáshoz tartozik még egy víztisztító berendezés is. 

c) Az egészségügyi központhoz négy áramfejlesztő csoport tartozik, megfelelő mennyiségű 
világító berendezéssel. A központ működését sebesült- és anyagszállító gépkocsik is biztosítják. 

d) Olaszországban az elmúlt időszakban bekövetkezett természeti csapások (gátszakadás 
Vajont-ban, árvíz Firenzében, földrengés Friuliban) következményeinek felszámolása során sikerült 
bizonyos tapasztalatokat gyűjteni a mentéshez szükséges személyi állomány felkészítésére, a megfe
lelő szervezeti és technikai keretek kialakítására. 

Befejezésül néhány gondolat a NATO európai infrastruktuális programjáról a külföldi sajtó szemelvé
nyek alapján 

WASHINGTON és BONN megegyezésével küszöbön áll a végleges megállapodás a NATO 
infrastruktuális fejlesztési programjáról - közölték NATO-források. A programról már a nemzetvé
delmi miniszterek idei májusi ülésén tárgyaltak, de a felmerült pénzügyi nehézségek miatt akkor 
nem tudták véglegesen elfogadni. Az NSZK-amerikai megegyezés értelmében hat év alatt 
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{ 1985-90) összesen 7 ,8 milliárd dollárt fordítanak katonai alaplétesítményekre: repülőterek, katonai 
raktárak, csővezeték, legkorszerűbb távközlési vonalak létesítésére Nyugat-Európában. 

Az összeg 53%-át az USA és az NSZK fedezi fele-fele arányban, a maradék 47°0-ot ped,ig a 
többi tagország meghatározott arányokban. Az ő hozzájárulásuk szükséges még a program elindítá
sához. W ASHI GTON eleinte 10 milliárd dolláros programot javasolt, a nyugat-európaiak azon
ban 5-6 milliárdnál többet nem akartak ajánlani. A végül kialakult megállapodás kompromisszum, 
amely 40°0-kal növeli a hasonló jellegű fejlesztéseket a NATO-ban, és erősen növeli BONN jelen

tőségét a NATO-szervezetben. 
A megállapodás továbbá lecsendesítheti megfigyelők szerint az amerikai törvényhozásban 

azok körét, akik a nyugat-európaiak "tehervállalási készségének" hiányában az Európában állomá
sozó amerikai csapatok részleges vagy teljes kivonását sürgetik. 

A Diario-16 című MADRlD-i újság, katonai dokumentumokra hivatkozva, a következőket 
közölte: a NATO célul tűzte ki a spanyolországi és portugáliai támaszpontok és üzemanyagvezeté
kek fejlesztését, hogy az Ibériai-félszigetet megbízható utánpótlási övezetté fej lessze ki egy európai 

fegyveres konfliktus esetén. 
A terv szerint Spanyolorszagban kibővítik a ROTA-támaszpontot és egy további támaszpon

tot építenek az ország ÉNY-i részén az Atlanti-óceán mellett. Portugáliában egy új támaszpontot 
építenek csapat- és hadianyag utánpótlás számára LISSZABOJ\. közelében. 

A terv előirányozza továbbá az Ibériai-félszigeten, Közép- és Dél-Európa ellátására két további 
üzemanyagvezeték építését és Portugália déli partjához vezető csatlakozó vezeték lefektetését. A 
fővezeték egyike Galicia ÉNY-i részéből az északi tengerpart mentén Franciaország D-i részéhez 
vezetne, a második fővezeték pedig Spanyolország D-i partvidékétől CADIZ mellett északi irányba, 

Franciaországba vezetne. 
A csatlakozóvezeték a portugál SI. ES olaJkikötőből MADRID magasságáig vezetne és ott 

csatlakozna a már meglevő olajvezetékhez, amely olajjal látja el a spanyolországi TORREJO'J és a 

ZARAGOZA amerikai támaszpontokat. 
A NATO Területi Hadsereg {LOGISZTIKA) minden egyes egységnek {NSZK) területen az 

a feladata, hogy a speciálisan haditechnikai anyagokat, egészségügyi anyagokat, illetve a t-..ATO 
vezetékrendszerből származó üzemanyagokat kezelje. Ezen kívül feladatuk még a nemzeti felhasz
nálók segítése, akiket szövetséges haderóként megegyezés, vagy megallapodás biztosít. 

Fontos részt képez még a nemzeti és szövetséges haderők polgári-ügyi és üzemi ellátása, a 
Német Szövetséges Hadsereg Ügykezelésének segítségével. {Beszerzés a fennálló rendelkezések 
alapján, és a védelmi esetben érvényes törvények szerint ún. Biztonsági Törvény, Szövetségi Irányí

tási Törvény.) 
Ezek a nemzeti és szövetséges haderők kiegészítőleges kívánalmai az előre tervezett igények 

mellett {Mob Plan Bw) jelentkeznek, a NATO területi hadseregparancsnokságának illetékességébe 
kerülnek, a Német Szövetségi Hadsereg Ügykezelőségének továbbítva beszerzésre. A védelmi kerü
leti parancsnokságok {VBK) és a Védelmi Területi Parancsnokságok {VKK) kiegészítőlegesen a 
szövetséges haderők előre tervezett igényeinek időszakos ellátó állomásaiként tevékenykednek. 
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