
rürpörnt HADSEREGEK szÁn-lzrölpt
rrmpnónlprr LoGISzTIKAI nIzrosírÁs,q.

(Nemzetközi kitekintés)

Bitmer Islwin\

Ma, amikor a rendszerváltással azúj poütikai,jogi és társadalmi rend_

szer kialakítása fo$ik és a gazdaság - ha kisebb-naryobb zökkenókkel is

- feltartóztathatatlanul halad a piacgazdaság megvalósítása felé, mind
gyakrabban lehet találkoznj azza| a meghatározással, hogy "gökeres vál-
tozásoknak voltunk szemtanúi az elmúlt 3-4 évben" . Ez a meghatátozás
érvényes a társadalom szerves részét képezó fe5lveres erőkre és testü-
leteke (MH, BM, HÖR) is, ahol szintén jelentós változrások vannak fo-
l},amatban. Módosulnak a harc es hadmúveletek valamint ezek biztosításának
módjai a Magrar Közíársaság Biztonságpolitikai Alapelveiben lefekte,
tett követelmények szellemében:

- Megtörtén{ a MH létsámának nagy arányú, minteg30-35 Va-"os

csökkentése.

_ AVarsói Szerződés megszűnése é§ a szovjet c§apatok kivonása
után megváltozott a c§apatok diszlokációja, kialakult ery arányosabb
elhelyezése a védelmi koncepció érdekében.

_ Megkezdődött a Párizsban aláírt (CEF) szerződésben az MH
részére meghatározott feglverzetkontingensek kialakítása.

- A haderőreform keretében a haderőnemi parancsnokságok és
katonai kerület parancsnokágok kialakításával egy időben a feg5rverzet-
technikai és hadtáp §zolgálatok integrációjával megalakult az anyagi-
technikai szolgálat, kezdetben legfelső szinten, majd haderőnemi,
kerületparancsnoksági és csapattagozatban.

l Biltn.r l§tváí óma8y, tudományos tkztönűja§, ZMI(A Hadtáp Taí§zék
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- A védelmi koncepció tükrében felszámoltak esr sor tábori
jellegű hadtáp és feryverzet-technikai biztosító-ellátó magasabbe5né-
get és egységet.

- A kialakulóban lévő ATB rendszerben az ellátási elvek között
megjelent és egne inkább meghat ározóvá vált a lerületi ellátás-biztosí-
tás elve. A fe5iveres erők építésében elodááatatlan feladattá válik a

közeljövóben a kialakult anyagi-technikai biztosítási rendszer tovább
fejlesztése, konzerűsítése.

Ez utóbbi feladat kapcsán az anyagi-technikai biztosítá§i rendszer
fejlesztési irányainak, alternatíváinak meghatározása érdekében elke,
rülhetetlen más államok e területen elért eredményeineküzsgálata azon
celból, hogy a fejlesztés esetleges buktatóit kikerüljúk és az ország geo-
stratégiai helyzetének, fegreres erőinek leginkább megfelelő biztosítási
rendszert alakítsunk ki.

Ebből kíindulva tartottam elengedhetetlenül szükégesnek három
olyan áItam feryveres erőinek anyagi-technikai (logisztikai) biztosítási
rendszerének bemutatását, amelyek tapasztalataiból meríthetünk saját
anyagi-technikai biztosítási rendszerünk fejlesztése és korszerúsítése so-
rán.

I. Svájc

A svájci haderóben a logisztikai szervezet közvetlenül a VKF logisz-
tikai helyette§ alárendeltségébe lartozik (1.sz.melléHet) és né5l alap,
vetó szo|gálatra tagozódilc támogatás és ellátás, egészségűgri szo|gálat
§zállító §zolgáIa! territoriálls szolgá|at.

A támogató és ellátó smlgálat feladata az ellátás, továbbá mindazon
anyagok után- és hátraszállítása, amelyek a fogyasztással és a javítással
vannak összefüggésben.

Az egészségügri és sáttííó szolgálat íeladata értelemszerú, meg-
e5lezik az MH hasonló szakágainak rendeltetésével.

Számunkra érdekes a Territoriális szolgálaí, hiszen e szolgálatra
hárul a területvédelem megszervezése, a különböző létesítmények őrzé-
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se, védelme, a tájékoztatás, riasztás és hadigazdálkodás szervezése, irá-
nyítása.

A logisztikai szervezetek elhelyezÁére hat territoriális ónát alakí-
tottak ki (2.sz. melléHet).

A hat territoriólis zóna a központi logisztikai parancsnokság aláren-
deltségébe tartozik.

A territoriális zóna parancsnoka kettós feladatot lát el, amelyek ka-
tonaiak és polgáriak ls.

1. Hadsereggel kapcsolatban: ellátrás es fenntartás, valamint a had-
sereg érdekeinek védelme a polgári szervekkel szemben.

2. A polgári lakossággal kapcsolatban: a térség védelme, segítség-
nyújtás, közüzemek és létesítményekvédelme, hadigazdálkodási szolgál-
tatás nyijtrása, tájékoztatás biaosítás4 riasztás rendszerének fenntartása,
végrehajtása.

Hadsereg és lakosság érdekében kombinált egésxégüryi ellátás biz-
tosítása.

E feladatok vegrehajtására minden territoriális óna változó erőben
rendelkezik ellátóezreddel, terülewédelmi ezreddel, tenitoriális kórház-
zal, valamint hadkiegészító központtal.

Támogatás és el|átás

Minden egles territoriális zónában vannak ellátóbrázisok, amelyek-
hez földalatti raktárak és műhelyek tartoznak Ezek a bázisok ahhoz az
ellátóezredhez tartoznak, amelynek szervezetébe szerveztélq minden
egles ellátóezredhez 4-8 logisztikai kózpontz tartozik. A territoriális ó-

2 L€isaikai központ otyan anya8táíoló, é§ jáűtó-helyíeálító kapacitás§al í€ndelkézó sz€rvezet,
amely a csaPatok mindennemű aDya8i i8ényét 0ószer, 1tzemasyag, éleltni§z€í, javítóányag,
taílalékalkatré§z,stb.)kéPeskielé8íleni,valami a sftlt, me8hiM§odoit haditechnikei eszlózöket
meBiMtaai,helyreá ílad.
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nákban a hadsereg biztosítására kiadott készletek me|lett őrzik a polgári
lakosság részére szolgáló anyagi készleteket is.

A tárolt készletek mennyiségét jól szemlélteti, hogy a haderőreform
elótti ófi),000 fős szárazföldi erő után ó50.000 tonna anyagot tároltak,
amely a polgári lakosságot nem számítva több mint 1 tonna/fó. A territo-
riális zónákban biztosítani kell mindazon csapatok működését, amelyek
ott tevékenykednek,

A légierő és a légvédelem önálló ellátó rendszerrel rendelkezik,
amely a territoriális ónátóI teljesen független.

A zászlőalj szintű erők feltöltését közvetlenül territoriális zónában
hajtják végre, csak rendkívüli esetben történik kiszállítás részükre. Va-
gyis a szárazföldi erők állományába tartozó mintegy 8@ zászlóalj kiszol-
gálására, támogatására minte$/ 70 logisztikai központ áll rendelkeásre,
az egészségüg5ri biztosításra pedig minteg 50 tábori kórház.

A zászlóaljak szállítóeszközeinek csupán 20 km-t kell megtenni a
logisztikai központig, ahol felvételezhetik az élelmiszert, lőszert, üzem-
anyagot, pótalkatrészt, s minden részúkre szükséges anyagot.

Egészségüryi szolgálat

Minden territoriáIis zónában található 44 íábori kórház, amelyek
kapcsolatban vannak a polgári kórházakkal. Minden eryes kórház kapa_
citá§a 500 fő.

A kórházakban a katona és polgári személy ellátása megkülönböz-
tetés nélküI történik. Minden territoriális zónában létrehoznak bizonyos
számú olyan kórházat is, amelyeknek szerepe a mentésben, kiüútésben
jut kifejezésre.

AzászJóaljnálkeletkezett sérültek az elsősegélyrryrijtás után a terri- 1

toriális zóna kórházába kerülnek, de a szállítás nem tarthat tovább. mint
egl óra.
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Sállító szolgálat

Aterritoriális zónában az utánpótlás igen korlátozott, mivel minden,
a harc megvívásához szükéges anyag a helyszínen van. Amennyiben
utánpótlás szükéges, minden szállítási ágazatot bevonnak annak végte-
hajtásába, a málhás-állatoktól a drótkötélpályáigbezáró|ag.

A parancsnok és logisztikai főnök (parancsnok) klpcsolata

Ahadtestnek nincs semmilyen sajátos, a logisztikai biztosítással kap-
csolatos feladata, a hadtest ezirányú twékenysége arra korlátozódik,
hogl a territoriális zónában "fe|vege" a részse járó logisztikai támoga-
tást.

Territoriális zóna parancsnoka minden egyes alakulat számáía elké-
szíti a kiutalást a parancsnokok előzetes kérése alapján. A logisztikai fÓ-

nök (parancsnok) kiutalja az alakulatok részére a logisztikai központokat,
ahonnan az ellátást végre lehet hajtani. A magasabbegység-parancsnok
utalja a zászlóaljakat a logisztikai ellátó központokhoz.

A hadműveletek irányításával és vezetésével megbízott parancsno-
kok ily módon mentesülnek a logisztikával kapcsolatos feladatok alól,
nem kell figyelmet fordítaniok a logisztikai erók telepítésére. Osszegez-
ve a logisztikai rend§zernek két fő szereplője van: az egik a zász|óal1, a
másik a tenitoriális zóna.

II. Izrael

Izraelben a szárazföldi baderó egpégei három kerül ethez, azÉsza-
ki-, a Közepső- és a Déli-parancsnolrság alárendeltségébe tartoznak.

Az inaeli haderó logisztikai biztosításának rendszere, felépítése a
területi tagozódást követi.

A nagl volumenú szál|ítások elkerülése végett igen na5r a várható
felhasználás területén, vagy annak közelébe telepített lőszer, üzem-
anyag, élelem, víz, stb. aDyagraktárak és tárolók sána.
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A logisztikai biztosítás szakembereinek többségét hárború esetén a
raktárak közelében lévő területekól behívott tartalékosokból, naglreszt
nőkből biztosítják.

_ Annak érdekében, hory békében ne kelljen nagy számú szakalegy-
séget fenntartani, mindent ú5l szerveznek és telepítenek, hogy az azon_
nal és zökkenómentesen katonai fetadatok ellátására térhe§sen át.

A felvonulási utak mentén bizonyos szakaszokon kisebb működó,
va§l gyorsan aktivizálható, felszerelt múhelyek vannak. A szállítási vál-
lalatok, illetve vállalkoák szállítóeszközeit, telepeit, raktárait, felszere-
léseit, különleges gépeket, berendezéseket a békében is ott dolgozó
§zemél}zettel együtt veszik igénybe katonai (hábonis) feladatok végre_
hajtása érdekében.

A logisztikai biaosítás szervezése, adminisztrációja békében és há-
boniban e5laránt aktív "e|látó c§spatokrei hárul, ame\ek "utánpótló
csoportokból", "s ?rllári szolgálalból", valamint''egészségügi csoportok_
bóI" állnak.

Az ellátrócsapatok a fegyverzet és különleges felszerelés kivételével
ellátják mindhárom haderőnemet.

Az uíáuprótló c§oportok gondoskodnak a q§apatok élelmezéséról,
utánszállításokról.

A szertári szolgálst pedig az egyes körzet parancsnokságok terüle-
tén széttelepített raktárakra, műhelyelre épülve a haici technikai eszkö_
zók (hk., tüzérségi löveg, jármúvek) karbantartását, javítá§át, valamint a
lőszer tároliásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat látják el.

A dandárok állomáshelyein olyan nagyságú raktárakat építenek,
amelyek alkalmasak a dd. összes anyagi-technikai felszerelésének raktá-
tozására.

Az aktív, illewe az "M" útján feltóltött dandárok alárendeltségébe
tartozó "ászlóaljak közvetlenül ahhoz a körzetparancsnokághoz foidul-
nak napi ellátásukhoz szükséges élelem- és üemanyag-igényeikket,
amelynek területén állomásoznalc
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A körzetparancsnokság az alárendeltségében lévó raktárakból az
utánpótló csoportok útján elégíti ki az igényeket, kiszállítással.

A dandárraktárban táíolt fegyverzet, technikai anyag- és eszköz
készletek pótlása a körzetparancsnoksághoz |eadott dandárigénylés
alapján a szertári szolgálat útján valósul meg.

Ez a rendszer kikü§zoböli a hosszabb utánszállításokat és kűlön el-
osztóhelyek telepítését.

Egészségügri biztosítás

Az egésxégűg5ri biztosítás terén hasonló elveket követnek mint az
általános logi§ztikai biztosításnál. Az egészségügyi biztosítás néhány ál-
landó állományu orvostól, század és szakasz szintű egészségüryi szewe-
zettól eltekintve békében és háborúban egyaránt a Szakszervezeti
Szövetség Munkaüryi Betegellátó Szervezetére épül. Szervezetileg lét-
rehoztak ery állandó katonaorvosi törz§et, azonban az owosok zöme
hárború esetén tartalékosokbóI kerül ki. A betegellátás stacionér kórhá_
zakban és ún. lazaretekben valósul meg.

Háború esetén minden zászlóaljnáI 7 főből álló egészségügyi csoport
működik, élén egl orvossal. E csoport felszerelése korszerű. a sebesül-
teket ryors helyi ellátás után gépkocsivalvary helikopterrel szállítják hát-
ra a stacionér kórházakba á ott részesülnek szakellátásban.

Az izraeli haderó logisztikai biztosítása terén messzemenóen figye-
lembe veszik az orság területi és lélekszám adta kereteket, lehetősége_
ket. Ahadsereg háborús müködése s/or§ területi mozgósítási rendszerre
épül szemé$i és anyagi vonatkozásban egyaránt.

Az alkalmazás helyén működő körzetparancsnoksághozvaló ellátási
alárendeltség, lehetóvé teszi a dandárok ryors átcsoportosítását a mobil
készletekkel e$^itt, na§/obb logisztikai alakulatok és szewek mozgása
nélkül.
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III. Németorság

A szárazfóldi haderó logisztikai szolgálatának, valamint a territoriá-
lis haderő logisztikai szolgálatának (amelynek feladata a tábori haderő
anyagi,- technikai és egészségüryi támogatása) egységei és intéznrényei
az orság egész területén helyezkednek el és e$nittal ellátják a légieró
és a haditengerészet logisztikai támogatását is.

A logisztikai támogatásért négy tenitoriális parancsnokság: A
Schlesweig-Holsteini, az Eszaki, a Déli, valamint az újonnan felállított
keleti a felelós.

A territoriális parancsnokságok G-4 (hadtáp) törzsosztálya szervezi
a teíületükön tartozkodó tábori haderó csapatainak. valamint a territo-
riális haderő csapatainak, törxeinek anyagi-technikai és egésxégügyi
biztosítását, a szárazföldi haderő vezetési törxének utasításai alapján.

A territoriális parancsnokságok létesítményeiben, raktáraiban
trámlják a sárazföldi haderő készleteinek döntő hányadót az összkész-
let miní€g/ 60 7o-át

A területi parancsnokságok a Bundeswehr egé§z§égügyi biztosí-
tásának nary részet is végrehajtják.

A territoriális parancsnokságok alárendelségébe tartozó létesítmé_
nyek biztosítják a szárazföldi haderó technikai biztosításának jelentós
részét, valamint a gépjármúvek javítását mindhárom haderónem számá-
ra.

A territoriális parancsnokságok felelósek a NATO üzemanyag cső-
vezeték múködtetéséért, háborű tábori üzemanyagvételező helyek ter-
vezéséért, a csóvezeték karbantartásáért és a csapatok ellátásárért.

E parancsnokságok fontos feladata még a polgári anyagi forrrások
mozgósítása és felhasználása, a feglveres erók anyagi ellátása és a jaű-
tó-karbantartó feladatok elvégzese.

A békében is meglevő, működő beszerzesi szabályok mellett a Bun-
deswehr vezetése az éwényben lévő töwények alapján tervezi a polgári
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anyagi ké§zletek és szolgáltatási kapacitások kényszerű igénybevételét,
az érdekeltek akarata ellenére is.

A territoriális parancsnokágok alárendeltségében lévó logisztikai
szolgálatok összekötő szerepeket is betöltenek a harci övezetben lévó,
az a lapja va dalmazdsl' képező és a háborús készleth ez tarozó anyagi esz-
kózök, valamint az összekötő övezetben a logisztikai fónók résáre álta-
lában a tengeren túlról átszállított készletek között. (Az MH-ban
alkalmazott elvek alapján ez az összekötő kapocs a harcászati és a hadá-
szati tagozat között mint hadmúveleti anyagi készlet funkcionál.)

Az erységek alapjavadalmazását minden féle anyagból a mindenko-
ri elhelyezési helyen raktározzák. Az utolsó években a helyőrségekben
is kiépültek az ehhez szükséges lószerraktárak.

Anyagi biztosítás

A logisztikai fejlesztésnél jelentős szerepet töltótt be a széttagoltan
telepített raktár, jaűtó-karbantartó, egészségügyi h á|ózat klépítése.

Ez az infrastuktúra a kiépített objektum-hálózat elemeiből, a kóz-
ponti raktárakból, a haderó által igénybe vett polgári raktárakból, had-
teshaktráralóól,valarnint a NATOéspolgiári iiananlagcsővezeték-hálózatbol
áll. A kiépített ellátó-hálózat lehetővé teszi a törzsek, csapatok és intéz-
mények ellátásának megkönnyítését békében, biztosítja a békeállapotról
háborús állapotra történó ryors átállást logisztikai biztosítrás szempont-
jából. A már békében kiépített logisztikai objektumokat mozgósítás után
a tábori jellegű objektumokkal, ellátószervezetekkel sűritik, illetve a tá-
madás irányába továbbfej)esztik.

3 Az alapi^yadaknazÁ§ f€loszlik "alapfelszefelés.e" (feg},veraendszerek é§ más felszerelés) és

"alaprakomán}Ta", amelyhez 6 fo8yóanya8ok !8ítomak. Az alaprakomány e8y része a "harci
rakomán/, arnelyet a harcjármúveken, vaBy közvetlenül az ale8ységnél tárohak. A
"csaPatrakomány' elneyezé§tl ké§zletet a dandárok, hoovéddmi dandárok, hadosááyok
utáípóttó §ázadaiíál tároljÁt. Az "alaprakomány'ttiztosítja a kótelékek, e8y§égek, ale8y§é8ek 3
napo§ szitké8leteinek kie!é8íté§ét utáttpóüás néIkul.
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A szettagoltan telepített raktárhálózat lehetővé teszi a logisztikai
szolgálat jelentős részének keretesítését, a haíco§, valamint a harctámo_
gató csapatok harckészültségének növelését. A logisztikai biztosítás bé-
kében és a nemzetközi feszültség időszakában úgy történik, hogy a
meghatározott körzetben állomásoó szárazföldi territoriális csapatokJ
törxek alárendelt§égüktól függetlenül a hozzájuk legközelebb lévő had-
táp (anyagi-technikai, egészségüs/i) intézményekben kapják meg az el-
látá§t.

A §zéttagolt telepítésű raktárhálózat kiépítésével jelentős mérték-
ben javult a háborús készletek tárolása és elosztrása. A háborris készele_
teket vegyes raktárakban, a várható megindulrási körletekben tárolják.
Jeleltős mennfségben csökkentették az ország területén kívül a Bene-
lux A]lamokban és Franciaországban tárolt anyagi készleteket. Ezzel le-
rövidült a szállítási távolság és gyorsabban állnak rendelkezésre a
szükéges eszközök és anyagolc

Az anyagellátásban meghatározó helyet foglalnak el az utánpótló
csapatok. Feladatuk a tábori haderónél ellátópontok léte§íté§et és üze-
meltetése, amelyek "sűrltft' az állandó jellegű rslíárhátóz8tot, pótol-
ják a megsenmi§ült raktárakat. További feladatuk az anyagi eszközök
oda- és visszaszállítása a raktárak és a csapatok között, valamint a sérült
eszköók hátraszállítása.

A territoriális haderő utánpótló c,sapatainak elsőrendű feladata az
anyagi eszközök szállítása és a hadtestraktárak készleteinek feltöltése,
valamint a kúlföldön és az ország távolabbi körzeteiben tárolt készletek
előreszállítása.

A szállítási feladatok minéI gazdaságosabb és megbízhatóbb ellátása
éljából minden rendelkezésre álló szállítóeszközt (vasút, gépkocsi, hel_
kikopter, hajó, belűzi hajó, katonai és polgári csóvezeték) igénybe vesz-
nek, kerülik a többszöri átrakást, messzemenőleg kihasználják a korszerű
raktározási, valamint anyagmozgatási eszközöket.

Javítás - karbantgrtás

A Bundeswehr vezetése (kiindulva abból, hog5l egl eljóvendó hagyo-
mányos feryverekkel vívott háborúban csak csekély mértékben fognak
rendelkezésre állni harcitechnikai tartalékok) a javító-helyreállító szer-
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vezetekkel §zemben 
^zt 

a követelmény táma§ztotta, ho§I csókkentsék a
technikai eszközök kiesésének mértékét és ntlveljék a csapatjavítás tel_
jesítóképességét.

A csapatjaűtás alapvető feladata ezert a sérülé§ek és meghibásodá-
sok megbízható felmérése és annak eldöntáe, hory élszerű< rövid idó
alatt az adott technikai eszköziket a csapat javítóeszközeivel kijavítani,
varyjaűtásra át kell adni állandójellegi, esetleg polgári javítómúhelyek_
nek

A katonai és magán kézben lévő polgári javítóbázisokMl (arrelyek-
kel szerzódést kötöttek), létrehozták a széttagolt javító hrálózatot, amely
|ehetóvé teszi a sérült haditechnikai eszközök üszonylag röüd szállítás
melletti javítását. A technikai biztosítási rendszernek biztosítani kell,
hory az alerységek harcképessége a harci technika kiesés€ miatt minél
kisebb mértékben csökkenjen.

A technikai biztosítás megbízható irányítása érdekében a csapatok_
nál jaűtó-karbantartó irányító csoPortokat hoztak létre.

Egészs{űgd biztosítás

Az egészségüryi biaosítás (amely a logisztikai biztosításnak nem ré-
sze) alapját a békében szettagolt telepítésú, állandó jellegú egészségü5d
központok é§ katonai kórházak hálózata képezi valamennf haderó szá-
máta.

A hábonis állapotban az egészségűryi ellátás feladatait a csapat-
egészségüryi szolgálat veszi át, fő-kötözó, kötöző és elsósegélynyujtó he-
lyeket állítva fel, továbbá megszervezi a sebesültek kiürítését - a
sebesültszállító századok igénybevételevel - a mógöttes területeo tele-
pült egázségüryi intézményekbe. Az állandó jellegú egészségúryi köz-
pontok, a mozgó tartalék tábori kórházak, a katonai kórházak és polgári
egészségüryi intézmények biztosítják a sérültel sebesűltek, betegek
végleges kezelését, haderőnemi hovatartozásra való tekintet nélkíil.

Az anyagi-technikai, egésxégügri biztosítás feladatainak végrehaj-
tása érdekében a territoriális parancsnokágok aláregdelt§égébe ellát&
parancsnokságokat (Schlesweig-Holstein-i, az Eszaki és a Keleti
Territoriális parancsnokáqnál e§/-€g/, míg a Déli Tenitoriális Parancs-
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nokságnál kettő ellátóparancsnokságot), valamint egészségüryi pa_
rsnc§nok§ágot szeweztek (3.sz.melléHet ).

Az ellátóparancsnokság felelős eg hadtest, valamint a területén ál-
lomásoó territoriális törzsek, csapatok, valamint a Bundeswehr közvet-
lene\ továbbá a haüárórség á más haderónemek csapatai anyagi-technikai
biztosítá§áért,

Az ellátóparancsnokágok állományába szállítózászlóalj (1-3), után-
pótló zászJ.őalj (2-4), javíto-karbantartó zá§zlóalj (1-2), javítóműhely
(1-2), raktárak (20-, 33-36) tartoznak, továbbá es/ összekötó parancs-
nolrság a NATO csővezeték rendszerhez és egl anyag-ellenőrző köz-
pont. Az ellátóparancsnokságok eltéró állományuk miatt különböző
szállító á átrakó kapacitással rendelkeznek.

Az egészségügti parancsnokság felelós a territoriális haderő csapatai
és törzsei, valamint a területükön lévő valamennü katonai intézmény,
szervezet egészségügyi ellátásáért. Álománya 3j egésasógtigyi zászlÓ-
alj, ery-<ry közuti és vasúti beteg§zá|lító század (70-15 betegszállító sza-
kasz szrázadonként), tartalék kórházcsoportok és Bundeswehr kórházak.

A katonai körzetparancsnokágok alárendeltségében egl szállító-
zászlóalj, es/ utánpótló század, ery javítószíaad tartozik és háborúban
csak a territoriális hadsereg harms és harcbiztosító csapatainak anyagi
ellátásáért felel. Ehhez a helyhezkőtött logisztikai intézmények terület
átfogó há|őzatára támaszkodik és maga is rendez be territoíiális ellátó-
és javítóhelyeket.

Egés4ségig5li csapatokból minden katonai körzetparancsnokság két
egésxégügyi ezreddel rendelkezik, mindegyikben 10-16 tartalék kór-
házcsoport (5-5 tartalék k6rház.zal)., ery-ery sebesült szállító gépkocsi
század, eg1 egészségügi veryi üzsgáló laboratórium található.

A katonai körzetparancsnokságok egészségűryi ezredei, a tarta-
lékkórházakból kialakítják az egeszségügyi intézmények területátfogó
há.|ózatát. Ebben a hálózatban helyezkednek el a Bundeswehr kórházak
is_

A katonai körzetparancsnolságok egészségüryi ezredeiból -mozgó-
sítás után kialakítandó kórházszpwezetbe -háború esetén a tábori had-
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§ereg, a légierő és a haditengerészet állományából egyaránt szállítanak
sebesűlteket, betegeket.

A sebesülteknek és betegeknek a tábori hadseregtól, a légierótól, a

haditengerészettól, a fő-kötözőhelyekról történó kiüútésére a territo-
riális parancsno}ság egészségüryi parancsnolságának sebesültszállító
eróit alkalmazzák

Horuá kell tennem, hogy az ismertetett logisztikai rendszer átszer-
vezés alatt áll és a megszüntetendő területi csapatok és a harcoló csapa-
tok logisztikai erőit és eszközeit egy szervezetbe kívánják összevonni
hadtest alárendeltség mellett,

A fentiekból levonható az 8 következteté§, hogy valamennyi állam
úry szervezte (szervezi) fegyveres eróinek logisztikai ellátá§át (támoga-
tását, biztosítását), hog a várható hadműveleti területen, vary ahhoz kö-
zel állandó jellegú raktár és szolgáltató hálózatot épített ki (az o*zág
területén eges létesítmények, amelyek békében is funkcionálnak, veszé-
|yeztetettség esetén azonnal vagr rövid időn belül aktiüzálhatók a c§a-

patok ellátása érdekében), amelyeket eg esetleges háborúban mozgósítás
után aktiüzálnak a területen lakó tartalékosok behívásával. A biztosítrás
megszervezésekoí arra törekedtelq ho§/ a csapatok manővere függetle-
nítve leglen nagy mennfségú anyagi eszköz készletek mozgatásától és
az alkalmazás körzetében a csapatok minden számuka nélkülözhetetlen
anyagi készletet, egészségügd ellátást, javító-helyreállító szolgáltatást
"helyben" megkapjanak

A területi ellátást legtipikusabban Svájc oldotta meg, mivel zászlóalj
tagozat fölött az egnégek, magasabbe5lségek nem rendelkeznek ellátó-
biztosító alegységekkel, mindent a territoriális óna biztosít a harcolók
tészÉte.Ez az egledi ellátási rendszer sajátos módon ötvözi a fegyveres
erók és a polgári lakosság ellátását is, nem téve különbséget köxittük

Németország sajátossága, hory a tábori haderó utánpótló, ellátó, biz-
tosító erőit a területi logisztikai erókkel sűritil! illetve ha szükséges
pótolják az ellátóparancsno}ságok raktár- és szolgáltató hálózatáí.

Az Izraelben megvalósított biztosítá§i rendszert úgl szervezték és
objektumait úg5l telepítették, hory azonnal és zökkenómentesen képes
leryen ellátási feladatok végrehajtásának megkezdésére.
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Az általuk megvalósított rendszer kiküsxlböli a hosszabbtávú után_
szállításokat, a külön elosztó és utánpótlóhelyek telepítését.

_ _Mindezen tsps§ztalstokrt, ha korlátomttan és óvatosan is, figye-
lembe lehet venni az MH anyagi-technikai szolgálatának fejlesztésénél.
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1.) Jelentés az NSZK fegvereserók hadtápbiztosításáról MN VK
Budapest 0195/198ó,
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ben és háborúban Drezda, 1990. (fordítás)

3.) Christian Jaberg: Der Basisvenorgungsplatz (BUP) ein mili-
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(fordítrás)
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l97 6B. szám, (fordítás)
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Budapest 0192/198ó.
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3.számú melléHet

A BUNDESWEHR TERRIToRnus nnÁrÓ
PARANCSNOKSÁGOK FÓBB MUTATÓI

{tegység es
tntezmény

Schles,-Ilol.
Terr.Psás
600.el-"
lo,ps.íg

nszati
Terr,Psás
800.el--
lo,psíg

Keleti
Terr.Psás
950.el-"
lo.pság

Déli Terr.P.

850. 860,

ello.ps.ígok

Szíll.z. l 3 3 z 2

Utínpóttó z. 2 4 2 2

Jav.kaíb.z, 1 2 2 2 1

J8vítómű-
hely 1 1 1 2

Raktíí 20 36 33 33 35

Az ellátó paranc§no}ságok alárendeltségébe tartozik, továbbá e§/
összekötő parancsnokság a NATO üza,csóvezeték rend§zerhez, e§r
anyagellenórző központ és eltérő sámú tartálygépkocsikat iránltó sza-
kasz.

Kütönkió állományuk miatt, az ellátó parancsnokágok eltéró szál-
lító és átrakó kapacitással rendelkeznek

A6ü),ello.pság. átlományában van6500 tonna szilárd anyag,2fi)0 m3
iizem- és kenóanyagok 350 m' repülógép tiaemanyag, 70 m" ivóvíz szál-
lító kapacitás és napi 3200 tonna átrakására képe§.

A legnagobb tgljesítményű a 800.ello.pság.. arnely 150ü) tonna szi-
lárd anyag, 10il0 m'íieem-és kenóanyag, 1050 mJ repűlőgép üzemanyag
és 216 mJ ivóvíz sállító, valamint 64fi) tonna átrakó kapacitássat rendel-
kezik
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