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Azt gondolom azok számóra akikvalamilym szinten ebajótítottak egl
üegen nyelva természetes vágl, hogl valós nyelvi lörnyezetben mérettese-
nekmegmennyit is ér a mórmegszerzett nyelwizsga bbonytuőny. Ha ehhez
még további lehető§éq!éft 

^daik 
a szalanai lórnyezet is - nos bótran ól-

líthatom, rendkívül szerencsés körülményről beszélhetilnk

Elóljáróim jóvoltából számomra megadatott az a lehetőség, hory
1996. szeptember 30. és 197. március 21. köótt kózel ó hónapig Német_
orságban a Bundeswehr szervezésében magasabb parancsnoki logiszti-
kai képzáen veryek részt.

Az alábbiakban teímé§zete§en nem lesz lehetőségem arra, hogy a
Bundeswehr logisztikai rendszerének teues keresztmet§zetét érintsem,
hiszen ez a téma egt hosszabb tanulmány megírását teszi szükségessé. Ez
alkalommal a Nénetorságban, a Bundeswehrnél szerzett általános be-
nyomásaimrt, i§mertteimet §zerttném m€o§ztani e tisztelt olvasók_
krl.

Mindenekelótt történelmi áttekintést szeretnék adni arról a politikai
társadalmi folyamatról, amely ebben a közel 350 0ü) km2_en eltérulő 82
millió embernek fejlett Európai életet bizto§ító országban az elmúlt év_
tizedekben lezajlódott. Arról a folyamatról, melyben napjainkra a Bun-
deswehrben az "Innere Führung|, mint filoáfia, mint integrációs modell
és vezetéselméIet meghatározó arculatteremtó lehetett, az e§lenruhás
állanpolgár katonaképe megformálódhatott.

l cyaímati §ándor a|ez, MH Ét€knezáii Etlátó Központ paratrc$oka



1945 május 08-án a Wehrmacht feltételnélktili kapitulációjával véget
ért a második ülágháboní Európában. Németországban 1933-tól hatal_
monlévő nemzetiszocialisták mérthetetlen szenvedést okoztak Európa
népeinek

A kontinens romokban hevert. A §áget§éges glőztes hatalmak a
j altai és potsdami konferencián véglegesítették Németoíszág meg§zállási
öYezetekre történő felosztá§át. Ebben az időben a nyugati szövetségesek
4,7 miüó katonája volt fegyverben Európában. Eg5l éwel később már
csak 879000. A nyugati hatalmakkal ellentétben a Szovjetunió még ezi-
dótájt is 4 millió embert taított fegyveíben.

1949. május 23-án három gyóztes nyrrgati hatalom megszáll,ásizóná-
jának egyesítésével megszűletett a Német Szövetségi Kóztársaság. Ez
idótájt a három gyóztes nyugati hatalom, különösen a kül- és bizton-
ságpolitikájában jelentósen korlátozta a Szövetségi Köztársaságot.
Ugyancsak 1949 őszén a szovjet megszáIlási övezetben létrejött a Német
Demokatikus Köztársaság. A nyugat európai országok törekvéseként
1948-ban létrejött Belgium, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és
Nagy-Brittania köais biztonságpolitikai szövetsége Brüszelben. A Brüs-
szeli ötök, valamint az Egyesült Allamok és Kanada szövetségében 1949.
április 4-én megszületett a NATO védelni szövetsége, melyhez eglide-
júleg csatlakozott Olaszország, Izland, Dánia, Norvégia és Portugália is.
l952-ben c§atlakozott a szövetséghez Törökország és Görögország - a
Német Szövetségi Köztáísa§ágot 1955-ben vették fel tagként, míg Spa-
nyolországot 1982-ben,

Az 1955, júniusában megalakult Szövetségi Védelmi Minisztérium
haladéktalanul hozzáláíott az önkéntesek toborzásátnz. The odor Blank
Védelmi miniszter 1955. november 12-én egy Bonni laktanyában adta át
a kinevezési okmányokat a Bundeswehr önkénteseinek. 1956. január 20-
ánAdanauer al<kori szövetségi kancellár maga is rregszemlélte az elsó öt
kiképző századot az új Német fepveres eró önkénteseit.

A hidegháború végetérésével és a Vanói szerződés összeornlásával
újabb kihívás elé nézett a Német Szövetségi Köztársaság. Az ismert el-
ózmények után 1990. október 02-án 24,00-kor az NDK Nemzeti Nép-
hadserege megszűnt létezni. Természetesen ezzel egyidőben nem cse-
kély feladatot hátraha5lva, amelynek megoldrása a Bundeswehrre várt,
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Mindenekelőtt a személyi állomány további sorsát kellett megoldani
- hiszen a hirtelen 521000 fóre növekedett létszámot fokozatosan 370000
fóre kellett csökkenteni. Jelenleg a Bundeswehrben a többlépcsős kivá_
logatási folyamat befejeztével 3000 tiszt és 7600 tiszthelyettes, valamint
mintegy 20000 polgári személy teljesít szolgálatot, akik tag|ai voltak az
erykori NDK Nemzeti Néphadseregének.

Konoly logisztikai feladatot j€lentett a hátraha§ntt anyagok át_
vétele, elsállítása, bevizsgálása, illetve értéke§íté§e, megsemmi§ítése.
A feryverzet, az anyagl kázletek technikai eszközök 95 Va-a nem volt
illeszthetó a Bundeswehr technikai, logisztikai rendsz.erébe. A feladat
nagsá4át érzékeltető álljon itt mo* néhárry számadat a hótrahagptt anya-
gol<ról, euközólaől:

- harckocsi: 2300 db ,

- páncélozott, illewe speciális harcjármúvek: 9000 db,
- rakétatüzér, illetve légvédelmi rakétarenózerek: 50ü) db,
- harci szállótórepülógépek, illetve helikopter: 700 db,
- hadihajók: 192 db,
- tehergépkocsi, valamint pótkocsik: 8500 db,
- kézifegyverek 1,3 millió db,
- lószer: 300 000 t,
- rakétahajtóanyag (folyekony): 4500 t.

Az Európában végbement politikai folyamatok termé§zetesen a
Bundeswehr szerkezetére is hatással voltak és vannak. Az NDK Nemzeti
Néphadsereg áwételét követő 521000 fős létszóm (1990. olaóber 03.), a
15 hónapos katonaidő 12 hónaposra csökkentésével szeptember végéig
430000 főre csökkent. 1994. év végén a létszám 37ü)00 fó volt, míg gaz_
dasági, költségvetési okokból is l9lb-ban a Bundeswehr létszáma 34000
főből állt.

A védelmi költségvetés 1996-ban 47,1 ;iiliárd DM-ra rúgott, ez az
ö§szeg az ország összkiadiásainak 10 %-a, összehasonlításként 1981-ben
78,3 Vo volt.
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Az ez évi védelmi költségvetés főbb megoszlása a következó:

- A költségvetés összelőirányzata 4ó,4 milliárd DM,
- Személyi kiadások ös§zege: 24,55 Mtd.DM (52,91 Vo),
- Katonai beszerzés: 5,47 MrdDM (77,66 Vo),
- Karbantartás üzemvitel: 4 Mrd DM (8,62 %),
- Beruházás: 70,4MrdDM (22,3 Vo),
- Elelmezés, üzemanyag, csapatgyakorlat katonai kiképzás és

eg éb : 7,53 Mr d DM (16,22 Vo).

A mai Bundeswehr szervezete, sajáto§§ágai

A Bundeswehr szenezete 2 alapvető elembóI óIl:

- Katonai terület a fegyveres erőkkel,

- Ciül terület a közigazgatással (adminisztráció).
Ezen alapvető elemekhez kapcsolódik két független terület
- katonai lelkészi szolgálat,
- katonai bíróság.

A feryveres erók létszáma békében 34fi)00 fó - tartalékos állomány
mozgósításával 650m0 - 70fin0 űő.

Haderőnemenkénti megoszllás :

- a száradöldi erőklélszáma 233 40O fő,
- a légierő létszáma77 4N fő,
- a haditengerésztlétszáma27 2O0 tő.

A hivatásos és szerződéses katoláklétszáma 200 000 fő, a sorállo-
mány létszáma 140 m0 fó.

A sorozott állomány 80 Vo-a aszárazföldi erőknél szolgál - a szolgálat
időtartama jelenleg 10 hónap.

l85



A fegueres erők alapvető feglvenaének számaránya:

harckocsi: 3032 db

pánélozott harcj fumű: 2622 db

tüzérségi eszközök 2056 db

harci helikopter: n4 db

harci repülő: 578 db

hadihajó: 50 db

tengeralattjáró: 17 db

A ciül közigazgatás, amely a feglveres erőhöz hasonlóan a Védelmi
Minisztérium szervezésében van 137 000 fő,

Az alkotmrány 87. szakasz a.) bekezdés rendelkezik a feryveres erők
szervezetéről, ugyanezen szakasz b.) pontja pedig a ciül közigazgatás
szewezetéról. Igen fontos hangsúlyozni, hogl mindkét terület a Védelmi
Minisztérium alárendeltségében van.

A miniszter tagja a szövetségi koímánynak és a sóvetségi kance|lár-
nak tartozik beszámolrással, illewe felelősséggel. A minisztérium vezeté_

sében a minisztert né§ államtitkár segíti.

A Bundeswehr főszemlélője a legmagasabb rangú katona, a legma-
gasabb reprezentánsa a fegyveres erőknek, azonban nem előljárója va-

lamennf katonának, nem rendelkezik parancsadási joggal a fegyveres
erő egésszére, csupán katonai ügyekben tanácsadója a kormánynak.

A szcive*égi védelmi minisztériumban található az egyes haderőne-
mek élén álló szemlélő a saját törzsével. Saját törzzsel rendelkezik a Bun-
deswehr főszemlélője is.

A főszemlélő helyettese egyben a hozzávetőleg 190 öná|lő szerveze-
tet számláló Bundeswehr Központi Katonai szervezetek vezetője is. Ide
taítoznak a különböző Akadémiák, Egyetemek, Katonai Kutató Intéze-
tek, Katonai külkapcsolatokkal foglalkozó szervezetek.
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A fófelügyelő, valamint a helyettese és a haderónemek élén álló fel-
ügyelők alkotják a katonai vezetó tanácsot.

A haderőnemek struktúrája közel hasonló. A logisztikai biztosítás
tervezése és végrehajtrása terén rendkívül fontos az alábbi erősen leegy-

szerűsített §zabáIy, niszerint valanennyi repülQ és repüléssel kapcso-
latos eszköz, feladat logisztikai biztosításáért a szárazföldi erók fel-
ügrelője a felelós, vatanennyi azon eszköz és logisztikai biztosíttísáért
amely úszi\ a haditengerészet felügrelője a felelós, minden más fenn-
maradó fegrverrendszer és terület logisztikai biztosításáért a száraz-
földi haderő felügyelóje a felelős.

1.) A sárazítildi haderó szervezetében a Koblenzben állornásozó
Szárazföldi Vezetési Parancsnokságon tervezik és szervezik az I, 2, és

3. Hadtest alkalmazásával kapcsolatos feladatokat.

Kölnben található a Szárazfötdi erók hivatala, amely felelős a fegy-

vernemi állomány kiképzéséért, továbbfejlesztéséért, a 1'7. Szárazföldi
Kiképző Iskola működteté§éért, a §zemélyügyi feladatok végzéséért-

Mönchengladbach városában van a Sárazföldi erók támogató pa-

rancsnoksága, amely felelós az anyagi biztosításért, a logisztikai és egész-

ségügyi biztosítás tervezéséért, a vegrehajtás ellelőrzéséért -

Alárendeltségébe tartozik a Szárazíiildi eűk anyagi hivatala, amely

Bad Neuenahrban állomásozik, valamint a Központi Katonai Gépjár-
műnyilvántartó, amely Düsseldorfban található.

A Bundeswehr logisztikai bbtosításának gnkorlati megv alósítój a had,
erőnemi szinten a hárotn logiszt'tkai danáír, vallmint ep egészségúgi dan,
űr, illene a kiilönböző depók és javító iketnel9 alegségek

2.) A légieró struktúrája természetesen a sajátosságok figelembe,
vételével m€eslezik a Sárazföldi hader6nemével.

A Légier6 feliiglelóje a saját törzsével Bonn-ban a Védelmi Minisz-
tériumban található.
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A légierő vezetési parancsnotsága:

Uryanúry, mint a légieró hivatala, valamint a légieró támogató pa-
rancsnoksága KöIn-Wahn laktanyában diszlokál.

A légieró vezetési parancsnolság tervezi és szervezi az alkalmazással
kapcsolatos feladatokat. Közvetlen üt irányítja a Dél és Évak légieró pa-
rancsnolcsóg tevékenlnégét, amely Mestetten illetve Kalkar térségében
települ.

A p ara nc s n o l<s á go k a l árende lt s é gé b en 2 - 2 lé gie rő hado s zt ály t ahlh a t ó

- 1. hadosztály állomáshelye Karlsruhe,

-2.hadosztályállomáshelye Birkenfeld,

- 3. hadosztály állomáshelye Gatow,

- 4. hadosztály állomáshelye Aurich.

A légierő íámogató parancsnokság, amely felelős valamennl, a lé-
gierőhöz kapcsolódó központi logisztikai tevékenp ég terv ezéséér t és v e -
zetéséért szintén Köln-Wahn laktanyában tevékenykedik. Alárendeltsé-
gében található a légierő anyaghivatala (Köln-Wahn).

A h ad erőn emi l ogis zti kai bbt o s ít á s s al kap c sol a t o s v égrehaj t á s i fe I a d a -
tokat szintén a támogató parancsnol<ság alárendeltségében lévő 6 logiszti-
kai ezred, az állományukban lévő javító múhelyekkel, üzemekkel és depók-
kal végzik

A l€ieű hivatala, amely felelős az általános katonai, valamint a
szakkiképzésért, az alárendelt légierő iskolák, kiképzó ezredek tevé-
kenységéért, valamint a légierő személyüggyel kapcsolatos feladatok
végzeséért, szintén Köln-Wahnon található.

Egyébként a Köln_Wahn helyőrségben lévő laktanyában több mint
6500 katona és ciül alkalmazott teljesít szolgálatot _ szinte a légieró va-
lamennyi legfontosabb vezetési szerezete itt egy helyen található.

3.) A haditengerÉszet §zervezeíe, ameltyel részleteiben nem kívánok
foglalkozni, a sajátosságok figrelembevételével megeryezik a ferrtiek-
ben vázolt hederűnemek struktúrájával.
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4.) A haderónemi szervezetekhez hasorlóan az egészségügri szol-
gálat éIén is szemlélő áll, struktúrájában azonban jelentósen eltér a
hadeűnemeknél megismeríekétől.

A Bundeswehr egészségügyi szolgálat szemlélóje szűk törzsével a
Védelmi Minisztérium szervezetében található. A felüryető közvetlen
alárendeltségében van a Bundeswehr Egészségügi Hivatala, amely alá_
rendeltségében a Központi Kórház (Koblenz), valamint 7 Bundqswehr
kórház, Egészségügyi Centrum, 5 különböző Egésxégügyi Intézet, vala-
mint a Rundeswehr Egészségügyi és Egészsége§ életmód Akadémiája ta-
lálható.

A szárazföldi eűk hivatalában van szervezve (a VI. osztály) a szá-
razföldi erők egészségüg5ri szolgálata.

A légieró egészségügyi szervezete élén a légieró fóorvosa áll. A ha-
ditengerészetnél egy osztály szerve zi az egészség;jgi ellátást.

A feg5rveres erők hivatalában - mely hivatalt a Bundeswehr fő szem-
lélő helyettese felügyel - vezető egészségigyi tiszt irányítja az egész-
ségügyi ellátást.

A Bundeswehr civil közigazgatás szewezeíeinél az egészségügyi el-
látást a minisztériumban lévő orvos referens irányítja.

Azt gondolom sokakat érdekel annak a szervezetnek a felepítése és
múködése, amely szinte egledüIáIló a világ hadseregeinek sorábai is - ez a
bbonyos c iv iI ad,minisztráció, kózigazgatá s.

5.) A konábban már említett a Német Közüársaság Alkotmányának
87/b. cikkelye értelmében létrehozásra kerülí ery a fegveres erőktől
független Bundeswehr adminisárációval foglatkozó §zervezet, amely_
nek vezetője - aki nem katona személy _ Bonnban a Védelmi Miniszté_
riumban a miniszter alárendeltségében tevékenykedik a saját inányító
szervezetóvel. Jogá|lását tekintve a haderőnemi szemlélőkkel megeg;re_
ző jogköröket gyakorol.

Ez a szervezet rlem reprezentánsa a ciül kontroll gyakorlój ának, hi_
szen mint ahogyan említettem a miniszter alárendeltségében van, a vé-
delmi kciltségvetésből fedezik a működés költségeit.
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F;zen szÉrvezot hivatott úgymond mentesíteni a fegyveres erőket a

közvetlen katonai tevékenységi körükhöz nem tartozó feladatok alól,

Nézzü\ melyek ezek a főbb feladatolc

- hadkiegészítési feladatok;

- a ciül alkalmazottak felvétele, felkészítése a szervezetek állomány-
táblában szereplő beosztási helyeire;

, a hadi felszerelések fejlesztése, csapatpróbája, beszerzése;

- minósített időszakban a fegyveres erők anyagi szülrségleteinek ki-
elégítése;

- intézi a Bundeswehr jogi és igazgatási ügyeit;

- intézi a szociális feladatokkal kapcsolatos ügyeket;

- számfejti a Bundeswehr teljes állománya illetményét, intézi a nyug-
díjazással kapcsolatos ügyeket, utazási költség elszámolást;

- biztosítja a ruházati anyaggal és élelmi anyagokkal történő ellátást;

- felel az elektronikus adatfeldolgozó rendszer múködtetéséért.

Talán sikerült eryértelművé tennem, hogy a fentiek éítelmében a
parancsnokok, vezetók, főnökök nem munkáltatói a szervezetükben lé-
vő ciül rállománynak, tehát ha elégedetlenek az illető személy tevékeny-
ségével közvetlenül nem bocsáthatják el, hanem tájékoztatják a ciül szer-
vezet illetékes vezetőjét, aki lefolytatja a üxgálatotés dónt a továbbiakat
illetően.

A Bundeswehr köigazgatási adminisztróció tagozódása a csapatok-
nál tevékenykedő szewezetelce, a területi adminfuztrációra és a hadiPlsze-
reléssel kapc solatos tev élcenységre irfuryul

Hadoszíály szinten önálló osztály tevékenykedi\ ászlóalj, ezred
és dandár szinten úgrnevezett csapat adminisztníció (Truppenverwal-
tung) műkii<lik



A terűleti admini§ztráció§ hivatalok a Német Köztársaság egész te-

rületét lefedve jö fieklétíe hét helyőr§éqben állomósoznak ígl:

I. Kiel

II. Hannover

III. Düsseldorf

IV. Wiesbaden

v. stuttgart

W. München

VII. Straussberg

Feladataik közé tartozik azon eszközök, anyagok, felszerelések be_

szerzése - a katon aiszervezetekigénye alapján - amelyeket nem célszerű
központi beszerzés alá vonni.

Természetesen a területi elynek megfelelően végzik a versetrye§/ez-

tetéssel kapc§olatos összes feladato{ például az élelmiszerek vonatko-
zásában a húsra és hentesárukra, a tojás, zöld§ég, §rümólcs á eryéb rom_

landó é|elmi anyagokra vonatkoóan, De ugyanígy szerzik be a különbö-
ző foryóanyagokat, fektetési, elhelyezési anyagokat, festéket, lakkot,
speciáiis oidó olajokat, különbözó kereskedelemben kapható szer-
siámokat, akkumuiátorokat, gumiabroncsokat, tisztítószereket és eryéb
nem központi beszerás körébe sorolt anyagokat.

A központi beszerzéseket a Koblenzi sákhelyű Sávetségi Hadi-
technikai és Beszerzési Hivatal végzi, amelyet ery elnók vezet és két fó
alelnök segíti munkáját. A hivatal létszáma 15 000 fó körül van. Ez a
szervezet végzi a haderőnemek igényeinek megfelelóen a központi be-

szerzésekkeikapcsolatos pályázatokat, tárgyalásokat, szerződéskötése-
ket. További igen fontos feladatuk a feg5iverrendszerek fejlesztésével,

csapatpróbájával kapcsolatos tevékenység végzése.

A Bundeswehr valamennyi beszerzése kizárólag a fent említett civil
szervezetek útján történheü
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Reményeim szerint a leírtakban sikerült olyan információkkal szol-
gálnom a Bundeswehr-ről és annak logisztikai szervezeteiről, amely hoz-
zásegíti az olvasót egy NATO tagország teljesebb megismeréséhez.

Mint a bevezetőmben említettem, ezeket és még sok egyéb ismeretet
azon a magasabb parancsnoki logisztikai képzés keretén belülszereztem,
amelynek rendszeréről befejezésül szólni szeretnélc

A képzés programja rendkívül racionálisan kerűlt öss zeállításra; te-
íet biztosífua az elméleti és ryakorlati ismeretek megszerzésének egya-
ránt.

Az elméletiképús alapját képezte a német nyelüsmeret szintjének
felmérése, illetve nyelwizsga letétele. Mindez Hüsthben a Szövetségi
nyelüskolán zajlott le, ahol a különbözó országokból érkezett már jelen-
tős német nyelvismerettel íendelkező tisztekkel együtt eg5l hónapig vol-
tunk. A nyehvizsga eredményes letétele után következett a logisztikai
képzésen való részvétel, amely a szárazföldieslégierő legmagasabb szin-
tű logisztikai szeívezeteiben zajlott. Az oktatás elóre jóváharyott tanó-
rarend szeíint a legfelkészültebb felelős beosztású logisztikai tisztek elő-
adásában történt. A foglalkozások reggel 08 órától 16 óráig tartottak.
Időnként gyakorlati foglalkozá§ keretében különbözó logisztikai és javí-
tó alegységeket, javító üzemeket, múhelyeket, anyagraktárakat keres-
tünk fel,

A helpzínen tanulmányozhattuk a Szövetségi Haditechnikai és Be-
szerzési Hivatal tevékenységét is. A képzés következő fázisában Ham-
burgban a I-ogisztikai iskolán, majd Mannheimben a Szövetségi Akadé-
mán bővíthettük ismereteinket.

Kiilönösen a BunleswehrAnyagi Hivatalánál eltöltött közel 4 hét alau
jelentős ismereteket szerezhettünk a NATo-vaI történő egüttműkódés te-
rületeiről.

A képzes valamennl helyszínén állandóan érzekelhettük a Bundes-
wehr tisztek szimpátiáját, érdeklődésüket Magyarország, a Magyar Hon-
védség iránt.

Felelós beosztású személyek fejezték ki reményeiket a Magyar Hon-
védség mielőbbi NATO tagsága iránt.
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Természetesen szabadidőben ismerkedhettünk a német emberek
mindennapi életével, a telepüések, az ország kulturájával.

Összegezve talán esl móndattal tudom legtntább kifeJeznt benyo-
- má§limat Ery,minden terii|eten műkiidóképes or§ágot, társadalmat

és hadsereget ismerhetíem me8,

.
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