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Radli Tibor I

I. Az általános környezet főbb mutatói

Németország hatlerejének létszáma békében jelenleg több minÍ
263.000főt tesz kL Ez hátom hcderőnemben 32.470fő tiszíet' 100.770Íő
tiszthelyelÍest és 129,984 Íő szerződéses, illetve hadkötelezettség alapján
szolgálatot teljesítő személyí je lent.

Az összlétszámon belül a szárazloldi haderónem l8.200 f<j tiszttel,
60.900 fo tiszthelyettessel és 104.800 fő szerzódéses, illetve hadkötele-
zettség alapján szolgálatot teljesítő személlyel részesedik. Mindezek
alapján megállap1tható' hogy a szárazÍöldi haderőnem összlétszáma l83.9000
fó, ami a viszonyszámot tekinfve 70%-os nagyságrendet je lent2

A német szárazftildi haderő ellátó csapatainak rnobil része béké-
ben 25 zászlóaljból és 31 önáIló aleg.vségből áll' amely összesen 19.674
katonával l0 logisztikai ezredbe került szervezésre. Ehhez jiin még az
53 logisztikai bázison szolgáló,l57 fő katona. A mindösszesen 20.13l
katonából álló eltátó csapatok a szárazftildi haderő legnagyobb szak-
csapatát képviselik. f,bből ó.899 fő tartozik a gyorsreagálású erőkhiiz,
azaz minden 3. katona a gyorsreagálású erőknél teljesíti szolgálatát.
(összehasonlításképpen a teljes szárazftildi haderőben minden 6.
katona).

A mozgósítás után is az ellátó csapatok képviselik a legnagyobb
köteléket 78.350 katonával (ebből kb. 73.200 fó mobil alakulatoknál, míg
5.280 fó a stacioner bázisokon szolgál). A zászlőaljak száma 52-re (az
önálló századoké 48-ra) egészül ki, a helyhez kötött létesítmények száma
változatlan marad, csupán a polgári személyzetet cserélik le katonaira.

1 DÍ. Rád1i Tibor ezredes: a BJKMF hadtáp- és pénzügyi 1anszék docense' oktatiiEi és tudományos
fóigazgató helyettes
2 Áz adatok az ''Adanti dosszié" dokumentum alapján (l997 Zrinyi Kiadó) szerepelnek az irasban
]69 oldal) (szeÍző)



A szárazftildi haderőnél az ellátó csapatok állománya és szervezeti
feIépítése az a|ábbi feladatrendszernek megfelelően került kialakításra:

t A kibővített feladatkört teljeSító gyorsreagálású erók támogatása;

. A szárazÍtjldi haderő béke - és kiképzési feladatainak biztosítása
a hátországban - a gyorsreagálású erók alkalmazásának időtarta-
ma alatt is, - az ''M''_készség, valamint a harckészültség kiala-
kításának és fenntaftásának biztosítása a saját és szövetségi
r,édelem érdekében;

. A g1.'orsreagálású erők hadrafoghatóságának biztosítása.

A Bundeswehrben az ellátő csapatok szervezeti felépítésének kia-
lakításakor a következő lényeges keretfeltételeket és előírásokat vették
figyelembe:

o A szárazfoldi haderő alkalmazási lehetóségei a kibővített felada_
toknak megfelelően;

. A szárazfoldi haderő felépítése;

'A szükségletek előrejelzése, mint álIandó napi szükséelet:

' A háromlépcsós támogatási rendszer; (Megeg1zés: : -' .:
logisztikai csapatokkal nem rendelkezó hadtesteker es .:-:.:_-: .:1
a mindenkori szárazfoldt haderőszintű. i]letr e haj:s;_..: -''
Iogisztikai erók támogatják);

. A kiszállítás elve;

' Az ellátő és javító csapatok egrségeinek ---:=l_r-: ::::::<
történő szen ezése;

' A feladat teljesítése során áthidalarrdui na_gr -'. :.se:.:''.

' A HNS3 és a polgári szolgálatok aránr a:

3' HNs: Host National suppont (a b€fogadó nemzel linogatAal
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. A gyorsreagálású erők alkalmazása során aktív rakodó erők létre-
hozása, küIönös tekintettel a kikötói rakodás támogatására;

'Konténer rakodási és szállítrísi képesség;

. A gyorsreagálású erők magas aránya;

' A korlátozott mértékben rendelkezésre álló személyi állomány'

Az ellátő csapatok teljes felépítése és az egyes fegyvernemek ellátó -

szolgálatainak alapfelépítése, valamint az egyes szervezeli egységek belstí
felépítése egyaránt a hon- és közép- európai szövetségi védelem elsőd-
leges feladatának ellátására került kialakítrísra'

A TryVÁBBIÁKBAN NÉZZÜK MEG, HoGy EZ IMIT Is JELENT:

'Az ellátó csapatok úgy épülnek fel. hog7'a háromlépcsős támo-
gaÍási rendszerben.'

- a harmadik lépcsóben a hátorsági brázis működőképes
legyen, nagy távolságra lévő alkalmazrísi területen előre-
toIt, ellátó létesítmén;,ekkel felszerelt bázisok kialakít-
hatóak és működtethetőek ]es\ enek. valamint biztosítsák a
folyamatos ellátiíst.

- a második lépcsóben a hadoszrály közvetlen alkalmazási
helyén az ut,ánpótlas biaosíwa leg1.'en.

A hátországi bázistól nag-l távolságra torténő alkalmazáskor az
ellátó csapatokba olyan szen ezeti elemek kerülnek beépítésre,
amelyek az alkalmazás közr etlen kcizelében képesek a korláto-
zott készletfenntartásra'

Az ellátószolgálatok az egres fegyvernemek mindenkori
követelményeinek megfelelően ú91' kerülnek kialakításra, hogy
a háromlépcsős támogatási rendszerben az első lépcső feladata,
a csapatok önellátása megvalósítható legyen.
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Az ellátó csapatok békeidőszakra vonatkozó szervezeti felépítése úgy
kerü] kialakításra' hogy a bevezetőben felsorolt feladatok - tekintettel a
gyors reagálási képességre, a béke_ és kiképzési feladatok elláiísát támo-
gató képesSégle és az ''M"-készségÍe - végrehajthatóak leglenek,

a) a központi területen kivüli gyorsreagálási és védelmi képességet
a 91'orsreagálású erők biztosÍtják:

..{ két dandárból és hadosztály közvetlenekból ál1ó hadosztály-

erők támogatásához az alkalmazásl területen egy bázis és adott
esetben egy előretolt (számos ellátó létesítménnyel ellátott)
bázis létrehozását és működtetését, valamint a hadosztály alkal-
maziísi helyén aZ utánpótlást k€ll biáosítani. Az ellátő csapatok
g1orsreagálású erői éppen ezért űgy épíilnek fel. hog1'

mozgósitás néIkiil is 6 zász|őal1 - 3 ellátó és 3 szállító - felál-
litható és alkalmazható legyen; ehhez jön még tor'ábbá: a

\émet-Francia Dandár ellátózászlóalj német része. mint a

g1orsreagá}risú erők csapatainak része. A logisaikai ezredenként
: törzzsel,itöIZSszázaddal és az l légimozgékonyságú ellátószázad-

dal együtt összesen 4l gyorsreagáIású alegység tevéken1'kedik az

el látó csapatok állományában'

'Bármilyen fajta ellátási anyag átrakását - külonösen az eltéró

szállítóeszközök köZött - a különbözó típusú rakodó - századok.
köZöttük 2 kikötoi rakodő század (gyorsreagálású erókl biz-
tosítják'

b) _{ szárazftildi haderő békében és kiképzési idószakban teinenei

::i..désének támogatását a fő védelmi eÍők kis létszámú csapatat. a lo
ieiejmi erók és a gyorsreagálású erők alegységeinek közös eg1segekbe

:i':ijnc szen ezése (panelszerű összeillesztése), valamint a g1orsreagálásÚ

;s:patrészek ber'onása a területi ellátásba egy adott aikalmaz'ásra biaosíiiák'

c) .{z ''M''_készség, Yalamint a honi és szövetségi védelem miatti
harckészültség kialakítása és f€nntartása érdekében minden eg1es
]..gi5aikai ezredben az egyes keretalakulatok részére úg1''ner ezen béke és

keret á]]ománr áll rendelkezésre, valamint logisáikai ezredenként eg1 ki-
képzési létesítmény a végrehaitásra kerülő gyakorlatok támogatására.



II. Az ellátó csapatok felépitése

A továbbiakban részletesebben szeretném az ellÍltő csapatok
felépítését bemutatni.

Az ELLÁTÓ C9APATuK MqBIL RÉSZÉNEK FCíBB SZERVE-
ZETI ELEME

S zárazJö ldi h ade rőn e mi s zÍ nte n

a) A szárazfiildi haderő három|épcsős támogatási rendszerében a 3
logisztikai dandár logisztikai erői képezik a 3. lépcsót, a bázist'

Egy logisztikai dandár alárendeltségétre tartozik:

. 2 logisztikai ezred ellátó és szállító - zászlóaljakkal;

. számos, parancsnoki hatrískörbe utalt raktárbázis.

b) A logisztikai dandár logisaikai ezredei képezik a ellátó csapatok
mobil erőit és eszközeit, amelyek folyamatosan biáosítják az ellátást a
logisztikai dandár alkalmazási sávjában'

Az ellátő csapatok részét képező ''B'' típusú logisztikai ezred
alapvetően a következőképpen épül fel:

. 1 törzs és tórzsszázad ellátó csapat része,

. 2 ''B'' típusú tábori javító szÁzad ellát6 csapat része (',M',
alakulat),

. l ''B'' típusú ellátóászlóalj,

. l ''B" típusú szá|lítőzászlőal1,

. 1 ''E'' típusú szállítőzászlóalj (''M" alakulat).

''B'' típusú logisztikai ezred (''M'' alakulat)

. l törzs és törzsszázad ("M" alakulat) _ ellátó csapat része,
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. l ''B'' típusú tábori javító század ellátócsapat része (,'Mi'
alakulat),

. l "B" típuSú ellátózászlóalj ("M,'alakulat)'

. 1 ''C'' tipusú szállítőzászloalj'

. 1 ''D'' típusú szállitőzászlőalj ("M'' alakulat),

. l ''E" típusú szál\ítőzászlőalj (''M'' alakulat)'

.{ ''B'' típusú ellátózászlóalj tagozódása és feladatai: a 4 átrakő
p!-'nt eszköZeivel a "B"l típusú keret szállítózászlóalj biaosítani tudja az
összes ellátási anyag átrakását, be|eérwe a folyékony üzemanyagét is.
Békeidószakban a fenti ellátózászlóalj alárendeltségébe tartozik még
tot ábbi ]_j ellátó _ kiképzó század.

A ''B'' típusú szá|litőz^szlőali tagozódása és feladatai: a ,'B,' típusú
zászlóal1 különfé|eképpen felszerelt szál\ítőszázadai szállítanak mindenfa-
jta ellátási anvagot, beleértve a raklapon készletezett |őszert' a folyékony
üZeman\agot. repülő _ hajtóanyagot és a nagyméretű eszköZöket is' A
nagrteherbírásű szállítő száZad esetén a|apvetően ugyanaz érr,'ényesül'
mint hadosztálys ZinÍen' a három nagyteherbírású szállító_s zázadből
szárazttjldi haderószinten kettő rendelkezik gyorsreagálású század-vezetési
ra.jj al.

.{z ellátási anyagok szállitására a következő gépjárművek állnak
rendelkezésre:

MULTI (integrált, többcélú szállíÍő - átrakó rendszer). Az ',A',
típusú szállítószáZad _ ó0 db l4_l5 tonna teherbírású gépjármű
(l998 februárjában kezdődött meg a feltöltés);

l0 tonnás tehergépjármű, melyet a késóbbiekben egy konténer-
szállításra alkalmas nyergesvontatóva| egészítenek ki;

5 tonnás tehergépjármű (üzemanyag szállítására alkalmas tar_

állyal is felszerelve);
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. l8 000/30 000 literes tartálykocsik, melyeket 8x8 plus nagyteher-

szállítd pótkocsival egészítenek ki;

. 50/56 tonnás nag1'teherbírású tehergépjármű _ a nagyteherbírásű

szállító sázadokban.

Az''E'' típusű szállítószázaddal rendelkezik

Az "E" típusú szállítózászlóalj (''M'' alakulat) mindenfajta ellátási'
anyag szállítását v égző 6 "C" típusú szállítószazaddal rendelkezik.

A logisztikai dandár 2. logisztikai ezrede ugyancsak ellátó és szál-
lító zászlóaljakból áll:

' A ''B''l0 típusú e ||átózátszlőal1( ''M'' alakulat) tagozódása és fela-

datai: a ''B''10 típusú ellátózászlóalj (''M" alakulat) egy rakodó

századon és egy üzemanyag rakodó szÁzadon kívÍil a két

tömegesen fogyó anyaga el|átószÍuAdáva| képes arra, hogy

tömegesen fogyó anyagból korlátozott készletet taÍtson fenn. A
rakodáshoz a jövőben konténereke lesz szükség, amelyeket
integrált többcélú szállító - Íakodó rendszerrel lehet szállítani. A
nem fogyó anyaglegyenként fogyó anyag5 ellátószázad (''M''
alakulat), mint új egység segítségével a nem fogyó anyag-

ból/egyenként fogyó anyagból is lehet készletet fenntartani, ha

az a|kalmazási körülmények azt megkövetelik, pl. helyhez
. kötött létesítményektól távol - szövetségi védelem esetén'

. A ''C" típusú szál|ítőzászlóa|j (''M'' alaku|at) tagozódása és fela-

datai: a ''C'' típusú szállítózászlóalj (''M'' alakulat) az anyag-

szá|lításhoz rendelkezik 2 "B'' típusú szállítőszázadda|, l "C"
típusú szállítószazaddal, l üzemanyag-száll ító századda|, v a|a-

mint l vízszállító századdal. Ezen kívül rendelkezik még l ki-
képző szá|lítőszézaddal is, amely békeidőszakban a tartalékosok

csoportos és egyéni kiképzésének támogaüisát biztosítja.

4' Tömegesen folyó alyag (Mvc-M€ng€nveÍbrauchsgut): lőszer' üzemanyag' víz stb.

5. Nem fogyó anyag (Nvc-Nichtverbrauchsgut): fegyverzet' Íuházat' gép'jáművek; egyenként fogyó

a'yag (EVG_EinzelveÍbrauchsgut)| alkalrészek' tartozékok, műhe|y felszer€lési anyagok
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.A ''D" típusú zászlóalj ("M'' alakulat) szállítja a raklapon kész-

Ietezett lószert a nagy felhasználók számríra' E feladat ellátá-
sához ó ''A" típusú sátlítószrázaddal és 1 nagyteherbírású szállító-
sz zzadda.l rendelkezik.

.A7 "E'' típusú szá|Iítőzászlóaljről már volt szó.

Hadosz}ály szinten '

Eg1 hadosaály ellátó erőit és eszközeit az "A" típusű logisaikai ezred
fo91a össze.

Az ellátó csapatok részét képező ''A'' típusú logisztikai ezred a
következőképpen tagozódik:

. 3 ellátóZászlóalj (ebben az esetben az ''A'', ''A'' 10 és "C" típus);

. ''A',' típusú szállíÍőzászlőalj'

, 3 1avítőzászlőalj;

. Egy tórzs és törzsszázad - ellátó csapat része;

. Ellátó csapatkiképző központ;

. 1 ''A'' típusú tábori kiegészítő szizad - ellátő csapat része - (''M''
a Iaku lat ).

A továbbiakban egy kikötői átrakó század feladatait tekintsük át'
melyek az alábbiak lehetnek:

. Egy kikötői átrakó pont berendezése és működtetése;

. Mindenfele ellátási anyag, konténer és nagymérehi eszköz

átrakása a vízi és szarazfoldi/vasúti csomópontokban.

A szazad felszerelése"

' 6 konténer rakodó eszköz;

.2 közepes daru;
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. 6 tábori rakodógép:

. 1 vontató harckocsi:

' 6 nyerges Vontató.

Ebből két század találhato, melyek Karow-ban és Regensburgban
állomásoznak' Ú1 "l". u szervezeti felépítésben az "A'' típusú tömeges
fogyó anyag - ellátőszáZad ("M'' alakuiat)' amely a hadosztály számára
Iehetővé teszi, hogy a hátországi bázis helyhez kötött ellátó létesít-
ményeitől távol történő alkalmazás esetén az alkalmazási területen korlá-
tozott tömeg€S€n fogyó anyag-készletet tartson fenn.

Az ''A'' típusú szállítózászlóalj tagozódása és feladatai:

Az "A'' típusú szá|litőzászlőalj a töIzs/ellátó század mellett számos
különféle rendeltetésű szállitőszázaddal rende lkezik' amelyek lehetőVé
teszik a feladatok ellátását és a szállítási kapacitás biztoSítását.

Ezek a kÓvetkezők:

''A'' típusú szállÍtőszázad - MULTI többcélú integrált szá|lító-rakodó
rendszerrel, ''C'' típusú szállítőszázad 10 tonnás tehergépkocs ival,
valamint ''F'' típusú szállitőszii;,ad l0 tonnás tehergépkocsival, és 5 tonnás
tartállyal ellátott tehergépkocsival felszerelve. Ezáltal a szállítózászlőalj
képes mindenféle anyag, beleérrve a raklapon készletezett lőszeq a folyé-
kony üzemanyag, avíz és a nagyméretű eszközök szállítására iS.

A szárazfoldi haderóben 13 logisaikai ezredben találhatók gyorsrea-
gálású erókhöz tarloZó egysegek.

Kato ruli kerü I etp a ra nc s n o ks tig

Minden katonai kerüIetparancsnokság mozgósítás után a támogatás
biztosítása céljából rendelkezik még egy ellátóZásZlóaljjal is, amely béké-
ben egy "A'' típusú logisaikai ezrednek van alárendelve.

Az 1. logisztikai ezred állomáshelyei (Alsó Szászország és Mecklen-
burg-Vorpommen tartományok).
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Dandár szinten

a) EllátószÁzad

A dandríroknak alapvetóen nincsenek logisztikai csapatok alárendelve.

KivéteI:

A légimozgékonyságú dandárok támogatását az ellátó ésjavító csapa-

tokhoz taÍtozó állomríLrrnyal rendelkező önálló századok bíaosítják, ame-

lyek az adott darrdár közvetlen alárendeltségébe tartoznak.

Ezek a következők:

' l légimozgékonyságú ellátószázad a 31. légimozgékonyságú

dandríLr alárendeltségében (ryorsreagálású erők részére);

. l légimozgékonyságú ellátószazad a 26. légimozgékonyságú

dandár alarendeltségében;

, 1 el\átoszázad a 31. vadászdandár alá rendelve és

' l ellátószázad ("M'' alakulat) a 23. hegyivadász dandIír alárende]ve.

b) A Német/Francia dandár alárendeltségébe tartozó német ellátó-

zászlóal1.

A Német/Francia dandrín német részének tiírnogatásához német ellátó -

zászlőal11al rendelkezik, amely a következő eglségekből álI:

' l német törzs/el\áLtő száLzad;

. l német ellátószáZad;

' l német javítósázad;

, I sá|lítószirzad (''M'' alakulat);

' 1 német egészségigyi század;
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o 1 tábori kiegészítő század (''M'' alakulat)

. minden ''éló" egység a gyorsreagálású erőkhöz tartozik.

Ellátó csapatok stacioner egységei, illetve a raktárbázisok szervezete

AZ el|átő csapatok stacioner részének felépítése, a raktárbázis hálőzat
2005-ig fokozatosan átalakításra kerÍil' A bevezetóben említett volumen
lényegesen lecsökken: a raktárbázisokat teriileti szempontok szerint az l ',
2.. és a 4' logisztikai dandárok alárendeltségébe utalják.

A lőszer_, üZemanyag-, technikai eszköz' és egészségügyi raktár-
bázisok, valamint tábori kórhrizak a szöl,etségi köaársaság területén el-
osztva helyezkednek el.

A Iegfelső vezetési szintet képezik a központi raktárbázisok' ameIyek
a logisztikai dandároknak közvetlenül vannak alárendelve' Az ellátandó
feladatok szerint megkülönböZtetünk:

. KöZponti technikai eszköz raktárbázisokat:

. KöZponti lószer raktárbázisokat:

. Kózponti egészségügyi raktárbázisokat.

A központi raktárbáZisok irán1'ítják a foldrajzi elhelyezkedés szerint
aIarende ltségükbe tartoző raktárb iuisokat és an;'age I l átó pontokat.

A központi raktárbiizisok parancsnokai a zászlőaljparancsnokokkal
megegyező jogkörrel rendelkeznek'

Kiképzési szervezet

(1) A sorkatonai szolgálatot teljesítők magas szintű kiképzése
nagy jelentőséggel bír.

' Az ellátő csapatok kéthavonta feltöltendó egységeinél (ide tar-
tozik minden gyorsreagáIású erőkhöz tartozó alakulat) szolgáló
űjoncok alapkiképzése az"A" és ''B'' típusú logisáikai ezredek



logisztikai zászJóaljainak ''ElA'' egységeinél történik, míg a szak-
kiképzés a küicjnböző eIlátószázadoknál folyik;

. a fo r'édelmi erők szállitószázadai' mjnt egységenként feltöl-
tendó ún'M1 egységek újoncaik alap és szakkiképzését maguk
hajtják végre.

(2) AZ ellátószolgálatok csapatai szakkiképzésének szakmai részét
minden feg1r'ernem részére zz el|átő csapatok végzik' Ez a kiképzés a
logisztikai dandárok ''B'' típusú logisztikai ezredeinek ''B'' típusú
logisaikai zászlőaljai alárendeltségébe taÍÍoző ellátó - kiképzési száza-
dc'kná] íol} ik.

(3) A szükséges támogatás biztosítása miatt nagy jelentősége van
a tartalékosok kiképzésének.

A harckészülrség miatt létreliozott keretalakulatok számára fontos
c sapatgl akorlatok támogatása céljából l0 eg}'séget ten'eztek be: minden
''B'' típusú logisztikai ezredhez egy MA szállítószázad (összesen 3). a
hadosaál1'ok minden ''A'' típusú logisaikai ezredéhez egy ellátó csapat-
kiképzo központ (összesen 7).

(-{) -{z ellátószolgálatok és €llátó csapatok kiizponti kiképzési
|étesítménre a Szárazföldi Csapatok Ellátó lskoIája Brémában, amely
] 999 r éeétól Garlstedtben található.

III. Az ellátószolgálatok felépítése

Az el|átószolgálatok tagozódáSa, kialakítása' valamint személyi és

an\asi óssZetétele az egységekben/önálló aIegységekben aZ adott
tegrremem íeladatától és a szükséglettől fiigg' Az ellátószolgálatok az
eg1ségek:c!nálló alegységek szerves részei és az utánpótlás rendszerében
az alakulatok és az e|látó csapatok köZötti összeköttetést biztosíÜák.

Felépítése a mindenkori fegyvernemnek rnegfelelő'

'{z ellátószolgálatok alapelemei:

. Logisztikai fónök részlege;

. Anyagnyilvántartó részleg;



' Anyagellátó részleg;

. Élelmezési ellátó raj; + élelmezési anyag ellátó részleg; +

mozgókonyha részleg;

. Lószerellátó részleg;

. Üzemanyag-ellátó részleg.

IV. osszefoglalás

A differenciáltan és a szükségleteknek megfelelóen kialakított
felépítésból következően az ellátó csapatok és az alapvetően hasonló ele_

'n"kből 
f"lépít"tt 

"llátószolgálatok 
rendeltetése a következő jelmondatban

foglalhatók össze:

''Mindent a megfelelő időben és a megfelelő helyen.''

Jelen ínÍs atapját Búmliban, az EIlátó Csapatok Iskoltíjában tex

Iátogatáson elhdngzott előadós képezte, Az iskola parancsnoka egyben a

szárazJöldi harterií elláÍó csapatainak főszenlélője' ezért rendelkezik egy

Íejlesztést kídolgozli, ajánlósokat Íevő részleggel A fordít.isi munhÍban

segítségemre volt Semsógné Kádár Márta, és dr. PohI Arpád alezredes,

aki elsősorban a rövidítések maglarázatában adott iránymutatást'

Ezúton is megköszönöm közreműködesiiket'

Felhasznált irodalom jegyzéke:

1') Atlanti Dosszié: l997. Zrínyi Kiadó, Budapest

2.) A Brémában l998-ban elhangzott előadás anyaga: Die Nachsc-

hubtruppe im Aufgabenspektrum ''ly'ezes Heer für neue Aufgaben".

(Eredetiben BJKMF-án megtálálható).
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A 3 lépcsős támogatási rendszer elvi felépítése
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