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FOLYÓIRAT SZEMLE 
A  NÉMET  FEGYVERES  ERŐK  ANYAGI  BÁZISÁNAK  

ÚJ  LOGISZTIKAI  RENDSZE  ÉS  MOZÓ  
LOGISZTIKAI  ERŐI 

Lits Gábor1 

I. AZ ÚJ LOGISZTIKAI RENDSZER 
A fejlett világ fegyveres erőinél, így a német fegyveres erőknél is, 

a fegyveres erők alkalmazásában bekövetkezett változások vezettek a 
logisztikai támogatás keretfeltételeinek megváltozásához és mindezek 
összességében megkövetelik egy új logisztikai rendszer kialakítását a 
Bundeswehrnél. Ennek a rendszernek olyannak kell lennie, hogy ké-
pes legyen a logisztikai biztosítást rövid előkészítési idő után, területi 
korlátozás nélkül, fenyegetettség vagy harctevékenység esetén a világ 
bármely pontján teljesíteni. Ebből kiindulva meg kell teremteni az elő-
feltételeit a különböző teljesítményhordozóknak a Bundeswehren kí-
vül is, egy egységes rendszerbe történő integrálásához.  

Ezen követelményeknek megfelelő átalakítás a német haderőben 
2000-ben megkezdődött, jelenleg folyamatban van, várható befejezése 
2010-re tervezett. A 2000 évi dátum egy teljesen új koncepciós folya-
mat kezdetét, a Bundeswehr logisztikai rendszerének alapvető megvál-
toztatását jelenti. Az új rendszerű logisztikai biztosítás a Bundeswehr 
egészére és kapcsolódó területeire is kiterjed, folyamatosan és követke-
zetesen kerül végrehajtásra. A teljesítendő feladatok komplexitása 
megköveteli egy teljesen új, korszerű és nagyteljesítményű informáci-
ós technológia bevezetését és alkalmazását is. Ennek kell a szükséges 
információváltást a különböző vezetési szintek katonai szervezetei és a 
katonai szövetséges rendszerek, valamint a gazdasági partnerek között 
egy átfogó logisztikai rendszer keretében biztosítani. A logisztikai 
szükséglet célirányosan, minimális energia és időráfordítással kerül 
készletezésre és biztosításra. A szükséges eszközöket előrelátóan kell 
tervezni, súlyponttal a logisztikai biztosításra, ugyanakkor biztosítani 
kell a gyors változtatás lehetőségeit is. 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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A Bundeswehr logisztikai rendszerének átalakításához szükséges 
koncepcionális bázist, a 2001-ben kiadott, a „Bundeswehr logisztikája” 
című, részkoncepcióval teremtették meg. Ez az elgondolás rögzíti a 
Bundeswehr logisztikájának az alapjait, meghatározza az együttműkö-
dést a katonai szervezetek között, a multinacionális szervezetekkel és a 
gazdasággal, rögzíti és meghatározza a mindenkor elvégzendő felada-
tokat. 

A Bundeswehr egységes rendszere 

A logisztikai támogatást, a vezetés, erők, eszközök és eljárások 
vonatkozásában, a haderőben egységes rendszerben, a bázis és a be-
vetési (harci) logisztika, a territoriális védelmi igazgatóság, a kereske-
delmi, piaci gazdaság, valamint a nemzeti és multinacionális ügynök-
ségek biztosítják, szolgáltatják. A logisztikai biztosítást a „vendéglátó 
országok” (Host Nation Support)2 és a szövetségesek, mindenekelőtt a 
harci és bázis logisztikát, a helyzet függvényében kiegészíthetik. A 
logisztikai teljesítmény szolgáltatás új minősége a bázis és alkalmazási 
logisztika magas fokú rendszerkapcsolata. 

A Harci Logisztika magába foglalja a fegyvernemek és a Bundes-
wehr központi egészségügyi szolgálatának szerves logisztikai erőit és 
eszközeit, valamint a mindenkori fegyverrendszerek logisztikájának ki-
egészítő elemeit. 

A Bázis Logisztika magába foglalja a fegyveres erők által vállalt, 
részére megszabott és a váratlanul adódó (békemissziók) logisztikai fe-
ladatokra összefogott és létező logisztikai erőket, eszközöket és eljárá-
sokat. Ez az összpontosítás lehetővé teszi a fegyvernemek és a Bun-
deswehr központi egészségügyi szolgálata számára is harci 
logisztikájuk feladatoknak megfelelő központi biztosítását. 

A fegyveres erő bázisának új logisztikai struktúrája képezi az 
alapját a Bundeswehr Logisztikai Rendszerének és garantálja a min-
denre kiterjedő átfogó logisztikai támogatást úgy békében, mint hábo-
rúban. 

                                                      
2 Host Nation Support=Befogadó Nemzeti Támogatás. 
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A FEGYVERES ERŐK BÁZISÁNAK LOGISZTIKAI STRUKRÚRÁI 
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Fegyveres Erők Támogató Parancsnokság Logisztikai osztálya 
(G4) 

A Fegyveres Erők Támogató Parancsnokságán belül a G4 Logisz-
tikai osztály kettős feladatot képvisel, lát el. Logisztikai osztályként, 
mint a Támogató Parancsnokság szakmai parancsnokságának többi 
szakterületi osztálya, felelős a fegyveres erők békében és háborúban tör-
ténő logisztikai támogatásáért valamint a „Fegyverkezés és Logisztika” 
fő folyamatában felelős a logisztikai szerkezet legcélszerűbb kialakítá-
sáért. G4 osztályként, mint a többi vezérkari osztályok, felelős a pa-
rancsnokság hatáskörébe tartozó csapatok, szolgálati helyek anyagi beve-
tési készenlétéért és túlélőképességéért.  

Az osztály, öt bázislogisztikai részlegével, felelős a bázis- és harci 
logisztika közötti és más jellegű feladatok esetén a gazdasággal történő 
együttműködésért. Tervezi, szabályozza, irányítja és ellenőrzi a bázislo-
gisztika erőit és eszközeit, valamint a hasznosítható kisipari anyagi esz-
közöket. Együttműködve más katonai szervezetekkel azok szabad logisz-
tikai kapacitásait is bekapcsolja a Bundeswehr logisztikai rendszerébe. 

Továbbiakban kidolgozza a kívánatos elgondolást, valamint az ala-
pokat, a fegyveres erők vezérkara IV. osztályának javaslatai alapján, a 
Bundeswehr logisztikájának továbbfejlesztéséhez, meghatározza a meg-
felelő szervezeti kereteken belüli felelősségi határok kiterjedését, paran-
csokat, utasításokat ad ki a különböző logisztikai feladatok végrehajtásá-
ra, közreműködik a fegyveres erők bázisának fegyverkezési tervezésében. 

Az osztály a Bundeswehr logisztikájának ellenőrzési rendszerébe 
központilag be van kapcsolva. Meghatározza, egyeztetve a megfelelő 
szervezeti szakterületekkel, az állandó és operatív célokat, azokat rögzíti 
és valamennyi szervezetnek időarányosan, felelősségi szintjüknek megfe-
lelő mértékben rendelkezésre bocsátja. Ezenfelül a többi szervezeti 
elemmel együttműködve értékeli a Bundeswehr mindenkori logisztikai 
helyzetét, állapotát és az átfogó, mindenre kiterjedő logisztikai informá-
ciókat és értékeléseket hasonló módon, a szinteknek megfelelően rendel-
kezésre bocsátja. 

A bevetési (harci) logisztika kialakítása, az operatív logisztikán be-
lül, a tervfelelősségi irányelveknek megfelelően történik. Ide tartozik az 
interfész által támogatott bevetési logisztika, a multinacionális logisztika, 
a logisztikai bázis kisipari, kisüzemi teljesítményei belföldön és az al-
kalmazási területen létrehozott logisztikai bázison. 
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A Bundeswehr logisztikai központja 

A Bundeswehr logisztikai központja, mint a fegyveres erők közpon-
ti logisztikai szolgáltatója, felelős a fegyveres erők valamennyi logiszti-
kai teljesítésének központi tervezéséért. Ez érvényes úgy az alkalmazá-
sokra (harctevékenység), mint a békeüzemre (békekiképzés) és független 
a forrásoktól, amelyek a teljesítményt szolgáltatják, teljesen mindegy, 
hogy katonai, kisipari, kereskedelmi vagy éppen vendégnemzet szolgál-
tatja. 

A központ feladata valamennyi katonai szervezet anyagellátásának 
a megtervezése. Irányítja a fegyveres erők és a haderő bázis javító kapa-
citását és azok igénybevételét, kidolgozza és irányítja a közlekedésre és 
szállításra vonatkozó igényeket úgy belföldön, mint külföldön, de világ-
méretekben is.  

A nyersanyag felhasználás optimalizálására a logisztikai központ-
ban a katonai és kisipari teljesítményszolgáltatók katonai irányítás alatt 
együttműködnek. A logisztikai centrum ezáltal a feladatokat egy katonai 
polgári együttműködési modell segítségével, egy központi katonai intéz-
mény keretein belül, a fegyveres erők bázisának teljes szférájában előre 
jelezheti. Ez egy központi „kapcsolattartó állomás” a logisztikai felada-
tok végrehajtásának területein, valamennyi felhasználó számára. 

A logisztikai központban korszerű eszközök, módszerek és eljárá-
sok állnak rendelkezésre – különösen, ha majd az új információs techno-
lógiát és az ahhoz szükséges kommunikációs hálózatot is bevezetik. Ez-
zel fogják majd az eddig használt számos logisztikai hálózatot egy 
egységes rendszerbe összefogni. Ennek segítségével lehet az operatív al-
kalmazásokat, minőségellenőrzést, a költségek átláthatóságát, és a teljesí-
tés gazdaságosságát a legjobb hatásfokon végrehajtani vagy legalább is az 
eddigi tevékenységet jelentősen javítani.  

2005 októbere óta a logisztikai központ egyfajta köztes állapotot tölt 
be. A parancsnokság, a törzs és néhány osztály: „Anyagi készletlánc ke-
zelés” (Supply Chain Management), „Karbantartás és gyártás”, „Hadi-
tengerészeti anyagi tervezés, készletezés”, „Közlekedés és Szállítás” már 
Wilhelmshavenben álomásoznak. A „Szárazföldi erők anyagi tervezé-
se”, és a „Légierő anyagi tervezése” osztályok vannak még Bad 
Neuenahrban és Kölnben. Mindkét osztályt Wilhelmshavenbe telepítik 
és ezt követően ők is beolvadnak az új „Bundeswehr tervezés” nagy ka-
lapjába. 



 243 

Később az egész területet lefedő „Szabvány számítógépes alkalma-
zási programcsalád” (SASPF)3 bevezetésével és az eddig alkalmazott 
régi, elavult eljárások teljes leváltásával kell a Logisztikai Központnak 
célstruktúráját Wilhelmshaven helyőrségben bevezetni. A területen tehát 
egyenlőre egy képviselet marad fenn nyolc vezérlő hellyel. 

A Logisztikai Központ nagy teljesítményű vezérlő elvet dolgoz ki a 
Bundeswehr logisztikai folyamataira. Ebbe szorosan beletartoznak a kis-
ipari teljesítések is. Az anyagi készletlánc-kezelés feladat előrejelzése a 
SASPF lépésenkénti bevezetésével és más technikai fejlesztésekkel jelen-
tősen javulni fog. Az anyagi készletlánc azért különösen fontos, mert ez, 
átfogóan szemlélve, az egész logisztikai folyamatláncot bemutatja, vala-
mennyi anyagával, minden teljesítményével és információ folyamatával 
együtt. 

A Bundeswehr logisztikai hivatala 

A Bundeswehr Logisztikai hivatala feladatrendszerét tekintve a 
fegyveres erők bázisának „fegyverkezési és felhasználási hivatala”, a 
Bundeswehr logisztikájának „Információs technológiai támogató intéz-
ménye”, és a szövetségi állam „katalogizáló hivatala”, Sankt Augustin 
és Siegburg helyőrségekben került elhelyezésre. Komplex logisztikai 
szolgáltatója a Bundeswehrnek, de partnere az iparnak és a kisipari gaz-
daságnak is. 

A fegyverkezési és felhasználási osztály viseli az anyagi felelőssé-
get a hadsereg főparancsnok képviselője és a fegyveres erők bázisának 
felügyelője felé. Ez a felelősség magába foglalja  mindazon anyagokat, 
termékeket, amelyeket a fegyveres erők keresztmetszetileg felhasználnak, 
valamint azokat az anyagokat is amelyek kizárólag a fegyveres erők bázi-
sán kerülnek felhasználásra. A fegyverkezési és felhasználási osztályve-
zető, fegyverkezés vonatkozásában egyúttal a fegyveres erők bázisának 
meghatalmazottja. Ő gondoskodik arról is, hogy a csapatok számára biz-
tosított anyagok minden szempontból megfelelőek legyenek. 

A katalogizáló osztály rögzíti, nyilvántartásba veszi a különböző 
anyagok adatait. A katalogizálás ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a különbö-
ző felhasználási anyagok készletezése nemzeti és nemzetközi vonatko-

                                                      
3 Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien= Szabvány számítógépes 
alkalmazási programcsalád. 
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zásban is a tényleges szükségletnek megfelelően a minimuma csökken-
jen. Ezen kívül felméri a különböző ellátási cikkeknek: gépeknek, kezelé-
si csoportoknak, egységeknek vagy készleteknek egy bizonyos rendszer-
be való tartozását. Az interoperabilitás keretében ez a munka hozzájárul 
ahhoz is, hogy a logisztikai támogatás rendszere a Bundeswehr és a    
NATO fegyveres erők között lényegesen leegyszerűsödik. 

Az adatfeldolgozást támogató és a logisztikai adatfeldolgozó osz-
tályok illetékesek az adatfeldolgozásra a logisztika különböző területein. 
Ez mindenekelőtt az alábbi főbb területekre vonatkozik: műszaki techni-
ka, logisztikai adminisztráció (ügykezelés), logisztikai vezetés, szállítás 
és közlekedés, anyaggazdálkodás, üzemvezetés, fenntartás, termelés. A 
felhasználók számára és egyben segítésére egy szerviz központot hoztak 
létre. Az adatfeldolgozásban való együttműködés célja, egymás tevé-
kenységének az erősítése és a SASPF bevezetésével hatékonyabb logisz-
tikai biztosítás elérése. 

A különleges anyagokat kezelő, felügyelő csoport fő feladata, a kü-
lönleges anyagok katalogizálása mellett abban áll, hogy a lehető legrész-
letesebb, mindenre kiterjedő információkat szerezzen be mindenekelőtt a 
lőszergazdálkodás területeiről, annak kezeléséről, a veszélyes anyagok 
feldolgozásához. Ezeket, az információkat többek közt az alábbi ellátási, 
igénylési, kezelési, nyilvántartási katalógusokban jelentetik meg, mint pl. 
„Vegyi anyagok”, „Egészségügyi anyagok”, „Lőszer” stb. A SASPF 
Bundeswehrbe történő bevezetése után, a Szabvány Alkalmazási Prog-
ramcsoport, a logisztika, fegyverkezés, infrastruktúra és környezetvéde-
lem területeit fogja támogatni. 

Területvédelmi Parancsnokságok 

A jelenlegi I – IV Területvédelmi Parancsnokságok egyben a jö-
vőbeni Területvédelmi/Tartományi Parancsnokságok, képviselik, fel-
használják csapatszolgálati hatáskörben jelenleg és a jövőben is vala-
mennyi logisztikai feladatra vonatkozó és szükséges logisztikai 
biztosítás kereteit és biztosítják mindenekelőtt az alárendelt csapatok, 
intézmények és szolgálati helyek anyagi készenlétét. 

Az I – IV Területvédelmi Parancsnokságok „Logisztika” súly-
ponttal vezetik a Haderő Bázis nekik alárendelt logisztikai erőit. A fegy-
veres erők parancsnokságának javaslatai alapján a saját G4 osztályukkal 
irányítják, vezetik többek közt a készenlétét és együttműködését a felsze-
relt és kiképzett logisztikai bevetési erőknek vagy a kijelölt kontingen-
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seknek. Az alárendelt csapatokkal, intézményekkel, szolgálati helyekkel 
hozzájárulnak a következő (folyamatos) ellátásához a harcoló csapatok 
számára. 

Mozgó Logisztikai Csapatok 

A fegyveres erők bázisa mozgó logisztikai csapatainak új irányítási 
rendszerével és azzal összefüggésben alapüzemű feladatok alól történő 
mentesítésével egy strukturális hiány kerül elhárításra. A Bundeswehr 
alkalmazásának támogatásában egy békeorientált logisztikájú szakcsapat-
nak, egy bevetés orientált fegyveres erők logisztikai rendszerébe történt 
bevonásával, egy következetes és szükséges lépés kerül végrehajtásra. 
Általuk a Bundeswehr logisztikai rendszere a belföldi logisztikai bázisról 
a mindenkori alkalmazási térségig meghosszabbodik, miután a fegyveres 
erők bázisának mozgó logisztikai csapatai abban a helyzetben vannak, 
hogy ott pl. a feladatnak megfelelő bevetésközpontú bázist képesek létre-
hozni. 

A logisztikai csapatoknak a fegyveres erők bázisában történő össze-
fogása lényeges alkotóeleme a fegyveres erők bevetési képességének a 
javításában. A szükséges átalakítás befejezésével a logisztikai biztosítás a 
teljes alkalmazási spektrumban lehetségessé válik. 

Helyhez kötött logisztikai intézmények 

A fegyveres erők bázisa 2002-ben összesen 109 helyhez kötött lo-
gisztikai intézményt vett át, ebből 100 raktár/tároló és kilenc anyagellá-
tó intézet volt. A raktárak tárolókapacitása mintegy 2,3 millió köbmétert 
tett ki. Az anyagellátó intézetek ebben az állapotban kb. 2,5 millió mun-
kaórát teljesítettek. Ezekben, az intézményekben kb. 2.700 katonai és kb. 
9 400 polgári személy tejesített szolgálatot, illetve került alkalmazásra. 

A helyhez kötött logisztikai intézmények átszervezésével és optima-
tizálásával, az új telephelyek eldöntése után, a logisztikai szükséglet és 
gazdaságossági kritériumok alapján a raktárak és anyagellátó intézetek 
kapacitását a szükségletnek megfelelően redukálják és a szolgálati, vala-
mint alkalmazotti helyeket is ehhez igazítják. 

A célstruktúrában a következők kerültek eldöntésre: 

• tizenegy anyagraktár tizenkettő alárendelt telephellyel; 

• hat lőszerraktár tíz alárendelt lőszertárolóval; 
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• egy üzemanyag tároló és 

• három üzemi telephely anyag megóvásra és fenntartásra. 

Ebben a célstruktúrában az ellátó és kiképző központok vezetési 
szintjei kimaradnak. A raktár, tároló és üzemi telephelyek közvetlenül a 
fegyveres erők bázisa logisztikai ezredének alárendeltségébe kerülnek. A 
raktárak tároló területe kereken 1 millió négyzetméterre csökken, és a 
szolgálati helyeket (személyi állomány) is – a jövőben 500 katonai és      
4.700 polgári – ehhez igazítják. 

A Bundeswehr logisztikai iskolája 

Az átalakítás hátterében folyamatban van a Bundeswehr iskola 
rendszerének az ujjászervezése is. Előtérbe került a Bundeswehr logisz-
tikai iskolájának, mint alap kiképző helynek a felállítása, a logisztikai 
képességek, készségek, ismeretek kiemelt jelentőségű, központosított, 
összehangolt oktatása érdekében, elsősorban a haderő bázis logisztikai 
csapatai valamennyi alárendeltjének hallgatói számára.  

Ebben kifejeződik a fegyveres erők bázisának felelősségtudata is a 
Bundeswehr fegyverzet/logisztika fő irányvonalon belül a logisztika, 
mint nagyon fontos részterület irányába. Ez a felelősség tudat magába 
foglalja a logisztikát békeüzemben és háborúban egyaránt. Az alapfelada-
tokra történő koncentrálás jegyében 2005. július 1-vel a hadsereg 
utánpótló iskoláját áthelyezték a haderő bázisába és alárendelték a fegy-
veres erők hivatalának. 2006. október 1-én beolvasztották a Bundeswehr 
logisztikai iskolájába, ahol 2007. július 1-ig kidolgozzák az új tanmene-
tet. 2007. október 1-ig az átszervezés befejeződik a logisztikai iskolát át-
helyezik Garlstedtbe és megkezdődik az oktatás. Három külső oktatási 
helyet: Plön „élelmezés, ellátás”, Fassberg „tábori üzem kiképzés” és 
„különleges műszaki kiképzés”, valamint Putlos „gyakorló központ”, 
mint igen fontos gyakorkati kiképző helyeket alárendeltek az iskolának. 
Az új tanmenet felvételével a Bundeswehr logisztikai iskolája igen szé-
les szakmai spektrumot fog képviselni. A központi kiképzési intézmény-
ben a logisztikai vezetőknek és felelős személyeknek is valamennyi lo-
gisztikai szakterületre vonatkozóan magas szintű továbbképzések kerül-
nek végrehajtásra. A tanítást és a vizsgáztatást a Bundeswehr elismert 
szaktekintélyei hajtják végre. Ugyancsak elismert szakemberek oktatják a 
különböző gépjármú vezetői oktató helyeken és Bundeswehr központi 
kiképző helyén is a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos elméleti 
és gyakorlati ismereteket. Időnként szakmai napokat és információs ren-
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dezvényeket tartanak, melyek fő tartalma a logisztika feladatrendszerének 
tovább-fejlesztése és minőségének javítása. 

A fegyveres erők bázisának mozgó logisztikai erői oldaláról nézve 
is a Bunseswhr logisztikai iskolája a fegyveres erők közös központi isko-
lájaként a jövőben jelentős részét képezi a fegyveres erők logisztikai tá-
mogatásának. 

További kilátások, távlatok 

A Bundeswehr jelenleg folyamatban lévő átalakításának keretében, 
a fegyveres erők bázisának logisztikai szolgálatát is az új feladatoknak 
megfelelően, hozzáigazítják, átrendezik. Az új irányvonalnak megfelelő-
en mindenekelőtt, az eddigi formájukban önálló erőként működő mozgó 
logisztikai erőket fogják 2008-ig megszüntetni, de ez által egy olyan tel-
jesen új struktúrát teremtenek (meghalt a király, éljen a király), amely a 
bevetési feladatoknak, harci alkalmazásoknak a továbbiakban jobban 
megfelel. A fegyveres erők bázisának logisztikai erői és szolgálati helyei, 
tevékenységük, hatáskörük vonatkozásában a fegyveres erők teljes terü-
letére szétterítésre kerülnek. 

Az átalakulás 2010- re tervezett befejezéséig, még egy bizonyos lé-
güres tér, illetve egy kettős hatalom az uralkodó, mivel az átalakulással 
egyidejűleg még a bevetési kötelezettségeket is, beleértve a NATO 
Response Force4 erőiben és az ENSZ csapataiban való részvételt is, tel-
jesíteni kell. 

Felhasznált forrásmunkák: 
1. Joachim Wolf mk.alez.: a Bundeswehr logisztikai főtanácsosá-

nak elemző értékelése. Strategie und Technik 2006. június. 
2. Horst D Hübner mk. alez.: A G4 logisztikai osztályon a „Logisz-

tika továbbfejlesztési elgondolásának” a vezetője.Strategie und 
Technik 2006. március. 

                                                      
4 NATO Response Force =NATO reagáló erők. 
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II.  A  NÉMET  FEGYVERES  ERŐK  BÁZISÁNAK  MOZGÓ  
LOGISZTIKAI ERŐI 

A fegyveres erők bázisának mozgó logisztikai erőit, célkitűzés, fe-
ladatok, eljárások, szerkezeti összetétel vonatkozásában – a fegyveres 
erők általános logisztikai rendszeréhez hasonlóan – mindenkor a válto-
zó keretfeltételekhez igazították és igazítják napjainkban is. A fegyveres 
erők bázisának új logisztikai rendszeréhez, szerkezetéhez hasonlóan, 
ahhoz kapcsolódva, annak részeként, a mozgó logisztikai erők is jelen-
tős átalakuláson mennek át. Az átalakítási folyamatoknál messzemenő-
en figyelembe veszik a szövetséges fegyveres erőknél és a többnemzeti-
ségű kötelékeknél végbemenő átalakulási folyamatokat, igényeket, 
szükségleteket is. A cél: a támogatandó bevetésre tervezett, bevetést vég-
rehajtó, saját és multinacionális erők, kötelékek, egységek, katonai 
szervezetek szükséges és megfelelő mértékű logisztikai biztosítása, tá-
mogatása honi területen vagy a világ bármely pontján. 

A logisztikai erők eszközök és eljárások békeüzemben és bevetések 
során történő tervezését és irányítását a „Bundeswehr Alapelgondolásá-
nak” normatívái és irányelvei szabályozzák. Ezek a „Logisztikai Részel-
gondolás” és a „Fegyveres Erők Továbbfejlesztésének Irányelvei”. Ezek 
a dokumentumok rögzítik a hatásköröket, leírják a szükséges csatlakozá-
sokat (Interfész)5 a bázis logisztika és a bevetési logisztika, a részfegy-
vernemek, szakcsapatok, katonai szervezetek között békeidőszakban és 
alkalmazások során, meghatározzák a szükséges, elégséges képesség pro-
filokat. Leírják a logisztikai feladatok képviseletét, intézését, felügyeletét 
együttműködésben a multinacionális szervezetek erőivel és a gazdaság-
gal, meghatározzák az egymás iránt, egymással szembeni felelősséget. 

A fegyveres erők bázisán belül a „bevetési logisztikai erői” felállítá-
sának kezdete 2002. október 1. Ezek az erők azóta, hosszantartó külföldi 
bevetések során már komoly tapasztalatokat szereztek, honi területen és 
külföldön is megállták a helyüket, jelentős sikereket értek el. A Bundes-
wehr a NATO vezette békemissziókban jelentős csapatokkal vesz részt, 
lényeges erőkkel és tartósan vesz részt az EU által vezetett missziókban, 
része a NATO reagáló erőknek (NATO-Response-Force), ezek a tények 

                                                      
5 Interfész (Shnittsellen)=alegységek és a központi egységek közötti csatlakozás, 
amely lehetővé teszi az összekapcsolódást, együttműködést. 
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többszörösen aláhúzandók, kiemelendők. A fegyveres erők bázisa minde-
zekhez igen jelentősen járul hozzá. 

Célok és tevékenységi folyamat a logisztikában 

A bevetés orientáltság következetes elérése a legjellemzőbb ismerte-
tő jegye jelenleg a Bundeswehrnek. Ez az irányultság olyan logisztikai 
struktúrát követel, amely lehetővé teszi, a bevetési területen lévő erőkkel 
és eszközökkel valamennyi feladat sikeres teljesítését – intenzív harci 
cselekmények körülményei között is. Ahol katonai nézőpontból indokolt 
és gazdaságilag vállalható realizálni kell az erők összpontosítását a „lo-
gisztikai nagy helyőrségek” megteremtését, továbbá a logisztika közelí-
tését a kiképző és gyakorló központokhoz. A fegyveres erők folyamatos 
fejlesztése a már kijelölt úton az együttműködés következetes tovább-
fejlődését is eredményezi. A fegyveres erők bázisára további logisztikai 
feladatok és felelősségek hárulnak. A haránt irányú logisztikai feladatok 
összefogása a fegyveres erők bázisának bázis logisztikájában lehetővé te-
szi a fegyveres erők részeinek és a katonai szervezeteknek a bevetési lo-
gisztikájukra vonatkozó feladatok koncentrálását, magas szinten történő 
felügyeletét. 

Logisztikai elgondolás 

A logisztika teljes értékű hatása az anyagi bevetési készenlét bizto-
sítására, valamint hozzájárulása az erők túlélőképességének biztosítá-
sához, csak a bázis és a bevetési logisztika rendszerének egységén ke-
resztül valósítható meg, jut érvényre. Bevetések során a bázis és a 
bevetési logisztika erőit saját erőikkel is megerősítik. A logisztikai lánc 
az elveknek megfelelően törésmentes és folyamatos, a belföldi logisztikai 
bázistól az alkalmazási területen létrehozott logisztikai bázison keresztül, 
az előretolt logisztikai pontokig, adott esetben az egyes katonáig vagy 
fegyverrendszerig tart. 

A békefenntartó műveletek logisztikai biztosítása vagy a hadsereg 
logisztikai erőin vagy a haderő logisztikai bázisán keresztül történik. A 
partner nem lemásolt képességeket bocsát rendelkezésre. Ez azt jelenti 
pl., hogy a különleges műszaki erőket a fegyveres erők bázisa veti be a 
tábor felépítésére és üzemeltetésére vagy pl. meghatározott szaktechnika 
megrendelése a hadsereg technikai eszközeihez a haderő javítóbázisán 
keresztül történik. 
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Béketeremtő műveletek, valamint a NATO reagáló erők kötelékei-
ben történő bevetések során, a résztvevő fegyveres erők, mindenekelőtt 
saját erőikkel biztosítják az első logisztikai támogatást. A következő ellá-
tás a belföldi bázisról történik, a bevetési területen létrehozott logisztikai 
bázison keresztül, a telepített és szükséges csatlakozási pontokhoz. 

A bevetési terület logisztikai bázisa a fegyveres erők bázisának lo-
gisztikai erőivel, eszközeivel, valamint azok vezetési elemeivel rendez-
kedik be. Folyamatos ellátást biztosít valamennyi bevetésben résztvevő 
erőnek, biztosítja a személyek és eszközök anyagi ellátását felvonuláskor 
és a kontingensek váltásakor, integrált és koordinált logisztikai biztosítást 
nyújt három irányba, beleértve a szövetséges erőket a többnemzetiségű 
együttműködés keretében, vezeti, irányítja a haránt logisztikai feladatokat 
a bevetési területen, biztosítja a következő ellátást. 

A logisztikai bázis felállításánál, a logisztikai bázis berendezése és 
a felszerelések kirakásához szükséges pontosítani a telepítési helyet, a 
várható szükségletet, a hadműveleti, klimatikus, földrajzi, infrastruktu-
rális keretfeltételeket. A bázist a résztvevő fegyveres erők, a katonai 
szervezetek működési területén belül kell berendezni és működtetni. Az 
itt telepített eszközök, anyagok a bevetett kontingensek valamint a szö-
vetségesek igényeit szolgálják ki, azok ellátását biztosítják. 

A fegyveres erők bázis logisztikája és az alkalmazott erők bevetési 
logisztikája közötti csatlakozást (Interfész) áthelyezték. A légierő, hadi-
tengerészet és a központi egészségügyi szolgálat logisztikai támogatásá-
nál a csatlakozási pont a bevetett egységektől, illetve védőpontoktól hát-
rafelé kerül megvalósításra. A hadsereg erőinek logisztikai támogatása 
esetén a csatlakozási pont (Interfész) a dandártól hátrafelé kerül kiépítés-
re. Mindezekből adódóan a haderő bázisa felé új kihívások adódnak, 
többek között olyan feladatok átvételéből adódóan, melyek eddig a had-
sereg logisztikai erőinél kerültek végrehajtásra, mint pl. az első készlet 
odaszállítása, a különböző ellátási javak biztosítása a dandár és a hadosz-
tály csapatainak utánpótló pontjaihoz, a tüzérség, légvédelmi és műszaki 
csapatok magukkal szállított anyagai berakodásának támogatása, (több 
mint hat órás munkahely foglalás esetén), a nagyméretű géppark állandó 
készenlétben tartása. Mindezen feladatokra az alapképességet azonnal, a 
megcélzott képességet a fegyveres erők bázisa mozgó logisztikai erőinek 
teljes átalakítása után, 2010- ig kell elérni.  
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A fegyveres erők bázisának logisztikai dandárja és logiszti-
kai ezredei 

Németországban alapüzemben a logisztikai dandár és a logisztikai 
ezredek vezetése az I. (1. logisztikai dandár és a 17. logisztikai ezred) 
és a IV. (46. és a 47. logisztikai ezred) Területvédelmi Parancsnokság 
alá tartozik. A parancsnokság elöljárója a Fegyveres Erők Támogató 
Parancsnoksága. Az új struktúrában a fegyveres erők logisztikai bázi-
sának mozgó logisztikai erői különböző mértékben ugyan de különleges 
feladatokra kerülnek bevetésre és ennek megfelelően felállításra. Olyan 
„Bevetésközpontú felszereléssel”, eszközökkel rendelkeznek, amely a 
betervezett vezetési szinteken (logisztikai dandár/ - ezred, - zászlóalj) 
nagyteljesítményű irányító eszközökön keresztül, a teljes logisztikai tá-
mogatás területeire vonatkozóan biztosítja a vezetést, irányítást, koordi-
nálást, bevetés, harci alkalmazás során a teljes felelősségi területen. Ez 
egy átfogó logisztikai helyzetinformációt, valamint egy pontos szükséglet 
előrejelzést igényel és tartalmaz. A teljes közlekedés vezérléséhez az al-
kalmazási területeken gyakran csak korlátozottan meglévő közlekedési 
vonalak miatt, a közlekedés és szállítás irányítására irányító központot 
kell létrehozni. Mindezen elvekből, feladatokból kiindulva meghatározták 
az alapüzemeltetés hatékonyságát, célirányosságát és a Bundeswehr Lo-
gisztikai Központját az „one face to the customer” (vásárlóval való 
szembenállás nélkül) elve alapján hatékonyan átalakították. 

Nemzeti célkitűzés, egyben előírás, hogy békefenntartó művele-
tekre maximum öt alkalmazási térségben, lépcsőzetesen kialakítva egyi-
dejűleg 14 000 katona vehető igénybe. 

Ehhez a fegyveres erők bázisa részéről öt logisztikai zászlóalj van 
tervezve. Ezen kívül békét kikényszerítő műveletekre Németország       
35.000 azonnal bevethető magas harcértékű erőt tart készenlétben. Ez 
magába foglalja a NATO az Európai Unió és az ENSZ kötelékeiben vál-
lalt német hozzájárulást is. A hadsereg logisztikai bázis ezekben is részt 
vesz. 

Jelenleg valamennyi kötelék a „migráció” állapotában van. Ez a 
hadsereg bázis jelenlegi helyzetében tulajdonképpen átszervezést, át-
telepítést, megszüntetést, megerősítést és újra történő felállítást je-
lent. 
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Egyidejűleg eleget kell tenni ugyanakkor a folyamatban lévő beveté-
si kötelezettségeknek a békemissziókban és a NATO reagáló erők kötelé-
keiben, amelyeket változatlan intenzitással teljesíteni kell. 

1. Logisztikai dandár 

A 16. Logisztikai ezredből kialakított 1. Logisztikai dandárt, 
Delmenhorst logisztikai nagy helyőrségben, a Bundeswehr logisztikai 
iskolájának közelében, valamint a megszabott stratégiai képesség és kö-
vetelmény érdekében állították fel. A 2007-től megszüntetett 100. Lo-
gisztikai dantártól két köteléket bevontak az állományába azért, hogy az 
új dandár minél előbb hadra fogható legyen. Az 1. Logisztikai dandár 
törzsével és az alárendelt 161. Logisztikai zászlóaljjal, jelenleg az 
egyetlen olyan csapatteste a fegyveres erők bázisa mozgó logisztikai erő-
inek, amelyik megfelel a békét kikényszerítő műveletekben való részvé-
telre. A két (a 161. és a 162.) logisztikai zászlóaljjal, súlyponttal a    
NATO reagáló erők logisztikai támogatását biztosítja. 

A bevetésekben már gyakorlott 164. Különleges Műszaki zászlóalj, 
igény és szükséglet vonatkozásában a táborokat építő és üzemeltető erő-
ket erősíti. Különleges feladatokra, mint pl. tűzvédelem (tűzoltás) szerve-
zetileg külön csoportokba szervezik. A 166. javítózászlóalj, a 6. Javító 
zászlóaljból alakult (korábban a 100. Logisztikai dandár), végzi a gép-
járművek és távközlő berendezések szaktechnikai anyagellátását, vala-
mint a hadsereg szintű technikai eszközök logisztikai támogatását. A 165. 
Szállító zászlóalj új egységként történő felállításához, bevonják a felosz-
latott 801 Szállítózászlóalj (korábban 100. Logisztikai dandár) erőit és 
eszközeit. 

17. Logisztikai ezred 

A 17. Logisztikai ezred mindkét zászlóalját a békefenntartó műve-
letek logisztikai támogatására készítették fel. Az ezred a jelenlegi és az 
eddig működő szinte valamennyi békefenntartó műveletben részt vett és 
ezért széleskörű szakértő gárdával rendelkezik. Ezen kívül az ezrednek 
köztes struktúraként a 163. és 173. Ellátó Kiképző Központokat aláren-
delték. Ez magába foglalja ezek kiképző századait, valamint a helyhez 
kötött logisztikai berendezéseit, a teljes észak német térségben. 
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46. Logisztikai ezred 

A 46. logisztikai ezredet a Bundeswehr teljes feladatspektrumá-
ra vonatkozóan, a fegyveres erők közös műveleteinek logisztikai tá-
mogatására készítették fel. A szakfegyvernemi zászlóaljak mellett (465. 
Szállítózászlóalj, 466. javítózászlóalj, 462. Utánpótló zászlóalj), ame-
lyek képesek többek közt a logisztikai alegységek és központi egységek 
közötti csatlakozás feladatait (Interfész) a gépesített vagy a légimozgé-
konyságú/légiszállítású dandárok mögött, a fegyveres erő közös hadmű-
veleteinek keretében magas fokú intenzitással biztosítani, rendelkezik 
még az ezred a 467. Logisztikai zászlóaljjal is. 

A 46. Logisztikai ezred esetében a fegyveres erők bázisa logisztikai 
erőinek átalakítása különösen jelentős. 

47. Logisztikai ezred 

A 47. Logisztikai ezred is köztes struktúrával rendelkezik. A 473. 
és a 463. Ellátó Kiképző Központokat alárendelték. Ez magába foglalj 
ezek kiképző századait, valamint helyhez kötött logisztikai berendezéseit 
a teljes dél-német térségben. A 47. Logisztikai ezred zászlóaljait első-
sorban békefenntartó műveletek logisztikai támogatására készítették fel. 

Az egységek képességei 

A fegyveres erők bázisának logisztikai zászlóaljai és különleges 
műszaki zászlóaljai képesek a fegyveres erők logisztikai támogatására 
bevetésben (harci alkalmazásban) – időszakonként belső gyakorlatok és 
kiképzés során – alapüzemben különböző századtípusokban tevékeny-
kednek. A kötelékek alapvetően harci alkalmazásra vannak felkészülve, 
de különböző feladatok végrehajtására modulrendszer alapján átalakítha-
tók. 

A vegyes utánpótló századok gondoskodnak a kijelölt ellátandó csa-
patrészek mindenféle anyaggal történő biztosításáról. Ez a tevékenység 
kiterjed valamennyi anyagfajta ki-be és átrakásától a különböző szállító-
járműveken történő szállításig, beleértve a legnehezebb szállítójárműve-
ket is. 

A javítószázadok három – négy technikai szakaszukkal képesek a 
rendszeresített (alkalmazott) járművek, gépek és egyéb technikai anyagok 
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szakszerű javítására. Sokféle anyaggal vannak felszerelve (Leopard harc-
kocsi, meleg levegőt előállító berendezések, kábelek, üzemanyagtöltő – 
szállító járművek stb.) gyakorlatilag minden olyan anyaggal, eszközzel, 
ami biztosítja a technika alkalmazását bevetés során. Vannak a javítószá-
zadoknál olyan technikai eszközök, amelyek a légvédelmi és a tüzérségi 
anyagok javítására szolgálnak, ezek azonban kizárólag csak a fegyveres 
erők bázisának javítózászlóaljainál találhatók. 

Az öt, ugyancsak a fegyveres erők bázisán lévő, átrakó század az 
alegységek és a központi egységek közti csatlakozást (Interfész) vasúton, 
közúton, légi úton és vízi úton építi ki. Egyidejűleg egy légi- és vízi kikö-
tői átrakópontot képesek berendezni és üzemeltetni. „Nagygép karban-
tartó csoportjukkal” képesek a nagygép tartalékot üzemeltetni és a meg-
előző karbantartásokat elvégezni. Nagygép felszereltségük lehetővé teszi 
a Bundeswehrnél rendszerben lévő valamennyi gép mozgatását. 

A szállítószázadok valamennyi áruféleség szállítására képesek kü-
lönböző típusú és nagyságrendű gépjárműveikkel. A szállító járművek 
gerincét a változtatható rakodó rendszerű MULTI jármű család képezi. 
(MULTI teherautókkal valamennyi konténer és egyéb szállítási feladat 
megoldható. A MULTI rendszer garantálja a különböző szállítási mó-
dokkal és eszközökkel a rendszeresített WLP-n6 a gyártótól, raktárakból 
valamennyi logisztikai síkon, szinten, az alkalmazási térségbe, a harco-
ló csapatok számára történő szállításokat. Szerző megjegyzése). Külön 
jelentőségük van a konténer kamion változatoknak. Ezzel a fegyveres 
erők bázisán úgy számolnak, hogy a konténer belátható időn belül a leg-
fontosabb szállítási segédeszköze lesz a stratégiai, de a harcászati szállí-
tásoknak is a bevetési terület logisztikai bázisához, de az előretolt logisz-
tikai csomópontokhoz is. A szállító járművek skáláját üzemanyag 
szállítók, nehéz járműveket szállító transzportőrök és különböző speciális 
járművek teszik teljessé. Itt is a támogatandó egységekhez, kötelékekhez 
hasonló védelmi előírások, követelmények vannak meghatározva. 

Az utánpótló századok biztosítják az egyes és tömeges fogyasztási 
javak utánpótlását. Részt vesznek az anyagok ki - és átrakásában, szállítá-
sában, és magában az anyaggazdálkodásban is. Képesek a légi erőhöz 
kapcsolódó anyagok szállítására, kezelésére is. Ehhez megfelelő szakér-
tőkkel és tűzvédelmi szakemberekkel rendelkeznek. Az ellátás felöleli a 

                                                      
6 WLP= Wechselladerpritschen = változtatható szállítóplató. 
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bevetett kötelékek készletgazdálkodást, a pót- és csere alkatrészek vala-
mint fogyóanyagok biztosítását. 

A tábori századok helyhez kötött bevetés (tartózkodás) esetén felépí-
tik és üzemeltetik a tábort. Ehhez rendelkeznek mindazon eszközökkel, 
anyagokkal és képességekkel, amelyek lehetővé teszik, biztosítják a be-
vetett erők biztonságos elhelyezését, megfelelő működését. Mindezekhez 
megfelelő műszaki géppark, tűzvédelmi eszközök stb. állnak rendelkezé-
sükre. 

Csővezeték építő, üzemeltető századok az alkalmazási területen a 
legkorszerűbb eszközökkel képesek üzemanyag tárolót építeni és az üze-
meltetni. Az építésnél és üzemeltetésnél igénybe veszik az átrakó csapa-
tok, illetve az érintett egységek utánpótló századait is. Jelenlegi helyze-
tükben 50 km hosszú üzemanyag csővezeték kiépítésére képesek. 

A zászlóaljak törzs- és ellátószázadai – a különleges műszaki zász-
lóalj kivételével – alapvetően a zászlóalj vezetésének a támogatására ké-
pesek. Kiépítik a vezetési eszközöket és a harcálláspontot, működtetik és 
biztosítják azokat. Továbbiakban támogatják a vezetést, biztosítják a 
zászlóalj logisztikai ellátását. 

Átalakítás és pillantás a jövőbe 

A Fegyveres Erők közös kezdeményezésének következetes követé-
sével, a fegyveres erők logisztikai átszervezés terén is jelentős előrelépé-
sek történtek, egyre újabb és újabb elvárások kerülnek teljesítésre. Az 
átalakulás folyamatában azért mindig érvényesek azok a szabályok, hogy 
a logisztikai támogatást a megváltozott keretfeltételeknek megfelelően, 
előretekintéssel, megfelelő intelligenciával, összeegyeztetéssel és megfe-
lelő prioritás biztosításával kell az egységekhez igazítani. A támogatást 
megfelelő mértékű, mennyiségű és minőségű anyagok kiválasztásával és 
készletezésével kell kiegészíteni. 

A többnemzetiségű erők együttműködésének a jövőben még na-
gyobb jelentőséget kell tulajdonítani. 

A fentiekben vázolt intézkedések végrehajtásával, a mozgó logiszti-
kai erők átalakításával, a fegyveres erők bázisa új rendszerű, nagy telje-
sítményű szerkezeti elemmel rendelkezik, a harcbavetésre valamint a 
nemzetközi konfliktusok megoldására, válságok leküzdésére kijelölt 
egységek logisztikai támogatására. Az ezekből adódó megnövekedett kö-
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vetelményeket, azokat kellő módon kell számításba venni, az erők mi-
előbbi teljes értékű hadrafoghatóságának biztosítása érdekében. 

Felhasznált forrásanyagok: 

1. Strategie und Technik 2006 március. 

2. Strategie und Technik 2006 június. 

3. Strategie und Technik 2006 augusztus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berakodás a CH-53 szállító helikopterbe 
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Konténer gépjárművek konvojban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konténerrakodás a változtatható platójú MULTI szállító gépjárműre 

 

 




