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A Bundeswehr szárazföldi csapatai anyagi-technikai 
biztosításának rendszere• 

Az agresszív NATO tömbbe tartozó NSZK-ban a harckészültség és a 
fegyveres erők tűzereje növelésének rendszabályai mellett nagy figyelmet 
fordítanak a csapatok hadtápbiztosítási struktűrájának tökéletesítésére és 
az ország gazdasági tartalékai katonai célokra történő felhasználásának 
kérdésére. 

A Bundeswehr Parancsnokság a csapatai anyagi-technikai biztosításá
nál olyan hatékony rendszer létrehozására törekszik, amely a békehely
zefről háborús helyzetre történő átálláskor nem követel lényeges változ
tatást. A szárazföldi és a területi csapatok egységes szárazföldi erővé tör
ténő összevonása során létrehozták azok egységes anyagi-technikai bizto
sításának rendszerét is, amelyet állandóan tökéletesítenek. A csapatok 
béke és háborús ellátásának biztosítására az országban új raktárhálózatot 
hoznak létre hatalmas hadianyag készletekkel. A hadtáp objektumok épí
tése a Bundeswehr szárazföldi magasabbegységeinek, valamint - az ag
resszív blokkba tartozó - más országok fegyveres erőinek feltételezett 
hadműveleti alkalmazása figyelembevételével történik. 

Az alábbiakban - rövidített formában - közreadott Nyugat-német 
katonai szerzők cikkének fordítása feltárja az NSZK szárazföldi csapatai 
hadtápbiztosítási rendszerének elveit és feladatait, szervezeti struktúráját. 

AZ NSZK SZARAZF'ÖLDI ERŐI 
HADTÁPBIZTOSÍTÁSÁNAK ELVEI 

G . K u t r alezredes 
(Rövidített fordítás a „Truppenpraxis" nyugatnémet folyóirat 

1971. évi októberi számából.) 

A hadtápbiztosítás fogalma elméletileg és gyakorlatilag a csapatok 
anyagi, technikai és egészségügyi biztosításához szükséges erők és eszkö
zük megtervezését, felhalmozását és felhasználását foglalja magába. 

Az NSZK szárazföldi erői parancsnokságának a hadtápbiztosítás kér-

* Rövidített fordítás a VOJENNÜJ ZARUBEZSNIK e. szovjet folyóirat 
1972. évi 9. számából. 
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déseivel kapcsolatos nézeteit meghatározzák a háború lehetséges formái, 
a NATO és a Bundeswehr vezetésének stratégiai koncepciói, a szárazföldi 
erők struktúrája, szervezete, azok céljai, feladatai, valamint a meglevő 
szen-1élyi és anyagi tartalékok. Sajátos körülményként kell megjegyezni, 
hogy háború esetén a NATO-nak átadásra kerülő nyugatnémet csapatok 
vezetését ezen blokk főparancsnoksága valósítja meg. Ugyanakkor az 
anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás a nemzeti alárendeltség szerint 
valósul meg. Az Egyesített Erők teljhatalmú parancsnokának tevékeny
sége a hadtápbiztosítás területén korlátozódni fog az általános direktívák 
kiadására, részfeladatok megszabására, a tevékenység koordinálására, a 
sürgős rendszabályok meghatározására és szükség esetén a rendelkezésn~ 
álló anyagi erők és eszközök újraelosztására. 

A szárazföldi erők hadtápszolgálata előtt békében a következő fel
adatok állnak: 

- Létrehozni az összes szárazföldi erők anyagi-technikai, egészség
ügyi. biztosítása érdekében a hadtápszervek egyszerű, egységes, pontos 
rendszerét és megszervezni ezen rendszer működését. E rendszernek biz-
1osftani kell a feladatok végrehajtását mind a béke, mind a háború idején, 
valamint a békéről háborús helyzetre történő átállást minimális átszerve
zéssel. 

- Kidolgozni a terveket és előkészíteni a hadtápszolgálat szétbonta
kozását olyan módon, hogy az biztosítsa a csapatok folyamatos ellátását a 
katonai tevékenység kezdetétől. 

- Létrehozni tartalékokat háború esetére a szárazföldi (tábori) és te
rületi csapatok részére. 

- Létrehozni a raktárak és bázisok olyan hálózatát, amely lehetővé 
teszi a szárazföldi (tábori) és területi csapatok részére a készletek táro
lását. 

Ez a hálózat magába kell, hogy foglalja a nyugatnémet hadtestek 
harctevékenységi övezetét és részeiben az azok közötti közbeeső területe
ket is, amelyeken más - NATO-ba tartozó - országok magasabbegységei 
helyezkednek el. 

- Ráhatást gyakorolni (közreműködni) más anyagfelhasználók had
tápbiztosítására ott, ahol ez a feladat a szárazföldi erőkre hárul vagy ahol 
a saját erő és eszköz nem elegendő. 

- Megvalósítani az egész Bundeswehr egészségügyi anyagokkal tör
iénő ellátását. 

Háborús időszakban a hadtápszolgálat feladatai a következők: 
- Fenntartani a szárazföldi erők harckészségét, manőverezőképessé-

gét és csapástmérő erejét. 
- Közreműködni a hadtápbiztosításban más anyagfelhasználókkal. 
- Ellátni az egész Bundeswehrt egészségügyi anyagokkal. 
- Az egyezményeknek és szükség esetén a rendkívüli körülményekre 

tervezett rendszernek megfelelően segítséget nyújtani a szövetséges csa
patok hadtápbiztosításában. 

A folyamatos hadtápbiztosítás előfeltétele a hadtápszolgálat rugalmas 
megszervezése. 
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A szárazföldi (tábori) csapatok területi csapatokkal történő összevo
nása a hadtápszolgálat elé újabb feladatokat állított, amely különböző ne
hézségeket okozott. A tábori csapatok készleteit a magasabbegységek had
múveleti alkalmazásának várható körleteiben szükséges elhelyezni, mi
kDzben figyelmet kell fordítani azon körülményre, hogy a közbeeső terü
leteken gyakran a szövetséges csapatok tevékenykednek Az elvonuló csa
patokkal szemben a területi alakulatokra az egész országban rendelkezni 
kell hadtápszervek hálózatával a saját, a Bundeswehr központi intézetei 
és egyéb szervek szükségleteinek kielégítésére. A tábori és a területi csa
patok hadtápszolgálata összevonásának bonyolultsága azok különböző fel
adataiból adódik. 

A szárazföldi erők hadtápbiztosítása vezetésének elvi felépítését az 1. 
sz. \'ázlat szemlélteti. 

A vázlatnak megfelelően az anyagi-technikai biztosítás vezetésének 
funkciói meg vannak osztva a szárazföldi erők törzsének és hadtápfőnök
sége az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség területi htp, parancsnokságok 
között. Az Anyagi és Technikai Ellátó Főnökség adminisztratív szempont
ból alá van rendelve a szárazföldi erők központi parancsnokságának. 

Az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség a Szárazföldi Erők Főparancs
noksága törzsének speciális törzse és egyidejűleg olyan vezetési szerv, 
amely illetékes a szárazföldi erők részére szükséges anyagi-tecchnikai 
eszközök összes fajtájának beszerzésére. Ezenkívül megoldja a Bundes
wehr egészségügyi anyagokkal való ellátásának általános feladatait. 

A Területi Parancsnokság (Schleswig-Holstein, Észak, Dél) felelős a 
körzetében elhelyezkedő szárazföldi erők valamennyi csapatának anyagi, 
technikai, egészségügyi biztosításáért és kiszolgálásáért. Alárendeltségé
ben megtalálhatóak az ellátó egységparancsnokságok, egészségügyi egysé
gek és egy sor más hadtápegység és alegység. 

A szárazföldi (tábori) és a területi csapatok hadtápbiztosítása az ala
csonyabb tagozatokban külön-külön valósul meg. 

A hadtestek a tábori csapatokon belül az összekötő tagozat szerepét 
töltik be a mozgó és az állandó jellegű hadtápszervek között, és felelősek 
a nekik alárendelt magasabbegységek, egységek ellátásáért és kiszolgálá
sáért. Békében a hadtestek hadtápszolgálata közvetlenül a szárazföldi erők 
törzs hadtápfőnökségének és nem a területi hadtápparancsnokságoknak 
van alárendelve. A dandárok és a hadosztályok csapatai időszakonként a 
hadtápbiztosítás kérdéseiben önállóak lehetnek. 

A területi csapatok katonai körzetének parancsnokságai saját körze
tükben felelősek a csapatok anyagi, technikai, egészségügyi biztosításáért. 

A Bundeswehr hadtápszolgálata tájékoztatót kap az egész ország te
rületén elhelyezett raktárkészletekrőL 

A szárazföldi erők állandó jellegű raktárainak hálózata magába fog
lalja a területi parancsnokságok, hadtestek és a katonai körzetek hadi
anyag készleteit. Az ellátó raktárak elhelyezése és az anyagi eszközök 
rnktározása a hadműveleti tervekkel összhangban történik. Az egész or
szág területén meglevő állandó raktárhálózat célszerű telepítése és azok 
hatékony felhasználása esetén lehetővé válik a mozgó hadtápalegységek 
mennyiségének csökkentése. Ezért az ilyen hálózat a szárazföldi erők had
tápbiztosítási rendszerének szükségszerű alkotó részét képezi, a fejlesz-
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túének foka és a mozgó hadtápalegységek mennyisége egymással szoros 
kt,ksönhatásban van. 

A hadtápbiztosítási rendszer támaszkodik a polgári szektorra is. A 
polgt.ri szektor jelentős mérvű anyagi és termelő kapacitását használja fel 
a Bundeswehr már békében, illetve jelöli ki felhasználásra mozgósítás 
esetére. 

A Bundeswehr békében bevonja a polgári személyeket - kezdve ~
segf.dmunkástól a legmagasabban képzett szakemberig - a hadianyagok 
központi és decentralizált beszerzésének megvalósításába, a polgári üze
meket a technikai eszközök javításába, és a szállító eszközök összes fajtá
j&t alkalmazza. 

Háborús időszakban a Bundeswehr az államnak történő kötelező szol
gáltatás törvényével összhangban a polgári szektorhoz fordul segítségért 
az anyagi és technikai eszközökkel történő kiegészítés érdekében a pol
gári üzemekben folytatja a technikai eszközök javítását; felhasználja a 
közúti, vasúti és vízi szállítóeszközöket, valamint a különböző berendezé
seket és földterületeket. 

A harckészültség meghatározott színvonalának elérése és állandó szin
ten való tartása jelentős mértékben a hadianyag beszerzéstől függ. 

A szárazföldi erők technikai és fegyverzeti felszerelése az elkövetkező 
években a haditechnikai eszközök cseréje, és modernizálása útján lesz tö
kéletesítve. Következésképpen a fegyveres erők harckészültsége nem biz
tosítható a szükséges színvonalon a már békeidőszakban gondosan előké
szített és. megszervezett hadtápszolgálat nélkül. 

A szárazföldi erőknek olyan készletekkel kell rendelkeznie, amelyek 
hábc,rú kirobbanása esetén lehetővé teszik a csapatok hadtáp biztosítását 
a hl.borús ellátási rendszerre történő áttérésíg. 

A mindennapi szükségletre szolgáló anyagi készletek a csapatok, a 
hadtest, a katonai körzetek és a területi parancsnokságok raktári készle
teiből és szállítható anyagi komplettekből tevődnek össze. 

A nem fogyó anyagi készletek mennyisége függ: a pénzügyi fizető
eszközök meglététől, a raktározási lehetőségtől és a kiszolgálástól. Ezeket 
a készleteket a hadtesteknél és a területi parancsnokságoknál békeidő
szakban mint tartalékot használják fel a javításra irányított anyagi eszkö
zök cseréje céljából. Az egyszeri felhasználást szolgáló anyagi készletek 
olyan számvetéssel kerülnek létrehozásra, hogy az a háború kezdete után 
bizonyos ideig biztosítsa a csapatok ellátását. 

Háború esetére szolgáló - az állománytáblában rendszeresített meny
nyiségen felüli - készletek a hadtest, a területi parancsnokságok raktá
raiban vannak összpontosítva. Szárazföldi erőknél jelentkező raktár
hiány esetén, ezen készleteket a Bundeswehr általános raktáraiban vagy a 
polgári raktárakban tárolják. 

Az anyagi-technikai eszközök használható állapotban tartása rendsze
res ellenőrzést követel, különösen akkor, ha rövid ideig tárolható anyagi 
eszközökről beszélünk. Az ellátás ésszerű megszervezése megköveteli az 
anyagkiadás gondos, összehangolt rendszerét, az átadópontok, szállítás és 
a forgalomirányítás megszervezését. A magasabbegységek és egységek el
látásának rendjét a 2. sz. vázlat szemlélteti. 
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Az anyagi eszközök szállítása a felhasználó és a szolgáltató szállító 
eszközeivel történik. A harcászathoz alkalmazkodva, amely a hadtápbizto
sítási kérdésekben a meghatározott fokú önállóságot tételezi fel, a terhek 
leggyakrabban saját eszközökkel kerülnek elszállitásra. A hátországban 
egyre szélesebb körben alkalmazzák a vasúti, vízi szállítást és a csőveze
téket. Különösen célszerű ez más felhasználó érdekében történő feladatok 
vegrehajtása során. 

Technikailag jóval bonyolultabb .,fegyverrendszer" bevezetése a had
tápbiztosítással szembeni követelmény növekedéséhez vezet és még erő
sebb€' teszi a polgári szektortól történő függést. Krízishelyzetben és há
borí.. esetén az ilyen függőség negatív hatása csak jól elrendezett együtt
mükődéssel kompenzálható. 

A technikai eszközök üzemképességének fokát a szerkezeti részegysé
gek és az alkatrészek tervszerű, megelőző cseréjével lehet növelni. Ez a 
harr:készültség viszonylatában előnyökkel jár, megkönnyíti a harckikép
zés végrehajtását, lehetővé teszi az anyagi és technikai eszközök hadihasz
nálható állapotban való tartása szervezésének egyszerűsítését és ez a 
módszer a fenntartás valamennyi rendszerénél gazdaságosabb. 

Békeidőszakban a keret-alakulatoknál és a raktárakban az anyagi- és 
tet:hnikai eszközök tárolásánál célszerű a konzerválási módszer alkalma
zása, amely a karbantartásnál, kiszolgálásnál minimális költségkiadással 
jár és gyorsan elérhető a technikai eszközök harckészsége. 

Háború esetén a harctevékenységek gyors lefolyása, és a gépesített 
alakulatok nagy távolságra történt gyors átcsoportosítása megköveteli, 
hogy a harceszközök technikai kiszolgálása és tábori javítása a lehetőség 
sLerint a peremvonalhoz minél közelebb legyen és a lehető leggyorsabban 
történjen. Ezért a javításokat a fődarabcsere elvének alkalmazásával kell 
végezni. Ezen igények kielégítésére elegendő mennyiségű, egyszeri fel
használást szolgáló tartalék-alka !résszel kell rendelkezni. 

A szárazföldi erők egészségügyi szolgálata végrehajtja saját felada~ 
taiL és a segélynyújtás következő fajtáit szervezi. 

Ön- és bajtársi segélyt; első orvosi segélyt a csapatsegélyhelyeken; 
elsö szakorvosi segélyt, elsősorban sebészeti beavatkozás a dandár, had
os~tály, hadtest, katonai körzet és területi parancsnokság egészségügyi 
egységénél és alegységeinél a sebesültek, betegek gyógykezelése azok tel
jes gyógyulásáig az egész Bundeswehr érdekében feladatot végrehajtó s 
a területi csapatok állományába és a tartalékkórházak rendszerébe tar
tozó intézetekben. 

Békeidőszakban a tartalék-kórházak csak keretalegység formájában 
léteznek. 

Békeidőszakban az anyagi források gazdaságos felhasználása érdeké
ben a hadtápszolgálat tevékenységében elengedhetetlen feltétel a hosszú 
időtartamra történő tervezés. Háború esetén a harctevékenységek gyors 
lefolyása és a korszerű fegyverek nagy rombolóereje megköveteli ettől a 
szolgálattól a még gyorsabb - mint eddig - alkalmazkodást a változó 
körülményekhez. Egészében a hadtápszolgálat rugalmassággal kell 
rendelkezzen azért, hogy nagyobb komplikációk nélkül, gyorsan tudjon 
alkalmazkodni a fegyveres erők szervezeti formáinak vagy felépítésének 
változásaihoz. 
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SZARAZFÖLDI ERŐK 
ANYAGI, TECHNIKAI BIZTOS!TASANAK VEZETÉSE 

X. Rojke 

(Rövidített fordítás a „Logistik, technik und versorgung" című 
nyugatnémet folyóirat 1971. évi márciusi számából.) 

A szárazföldi erők 1970. évben végrehajtott újjászervezése során az 
ellátó bázisok parancsnoksága átszervezésre került „Anyagi-Technikai El
látó Főnökséggé" Bad-Nojenaron került létrehozásra. 

Az ellátó báziscsoportok új - ,,Ellátó Parancsnokság" megnevezést 
kaptak és három (Schleswig-Holstein, Észak, Dél) területi parancsnokság 
alárendeltségébe kerültek. A szélesebb körű feladatok végrehajtása érde
kében az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség részére átadásra került né
hány alegység, amelyek megelőzőleg a szárazföldi erők központi parancs-. 
nokságának és más szerveknek voltak alárendelve. 

A szervezési időszak 1970. szeptember 16-án fejeződött be, amikor az 
új vezetés munkához látott. 

Békeidőszakban az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség adminisztratív 
vonatkozásban a Szárazföldi Erők Központi Parancsnokságának, hadmű
veleti tervezés kérdéseiben a Szárazföldi Erők Törzse Hadtápfőnökségé
nek van alárendelve. 

Háború esetén az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség minden szem
pontból az NSZK Legfelsőbb Nemzeti Katonai Parancsnokságának lesz 
alúrendelve. 

A szárazföldi erők hadtáp szervezetének alárendeltségi felépítését az 
átszervezés után a 3. sz. vázlat szemlélteti. 

Az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség szervezete és feladatai· 

A szárazföldi erők Anyagi-Technikai Ellátó Főnöksége - összhangban 
a hadtápfőnökség V. osztályának utasításaival - végrehajtja a tábori és 
a területi csapatok anyagi, technikai, egészségügyi biztosítását és anyagi
lag felelős a harcitechnika használható állapotban való tartásáért. Az 
Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség a hadianyag szükségletek feltárásának 
és kielégítésének központja a hadtáp vezetés speciális törzse, az anyagter
vezés kérdéseiben az információ forrása, koordináló szerv, amely a szá
razföldi erők törzse számára a hadl"ápbiztosítás kérdéseiben előkészíti a 
döntéseket és terveket; az anyagi ellátási rendszer működtetésének szerve, 
valamint a Bundeswehr és más - a NATO-ba tartozó - NSZK területén 
tartózkodó fegyveres erők egészségügyi-anyagi biztosításának központja. 

A főnökség személyzetének állománya kb. 1000 ember, amelynek 
egyharmada katona és kétharmada hivatalnok (az utóbbiakba beletar
toznak a bérmunkások is). A katonai és polgári személyzet speciális kép
zettséggel rendelkezik, amely kielégíti a munkatársakkal szemben támasz
tott szakmai követelményeket. A munkatársak szakmai kiképzését a Bun
deswehr oktatási intézeteiben, a gyakorlati és szakképzettség növelését 
célzó kiképzést a munkahelyeken kapják. 

Az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség állománya áll: parancsnokság
ból, törzsből, három osztályból és az automatizált ESZG-el felszerelt adat-
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feldolgozó központból. A törzs négy osztáiyt, A fJirodát ;::':3 referenturát 
foglalja magában. Felépítését a 4. sz. vázlat szemlélteti. 

A főnökség parancsnoka béke- és háború időszakában irányítja, ko
ordinálja és ellenőrzi a szárazföldi erők anyagi biztosítása feladatainak 
végrehajtását. 

A főnökség parancsnokának helyettese (aki egyben törzsfőnök) a 
béke- és háborús időszakban felel a főnökség cselekvőképességének fenn
tartásáért és munkájának szervezéséért a következő területeken: a káde
rek kiválasztása; az anyagi eszközök és személyi állomány biztonságának 
biztosítása; szakmai kiképzés megszervezése; technikai felszerelés, vala
mint a híradó eszközök folyamatos infrastruktúra ellátása. 

Az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség osztályai a következő felada
tokat hajtják végre: 

A központi (I) osztály felelős az anyagi biztosítási feladatok kidolgo
zásáért. Az osztály három csoportból (!/ A, I/B, 1/C) és alosztályból áll, 
amelyek felelősek a hadianyagok tárolása alapvető elveinek kidolgozá
sáért. 

Az Ii A csoport kidolgozza az anyagi biztosítás elveit és módszereit. A 
Honvédelmi Minisztériummal és más szervekkel - többek között polgári 
intézetekkel - szoros együttműködésben előkészíti a hadtápbiztosítás 
kérdései vonatkozásában a szükséges direktívákat és döntések terveit. 

Az IIB csoport felelős az anyagi készletek meglétével kapcsolatos ösz
szefoglaló jelentések és információk felterjesztésének rendjéért; az állo
mánytáblával és a rendszeresített eszközökkel összhangban az anyagi biz
tosítás elvének kidolgozásáért, végrehajtja a nyilvántartások vezetését és 
a n,eglevő anyagi készletekről elszámolást terjeszt fel. A csapatok ellátá
sával kapcsolatban jelentős előkészítő munkát folytat, békeidőszakban fe
dezi a nem fogyó anyagi eszköz szükségletet, leltározásokat hajt végre, 
lehetőséget ad a csapatoknak, hogy ellenőrzés alatt tartsák saját felsze
reltségüket. 

Az Ii C csoport koordinálja a hadianyagok beszerzését. 

Az anyagi-technikai eszközöket biztosító (II.) osztály az elsődleges és 
folyamatos anyagi-technikai eszközszükséglet kielégítésével foglalkozik; 
előkészíti a hadianyagok gyártásának megrendelését és szétosztja azokat 
a magasabbegységek és egységek között; szabályozza azok visszaadásának 
rendjét; döntést hoz a komplettek összeállítására és átalakítására, végre
hajtja a hadianyagok kiselejtezését és értékelését. 

Az osztály négy csoportból áll, amelyek felelősek az ellátás következő 
területeiért: vegyivédelmi eszközök; had biztosi felszerelések, műszaki és 
híradó eszközök; egészségügyi anyagok; szállítóeszközök; üzemanyagok; 
lőszerek és speciális fegyverzet. 

A fentieken kívül még van kettő önálló alosztálya. Ezek közül egyik 
felel a szárazföldi erők repülőtechnikájáért, a másik a harcitechnika kise
lejtezéséért és értékeléséért. 

A II. osztály tevékenységére döntő jelentőségű az anyagi-technikai el
látó főnökség automatizált központjával és a területi ellátó parancsnok
sággal való együttműködés. 
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Az anyagi-technikai eszközt fenntartó (III.) osztály ugyancsak négy 
r::-;oporiból áll. Az osztály kidolgozza a „technikai elveknek" megfelelően 
2. hadianyagok termelésének irányelveit; azok „megelőző" javítását. 
kezdve a tervezéstől, vezetéstől és ellenőrzéstől, folytatva a haditechnika 
katonai és polgári javító bázisokon történő raktári javítását, befejezve a 
technikai elvek és módszerek, szervezeti formák és az anyagok száraz
földi csapatoknál történő technikai kísérletezése értékelésének kidolgozá
súvaL Az osztály feladatai közé tartozik még, közreműködni a szárazföldi 
f'r0k kísérleti központjainak anyagi-technikai eszközökkel és személyi ál
l!'::,1ánnyal történő kiegészítésében. 

A „mintapéldányok kidolgozásának" folyamatában való részvétel ki
frjf~t'iésre jut azok létrehozásában való közreműködésben (javitási és kar
bantartási kérdések): a rendsz~resíte1.t harci technika csapatokhoz történő 
ldöbeni eljuttatásában, az azokhoz történő szállítás készenlétének elé~
S(~ig. 

Ezen feladatok végrehajtásának szükségszerű feltételei egyik oldalról 
a megfelelő értekezleteken és konferenciákon történő részvétel, másik ol
dalról az igen széles körű információ kidolgozása; összefoglaló jelentések 
az anyagi eszközök felhasználásával kapcsolatos rendkívüli eseményekről, 
a fegyvernemi csapatok ellenőreinek jelentése; összefoglaló jelentések a 
csapatok fegyverzettel és technikával történő kiegészítéséről és az anyagi 
c-szközök hadi használható állapotban való tartásáról; a technikai ellen
őrök jelentései a végrehajtott kísérletekről; az anyagi eszközök ellenőrzé
sét megvalósító szervek jelentései; összefoglaló jelentések az anyagi esz
közök állapotáról és a javítás folyamatáról; jelentések a harcitechnika 
c.:sap&tkísérleteiről; javaslatok az anyagi eszközök korszerűsítéséről és a 
nyil",,;ántartási okmányok megváltoztatására; jelentések a hiányokról. 

Az Anyagi-Technikai Ellátó Főnökség osztályai együttműködést va
lósítanak meg a szövetségi Honvédelmi Minisztériummal; a szárazföldi 
erők törzsével; a legfelsőbb adminisztratív főnökség osztályaival; a fegy
verzeti főnökséggel; a Bundeswehr anyagi-technikai biztosítás főnöksé
gével; a haditechnikát megrendelő szövetségi hivatallal; a Bundeswehr 
központi parancsnokságával; a Lerlileti parancsnoksággal és a NATO 
Egyesített Fegyveres Erői törz~ének hadtápfőnökségével. 

A SZARAZFÖLDI ERÖK HADTAPSZOLGALATANAK STRUKTúRAJA 
A TABORI ÉS TERÜLETI CSAPATOK ÖSSZEVONASA UTAN 

B. Huhn őrnagy 

(Rövidített fordítás a "Truppenpraxis" nyugatnémet folyóirat 
1971. évi októberi számából.) 

A szárazföldi erők (tábori) és területi csapatok összevonása után 
szükségszerűen jelentkezett olyan egységes és szervezett hadtápbiztosításí 
rendszer létrehozása, amely nem követel lényeges változtatást a békehely
zetről háborűs helyzetre történő átmenet folyamán. A hadtápszolgálat új 
struktúrájának kidolgozása során egy sor problémát kellett megoldani, 
amelyeket legtöbb esetben az váltott ki, hogy a hadtápszolgálat feladatai
nak kiszélesedése nem járt együtt erőinek, eszközeinek növekedésével. 
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A Iő probléma abban jelentkei'.:ett, hogy meg kellett találni a hadtáp
szolgálat egységes struktúráját, amely megfelel mind a tábori csapatok
nak - amelyek alapvetően mozgó, ellátó, kiszolgáló egységekkel vannak 
feltöltve -, mind a területi csapatoknak - amelyek főleg helyhezkötölt 
ellátó szervekkel és n2r11 feltöltöt 1 alegységekkel rendelkeznek. 

A szárazföldi erők hadtápbiztosításáért a hadtápfőnök felelős, aki 
egyben a szárazföldi erők főparancsoksága törzsében az V. csoport főnöke. 
Munkájában törzsére. mint a hadtápszolgálat felsőbb szervére és az alá
rendeltségében levő Anyagi-Technikai Ellátó Főnökségre, mint a beszer
zési feladatok speciális végrehajtó szervére támaszkodik. 

A szárazföldi erők főparancsnoksága hadtáptörzsének van aláren
delve a területi parancsnokság hadtáposztálya, amelyek körzetenként ve
zetik a csapatok hadtápbiztosítását. 

Alacsonyabb szinteken a tábori és területi csapatok hadtápbíztosítása 
külön-külön valósul meg. Ezzel a hadtest hadtáptörzsek katonai körzetek,: 
hadúsztályok, dandárok, ezredek, zászlóaljak osztályai (alosztályai), vala
mint a megyei és járási védelmi törzsek foglalkoznak. A tábori csapatok 
hacltápbiztosításában alapvető helyet a hadtest foglalja el, amely össze
kötő tagozat a csapatok és magasabbegységek hadtápszerve, valamint az 
állandó jellegű ellátó szervek között. 

A területi csapatoknál döntő jelentősége van a katonai köi·zeteknek, 
amelyek háború esetén a nemzeti tartalékoknak és a polgári forrásoknak 
!elhasználásával ráhatást gyakorolnak a tábori csapatokra. 

A fegyvernemi csapatok egységei saját állományukban rendelkeznek 
ellátó századdal, illetve szakasszal, az önálló alegységek ellátó rajjal. En
nek köszönhető, hogy az egységek meghatározott fokú önállósággal ren
ch-:lkeznek. Azonban az anyagi-technikai biztosítás alapvető feladatait a 
különböző rendeltetésű önálló hadtápegységek hajtják végre. Ezek oldják 
meg azon prob1émákat, amelyek a mozgósítás előkészítésével kapcsola
tosak. 

p._ badtápszolgálat munkájában a hadtápszervek hálózatára - bele
crtve a raktárakat, javító egységeket és a különböző intézeteket is - tá-. 
mrn,zkodik, amelyet az 5. sz. vázlat szemlélteti. 

Méreteik szerint a raktárak megoszlanak hadtest raktál'akra (2000-
4000 tonna), amelyek a hadtest felelősségi szférájába tartoznak és a szá-, 
razföldi erők általános raktáraira (10 000-20 OOO tonna), amelyek a terü
leti parancsnokságok hatáskörébe tartoznak. Ezek lehetnek speciálisak, 
vagyie valamilyen egyfajta ellátási anyagot tárolnak, vagy pedig vegye
sek. A raktárhálózat jelenleg az építés stádiumában van. 

A hadtápbiztosítás megszervezésének fontos feltételeit képezi a fele
lösség elosztása a tábori és területi csapatok tagozatai között. 

A területi parancsnokságok a hadtápbiztosítási feladatokat a tábori 
~s területi csapatok érdekében oldják meg. E célra felhasználják az alá
rendelt ellátó parancsnokságokat, ellenőrző szerveikkel és az anyagi-tech
nikai biztosításra hivatott egységeikkel, alegységeikkel együtt. 

Az egészségügyi egységek parancsnokságába egyesített egészségügyi 
egységek és intézetek feladataikat a fegyveres erők egészének érdekében 
hajtják végre. 
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A területi parancsnokság hadtápegységeinek és alegységeinek szerve
zetét a 6. sz. vázlat szemlélteti. 

A katonai körzetek panmcsnoksága saját hadtápegységekkel és inté
zetekkel rendelkeznek, amelyet a í. sz. vázlat szemléltet. A katonai kör
zetek a nekik alárendelt megyei védelmi törzsek alárendelt szerveire tá
maszkodnak. A körlet egészségügyi szolgálata és a körzeti tartalék kór
házezrede feladataikat az egész Bundeswehr érdekében oldják meg. 

A megyei védelmi törzsek rendelkeznek megfelelő ellátó szervekkel, 
amelyek mind békében, mind háborús viszonyok között feladatul kaphat
ják a területükön elhelyezett vagy ténykedő összes egység hadtápbiztosi
tásának előkészítését, illetve megvalósítását. 

A tábori csapatoknál minden hadtest rendelkezik saját alárendeltsé
gében hadtápegységekkel, amelyek végrehajtják a hadtest hadtápbiztosí
tását. Ezen csapatok szervezetének köszönhető, hogy képesek a hadosz
tálynak önálló alegységeket átadni, úgy, hogy az ellátási rendszer sértet
len marad még akkor is, ha új helyzet alakul ki, vagy a hadosztály alá
rendeltsége megváltozik. A hadtest hadtápbiztosítását végrehajtó egysé
gek, alegységek szervezetét a 8. sz. vázlat szemlélteti. 

A hadosztály hadtápalegységekből kettő zászlóaljjal - ellátó és egész
ségügyi - rendelkezik. Az ellátó zászlóalj három századból - törzs és el
látó, javító és szállító - áll. Az egészségügyi zászlóalj hét századot foglal 
magába - törzs és ellátó, három egészségügyi, egészségügyi tartalék, 
egészségügyi kiképző és kiürítő -. A kiürítő, egészségügyi kiképző és a 
három egészségügyi századból egy tartozik békeidőszakban a zászlóalj ál
lományába. Ez a három század a dandár ellátó zászlóaljak egészségügyi 
századának személyi állományából van kialakítva. 

A dandárban, valamint a „Heimats-schutz" csapatok parancsnoksá-· 
gában az ellátó zászlóalj négy századból áll - törzs és ellátó, egészség
ügy; (amely keretszázad) -, javító, szállító. 

A tábori és területi csapatok minden magasabbegysége és egysége 
saját hadtápalegységekkel rendelkezik, melynek eredményeként a harc
tevékenységek során képesek végrehajtani feladataikat más fegyverne
mek csapataival együttesen. Ugyanakkor háború esetén a nyugatnémet 
hadtestek elhelyezkedése és területi szétszóródása a hadtápbiztosítást 
elkerülhetetlenül megbonyolitják. A hadtápszervek és a tartalékok a harc
tevékenység egész sávjában való széttagoltsága bonyolult helyzetet hoz 
létre a hadtápbiztositás végrehajtása és vezetése szempontjából. A had
testek és az NSZK más magasabbegységei között a szövetségesek csapa
tai és ellátó szervek helyezkednek el, amelyek megbontják a Bundeswehr 
egységes hadtáp struktúráját. Közvetlen segítség szomszédtól-szomszéd
nak a nyugatnémet hadtestek között nem lehetséges. Ugyancsak nem le
het gyorsan végrehajtani az anyagi eszközök összpontosítását és cseréjét. 
Ezen problé1nák a raktárak egy részének a hadtestek harctevékenységi 
súvja mögötti előnyös elhelyezéséből és a szövetséges csapatok együttmű
kiic1éséből eredően kissé enyhűlnek. Itt elsősorban a raktárak közös fel
hn-:;znúlás8.ra kell figyelmet fordítani. 

i\ hadüípbiztosítás korszerűsítt'sc;t és ésszerűsítését csak a korszerű 
t~cbnika még szélesebb körű felhasználásának útján lehet elt'rni. 


