Az amerikai szárazföldi csapatok hadtápja Európában
(Fordította: G rab a n t István alezredes)

Az Amerikai Egyesült Allamok magukra vállalva a kapitalista világ
irányító és védő szerepét, agresszív katonai tömböket hoztak létre, amelyekben a nemzetközi imperializmus legreakciósabb erői összpontosultak.
A kapitalista országok legnagyobb katonai-politikai csoportosulása a
NATO. A NATO-ban vállalt kötelezettségnek megfelelően az USA, a
NATO egyesített szárazföldi csapatainak állományába két összfegyvernemi hadtestet, valamint egy sor speciális rendeltetésű magasabbegységet és egységet adott át. E csapatok harctevékenységének biztosítása
céljából az USA Európában létrehozta a szükséges anyagi készleteket,
továbbá megfelelő hadtápegységeket és szerveket telepített.
Az európai hadszíntéren levő amerikai csapatok anyagi, technikai és
egészségügyi biztosítását az Európában állomásozó amerikai szárazföldi
csapatok hadtápparancsnoksága saját erőivel és eszközeivel valósítja meg,
amelynek törzse (Nyugat-Németországban) VORMS városában diszlokál.
Az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok hadtápját
(1. ábra) szervezeti struktúra szerint fel lehet osztani csapat, hadműveleti,
valamint központi alárendeltségű területi hadtápra.
A csapathadtáp magába foglalja a harcoló magasabbegységek és egységek szervezetszerű hadtáp erőit és eszközeit. Ide tartoznak a hadosztély- és hadtest hadtápparancsnokságok (5„ 7. hadtest), valamint a fegyvernemi szakcsapatok hadtáp alegységei (32. Honi Légvédelmi Parancsnokság és a műszaki csapatok parancsnoksága). A csapathadtáp erői és
eszközei a harctevékenységi zóna első vonalában helyezkednek el.
A hadműveleti hadtáp magába foglalja: a 60. tüzér-technikai csoportot, amely az amerikai csapatok valamennyi lőszerfajta ellátását végzi;
az 59. tüzér-technikai csoportot, amely a NATO szárazföldi csapatok speciális lőszerellátását végzi; a fegyverzet és harci technika harckésszé tételét biztosító csoport, amely az USA nehéztechnikai raktárakban tárolt és
magasabbegységek, egységek ellátására légi úton Európába történő szállítással tervezett technika harckésszé tételét végzi (a törzs MANHEIMben), valamint egészségügyi és szállítási parancsnokságokat. Az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok hadtápparancsnoksága
végrehajtja a hadszíntéren levő valamennyi hadtáp tagozat irányítását,
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megszervezi az anyagok tárolását,
sát, valamint végzi azon egységek
tartoznak a hadtest és hadosztály
gébe. A hadműveleti hadtáp erői
hadtáp körletében helyezkednek el.

a haditechnikai eszközök nagyjavítáés alegységek ellátását, amelyek nem
hadtápparancsnokságok alárendeltséés eszközei a harctevékenységi zóna

A központi alárendeltségű területi hadtáp magába foglalja: az 1.
Anyagi-Technikai Biztosító Dandárt, amely a RHEIN folyó nyugati partján elhelyezkedő csapatok hadtáp biztosításáért felelős; öt adminisztratívgazdasági ellátó körzetet (törzsek elhelyezkedése FüRTH, AUGSBURG,
STUTTGART, FRANKFURT-AM-MAIN és KAISERLAUTERN), amelyek raktáraiban fogyó anyagi készleteket tárolnak és állandó kapcsolatot
tartanak fenn az amerikai hadműveleti és csapathadtáp egységeivel, alegységeivel és intézeteivel, valamint a tartózkodási helyen levő megfelelő
helyi szervekkel; a ZWEIBRÜCKEN-ben levő Anyagi-Technikai Főnök
séget, amely a raktárakban és javító üzemekben levő anyagokat ellenőrzi.
(2. ábra.) Az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok hadtáp
állománya képes a tengerentúli hadszíntér valamennyi tagozatában az
amerikai csapatok mindenoldalú hadtápbiztosításának megszervezésére.
A területi hadtáp szervek az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok valamennyi zónájában helyezkednek el.
Az USA szárazföldi csapatok hadtápjának felépítése arra alapozódik, hogy a közép-európai hadszíntéren az amerikai szárazföldi csapatok
övezetében nincs meg a kla~szikus harctevékenységi és kommunikációs
zónafelosztás. Jelenleg ezen a hadszíntéren az amerikai szárazföldi csapatoknak saját kommunikációs zónájuk - a kommunikációs zóna az
USA hadvezetés szerint meghatározott területre és az USA szárazföldi
csapatok megfelelő hadtáp szerveire alapozódik - nincs. Mint ismeretes,
ez a helyzet Franciaország NATO-ból való kilépésével jött létre. Az amerikaiak kénytelenek voltak áttelepülni. Franciaországból - ahol a kommunikációs zóna helyezkedett el, saját szerveivel, intézeteivel és az anyagi készletekkel - Nyugat-Németországba, Nagy-Britanniába és az USA
kontinentális részébe, valamint a tengeri kikötőket az Északi-tengerre
(ANTWERPEN, ROTTERDAM, AMSTERDAM és BREMERHAVEN) áthelyezni, és Belgium, Hollandia, Nyugat-Németország és Luxemburg területén levő kommunikációt felhasználni.
Jelenleg az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok hadtáp erői és eszközei a hadszíntéren a harctevékenységi zónában három
lépcsőben épülnek fel:
- az első lépcső magába foglalja a hadosztály hadtápparancsnokság
erőit és eszközeit, a hadosztály hadtápkörletben települ;
- a második lépcső a hadtest hadtápparancsnokságnak alárendelt
hadtápegységekből, -alegységekből és intézetekből áll, a hadtest hadtápkörletben települ;
- a harmadik lépcső a hadműveleti hadtáp erőit és eszkö~eit foglalja magába és a harctevékenységi zóna hadtápköretében helyezkedik el.
Ezek szerint a csapathadtáp (első és második lépcső) a harccselekményi zóna első lépcsőjében, a hadműveleti hadtáp pedig ennek a zóná-
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nak a hadtápkörletében helyezkedik el. Az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok hadtáp erőinek és eszközeinek elfogadott felépítése megfelel a hadszíntér hadműveleti felépítésének.
Az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok anyagi biztosítása a csapatok diszlokációjának, azok szükségleteinek, valamint a raktározási sajátosságoknak, az elosztásnak és kiadásnak megfelelően van
megszervezve. Figyelembe véve a raktározási sajátosságokat és szükségleteket, az ellátásra biztosított anyagokat tíz osztályra osszák fel.

I. Élelmezési anyag;
II. Ruházati anyag, személyi felszerelés, szerszámkészletek és laktanyai berendezés ;
III. Üzemanyag, kenőanyag és szén;
IV. Epítő- és erődítmény anyag;
V. Lőszer;
VI. Személyi szükségletet kielégítő anyagok (nem katonai áru, hanem kiskereskedelmi áru);
VII. Nehéztechnika (harckocsi, gépkocsi, rádiók és rádiólokációs-állomások stb.);
VIII. Egészségügyi anyag;
IX. A technika kíszolgálásához szükséges tartalék alkatrészek és javító anyagok;
X. A polgári gazdasági program fejlesztéséhez szükséges anyagok.

A csapatok anyagi ellátását az osztályba sorolt anyagokkal az USA
szárazföldi csapatok hadtápjának szolgálati ágai szervezik az ellátó századok útján. Az ellátó századok a hadtápszolgálati ágak zászlóaljaiba tartoznak. Ezek a zászlóaljak a hadtest, hadosztály hadtápparancsnokságok
állományába, illetve közvetlenül az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok hadtápparancsnokság törzsének állományába tartoznak.
A magasabbegységek és egységek anyagi biztosítása céljából az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok hadtápparancsnoksága a
saját területén ellátó pontokat hozott létre. Ezeket az ellátó pontokat az
ellátandó katonai egységektől olyan távolságra helyezték el, ami lehetővé teszi a szállító erők és eszközök gazdaságos felhasználását. A csapatok főcsoportosításának jobb ellátása érdekében az ellátó pontokat komplex módon összevonták.
Mintahogy már a külföldi folyóiratban ezt ismertettük, a háborús
anyagi készleteit, valamint a csapatok békeszükségleteit kielégítő
készleteket nagy raktárakban tárolják, amelyek PRIMASENS,
GERMERSHEIM, KA!SERLAUTERN, MIZAU és NACHBOLLENBACH
körzetében helyezkednek el. Ezekből a raktárakból - amelyek az AnyagiTechnikai biztosító főnökségnek az alárendeltségébe tartoznak - és az
adminisztratív-gazdasági ellátó körzetek raktáraiból kerülnek feltöltésre
az ellátó pontok anyagi készletei. A raktárak az ellátási feladatokon kívül elvégzik azon anyagok és technikai eszközök javítását, amelyet a tábori javítóüzemek és ellátó pontok nem képesek elvégezni.
időszak
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Az élelmezési anyagkészleteket NACHBOLLENBACH körzetében tárolják. A csapatok ellátása élelmezési anyaggal az ellátó pontokon, vagy
az adminisztratív-gazdasági ellátó körzet raktárain keresztül történik.
A ruházati anyagot, személyi felszerelést, építési és erődítési anyagokat, valamint a nehéztechnikát GERMERSHEIM, KAISERLAUTERN
és PRIMASENS körzetében tárolják. A csapatok ezen anyagokkal való
ellátása az ellátó pontokon, az adminisztratív-gazdasági ellátó körzet
raktárain, ruházati kiadó pontokon és ellátó központokon keresztül történik. Az utóbbiak (ellátó központok) tárolják a törzsek és intézetek részére a szükséges fogyó anyagokat. Ezen kívül a hadszíntéren, az alsóbb
tagozatba tartozó kisebb ellátó pontok tömege települ a csapatok gyorsabb kiszolgálásának a biztosítására.
Az üzemanyag és kenőanyag raktárak a hadszíntéren a nehéztechnika
csoportosításának körletében és a fontosabb közutak vonalán helyezkednek el. A csapat üzemanyag ellátásában fontos szerepe van a katonai
csővezetékeknek. A kőszénnel való ellátás rendszerint közvetlenül a nagyobb hőtermelő központok, vagy a központi raktár útján történik.
Az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok lőszerellátása
központiasan a 60. tüzér-technikai csoport erőivel és eszközeivel valósul
meg, a törzs ZWEIBRÜCKEN-ben van. A csoport állományába tartoznak
a 15., 10. és a 84. tüzér-technikai zászlóaljak, amelyek az 5., 7. hadtest,
önálló rakéta-tüzéregységek és magasabbegységek lőszerellátásáért felelnek, a központi lőszerraktár MIZAU-ban van. Békeidőben a csapatok
kiképzési lőszerellátása a tüzér-technikai századok által a főbb kiképzési
bázisok körzetében telepített ellátó pontokról történik. A lőszertartaléko
kat, amelyek a harcoló magasabbegységek és egységek háború első napjainak ellátására vannak tervezve, a harccselekményi zóna első vonalaiban széttelepített ellátó pontokon tárolják. A nem csökkenthető lőszer
készletet a hadszíntéren a központi lőszerraktárban - MIZAU - összpontosították.
Az egészségügyi anyagoknak és gyógyszereknek jelentős részét a központi raktárban EINSIDLERHOF (KAISERLAUTERN körzetében) tárolják. Az anyagoknak ez a fajtája a csapatokhoz a gyógyszertárak és kórházak útján jut el.
Az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok tartalékalkatrész
és javító anyagellátását a hadosztály és hadtest hadtápparancsnokságoknak alárendelt javító alegységek végzik.
A katonai egységek az anyagigényléseket az illetékes hadtápszolgálati ágak azon alegységeihez terjesztik fel, melyek ellátásukat közvetlenül végzik. Amennyiben a kiszolgáló alegység rendelkezik az igényelt
anyaggal, a szükségletet azonnal kielégíti. Ha az igényelt anyagból nincs
készlet, akkor csak annak beérkezése után kerül a szükséglet kielégítésére. Abban az esetben, ha az anyagigénylésben feltüntetett anyag ellátása nem az ellátó alegység hatáskörébe tartozik, az alegység az igénylést felterjeszti a hadszíntér Anyagi-Technikai Biztosító Főnökség ellenőrző és leltározó központjába. Ennek a központnak joga van a hadszíntéren levő, bármely raktárnak intézkedést adni az igényelt anyag kiadására, vagy az igénylést az USA ellátó szerveihez felterjeszteni. Az USA
ellátó szervei az igénylés kézhezvétele után intézkednek az anyag ki-
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adásra közvetlenül azon alegység részére, amely az igénylést felterJesztette. Ezen elv alapján történik az ellátó alegységek anyagi készleteinek
a feltöltése is. Az amerikai szakemberek véleménye szerint a jelenlegi
igénylési és ellátási rendszer, a hadszíntér első lépcsőjében csökkentett
készletek miatt megnövelte az Európából az USA-ba menő igénylések
számát és a szállítandó anyag mennyiségét.
A hadszíntéren az anyagszállítások a katonai és polgári szállító eszközök igénybevételével valósulnak meg. A hadszíntéren a katonai szállítások megszervezéséért a szállító parancsnokság a felelős (a törzs OBERURSEL-ben), amely a saját funkcióját úgy tölti be, hogy felhasználja az
alárendeltségébe tartozó kikötő szerveket AMSTERDAM-ban, ROTTERDAM-ban, ANTWERPEN-ben és BREMERHAVEN-ben, valamint a 37.
szállitó csapatot (a törzse KAISERLAUTERN-ben). Mintahogy azt a külföldi folyóiratban közölték - az üzemanyag kivételével - az anyagi
eszközök kb. 70°/o-át kikötőkbe konténerhajókon, ezután vasúton, uszályokon és gépkocsi szállító eszközökkel az Európában állomásozó USA
szárazföldi csapatok hadtápparancsnokságának alárendeltségében levő
raktárakba, vagy közvetlenül az első lépcsőben levő ellátó pontokra szállítják. A kirakó kikötők áthelyezését az Atlanti-óceán partjairól az
Eszaki-tenger partjaira BELGIUM-ba, HOLLANDIA-ha és NYUGATNEMETORSZAG-ba, Franciaország NATO-ból történő kiválása tette szükségessé és ez az USA szárazföldi csapatait arra kényszerítette, hogy az
anyagszállításokat a hadszíntér haránt-útjain végezzék. Ezért számolnak
azzal, hogy a szállitásokat BREMERHA VEN kikötőn keresztül csak
békeidőben lehet végezni, mivel maga a kikötő és a hozzá vezető utak
a harctevékenységi zóna első lépcsőjében vannak. A központi raktárakból
az ellátó pontokra történő anyagszállításoknál előnyben részesül a gépkocsi szállítás, amelyet a 37. szállító csapat hajt végre.
Az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok anyagi szükségletének, mintegy 3°,'o-át szállító repülőgépekkel szállítják RHEIN-MAIN
és RAMSTEIN katonai és polgári repülőterekre, innen a rendeltetési
helyre való szállítást katonai gépkocsi szállító eszközökkel végzik. A nyugati katonai szakemberek rendszerint megjegyzik, hogy háború esetén az
európai hadszíntéren az amerikai szárazföldi csapatok anyagszállításának
megszervezése a befogadó és a szövetséges országoktól függ. A amerikaiak kénytelenek felhasználni ezen országok kikötőit, repülőtereit, közútjait, szállítóeszközeit és munkaerőit.
Az amerikai hadvezetés a technikai biztosítást az ellátás legfontosabb fajtájának tekinti, amely elengedhetetlenül szükséges a harci technika és a szárazföldi csapatok egészénél, a magas fokú harckészültség
fenntartására. A hadosztály harcoló csapatainak technikai kiszolgálását,
javítását és tartalék alkatrészekkel való ellátását a hadosztály javító
zászlóaljak alárendeltségébe tartozó javító századok végzik, amelyek a kiszolgálandó egység diszlokációs körzeteiben helyezkednek el. A hadtest
közvetlen egységek és alegységek technikai kiszolgálását analóg a hadtest
javító századai végzik, a területi ellátás elve alapján. Ezen kívül az Európában állomásozó USA szárazföldi csapathadtáp parancsnokságok és hadtest hadtápparancsnokságok alárendeltségébe korszerű felszereléssel ellátott speciális javító századok tartoznak, amelyek bonyolult javításokat
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és fődarabcseréket tudnak végezni; tartalék alkatrész ellátással azonban
nem foglalkoznak. Ezek a javító századok a következő pontok kiszolgálására képesek: harci technika gyűjtőpont, zsákmány anyaggyűjtő és
osztályozó pont. Ezeken a pontokon csak azon gépek alkatrészein és fő
darabjain végzik el a helyreállítást, amelyek javítás szempontjából gazdaságosak.
A haditechnika nagyjavítását az Anyagi-Technikai Biztosító Főnök
ség alárendeltségében levő négy javító üzem végzi. A harckocsik, önjáró
tüzérségi kilövők, főbb alkatrészek és fődarabok javítását MAIN-ban levő javítóüzemben, a gépkocsi technika javítását BÖBLINGEN-ben levő
javítóüzemben, a motorok és fődarabok javítását SCHWEBIG-GMÜNDben levő javitóüzemben, a gumikészítményeket OBERRAMSTADT-ban
levő javítóüzemben végzik. Valamennyi üzemben alapvetően a helyi polgári lakosság dolgozik, a munkák irányítását az amerikai katonák végzik.
Az amerikai hadvezetés értékelése szerint a hadszíntéren létrehozott javítóüzemekben végrehajtott javítás olcsó, mert kizárja annak szükségességét, hogy a megrongálódott technikát az USA-ba szállítsák és javítás után visszaszállítsák.
Az Európában állomásozó amerikai szárazföldi csapatok egészségügyi biztosítása az egészségügyi parancsnokság erőivel és eszközeivel
(törzse GEIDELBERG-ben), valamint a hadtest és hadosztály hadtápparancsnokságok alárendeltségébe tartozó egészségügyi egységek és alegységek útján valósul meg. A csapatok gyógyszerrel és egészségügyi anyagokkal való ellátása EINSIDLERHOF-ban levő raktárból történik.
A zászlóaljak és dandárok egészségügyi biztosítását a hadosztály
hadtápparancsnokságok szervezetszerű egészségügyi századai és szakaszai
végzik, amelyek egészségügyi és kiürítő pontokat telepítenek. A hadosztály hadtápkörletben 80-120 ágyas kiürítő pontokat terveznek létrehozni, a hadtest hadtápkörletben az egészségügyi zászlóalj erőivel és eszközeivel - sebészeti kórházakat (hadosztályonként egy 60 ágyast), és kiürítő kórházakat (hadosztályonként két 400 ágyasat) terveznek telepíteni.
Csapattagozatban az egészségügyi szolgálat állományával képes azoknak a katonáknak gyógyítására, akik rövid időn belül visszatérhetnek a
csapattestükhöz, de képes a szakorvosi gyógykezelést igénylő személyek
hátraszállítására is. A hátraszállított betegek és sebesültek gyógyítását a
harctevékenységi zóna hadtápkörlet egészségügyi parancsnoksága szervezi. Az amerikai egészségügyi szolgálat, mint a többi hadtáp szolgálat,
együttműködik a tartózkodási ország katonai egészségügyi szolgálatával
és a polgári gyógyító szervekkel.
Összességében, mint azt a külföldi katonai szakemberek is megállapítják, az amerikai katonai parancsnokság Európában a hadtáp szervek
és anyagi-technikai biztosító egységek széles hálózatát építette ki. Az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok ellátását valamennyi szükséges anyaggal alapvetően a hadszíntér hadtáp, hadtest hadtáp és hadosztály hadtápparancsnokságok végzik. Ez a rendszer biztosítja a harctevékenységek során a magasabbegységek és egységek hadtáp önállóságát. A hadtápbiztosítás néhány ágának (elhelyezés, szállítás, javítás,
helyi beszerzés stb.) megszervezése során felhasználják a tartózkodási or14
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szág készleteit és munkaerőit. Az Európában állomásozó USA szárazföldi csapatok hadtápbiztosítása pozitív megszervezési tényezőinek bemutatása mellett a külföldi szakemberek azonban egy' sor nehézségre is rámutatnak, amelyekkel az amerikai katonai parancsnokságnak szembe kell
nézni a hadtápbiztosítás megszervezésénél egy Európában kirobbanó háború esetén. Ezek: a tengeri kommunikációk mélyen tagoltak; az Északitenger kikötői, valamint a BELGIUM-on, HOLLANDIA-n, LUXEMBURG-on és NYUGAT-NÉMETORSZAG-on keresztül menő szállítási harántutak igen sebezhetőek, ugyanakkor a hadszíntéren levő csapatok ellá-tása az Egyesült Allamokból történő anyagszállítsáoktól függ.
(Az 1. és 2. sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.)

210

