
A szekérsállítástól az anyagellátó alakulatokig

Hcittz Ka,vb nlá. altbp.
(Fudíti: a Tr ?le pruxi.l 1987. 5, szánábtil 488-492 !.)

Mikor Hannibál átkelt az Alpokon hadtápját ugyanolyan drasztikus mirrt etrryszerú

módon szervczfc.

Mindenki maga szállitotta a számára szükséges any4gokat. A katooák a fóétkezésé-
lrez szükséges eszközt is a vállukon vitték, a gabona őrlésére szolgáló kis kézimalom for-

, májában.

Irigylésre méltó Hannibái!
Századunk múszaki ugrásai viszont igen megnehezítik a kotszerű hadseregek szá

mára az ellátásukhoz és harcképességük fenntartásához szúkségcs hadtáp clemek kivá-
lasZtását,

A korábbiakban éyszázadoh,ra nyúló fejlődés ma olyan gyorsan megy végbe, hogy
az egy generáció alatti változások szükségessé teszik a fegyveres erők koncepcionális s

abbóI következóen szervezési és szervezeti módosítását,
A megelózó századokban a hadtáp tulajdonképpeni feladata csupán az élelmezés,

elszállásolás és késóbb a lópor biztosítása volt, de már az elózó évszázad kezdetén ková-
csok és ácsok biztosították az elóltöltó ágyúk és tarackok használhatósfuát. Amellett
persze az elóltöItó csak 7 alkaüészból ált, eltekinwe a lóvegtalptól pedig a tarack csak
egyetlen darabból.

Ezzel szemben manapsfu egy korszerű tehergépkocsi ó000, s egy páncélozott harc,
jármű 20 000 alkatré§zt taftalmaz.

Az anyagellátás kvantitatív növekedését tekintve az utóbbi 70 év során az egy kato-
oára, egy napra esó anyagszükséglet 1916-ban 6 k8, 1940-ben 1ó kg, 198ó-ban pedig
4) kg

Csupán a hadsereg harcképességének íenntartása napjainkban több mint 40000
ellátási cikk beszerzését, tárolását továbbá rendelkezésre bocsátását s utánszállítását teszi
szüksége,ri,

A ha.l.vrt11 ihttív. az tjkorbdn !.t a Li;zipkorban

Amíg Hannibál seregében minden katona m€a vitte mindazt ami a harchoz és

önfenntartáshoz szükséges volt, a római birodalom - gyaken megmúveletlen, nagy-
kteiedésű területeken folytatott - hódító háborui már kikényszerítették, hogy lemond-
janak a kizáról4g a helyi lehetőségeke támaszkodó ellátási módról. A római Iégiók
ehhez hatékonyan, nagy készletekkel .rendelkezó szekéroszlopokat alkalmaztak, ame-
lyek szúkség szerint az országból gyorsan és kielégítóen keíűltek feltóltésre.
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Ezek a kitúnó hadtápszervezetek és az akkori kórűiményekhez képest nagyon jól
kiépített.ómai utak vezettek a római seregek kiemelkedó sikereihez.

A nyugatrómai birodalom felbomlását követóen az elsó századokban viszont az

európai seregek álta]ában nehézkesen mozogtak és rosszul szervezettek voltak, görön,
gyös utakhoz és a száraz évszakokhoz voltak kötve, az ellátást illetóen messzemenóen a

helyszínre v4gy az együtt vonuló kereske<]óke utalva,

Ezzel szemben Dzsingiz kán mongol lovasseregci, amelyek a 13. szd.-ban Kelet-
Európa n4gy területeit rohanták le, újból egy kitúnó - szállított készleteke és helyszíoi
ellátásra alapozott - rendszerre támaszkodlrattak.

Elktáj a ]7. é.r 18. uázadbal

Az európai hadvezetés tulajdonkóppen csak a 17, szd, elején a svéd 1I. Gusztáv
Adolf révén nyelt vi§sza bizonyos mozgékonyságot, Ezt elsósorban az ellátás gondos
lépcsópzésével s egy jól múködó hadbiztosi szervezettel érte el. Amellett részben stabil
készletezó raktárakra, s a készleteknek a helyszínről történó kiegészítésére is támaszko-
dott.

Potoszországban kb, 1740-tól Nagy Frigyes révén következett be az elsó állandó
ellátó szervezet kialakítása az élelmezési utánszállítá§ bevezetése, tábori sütödék és

tábori kórházak révén. II. Frrgyes ismert takarékossága következtében azonb&í az intéz,
kedések nem mindig voltak elégségesek, A szálütószolgálat pl. csak háboru idején lett
mozgékonnyá téve. A lófogatok és kocsik nyilvántartásba voltak véve, s azokat mozgó-
§ítás esetén a tulajdonos át kellett, hogy engedje az államnak. A kocsisok nem részesül-
tek katonai kikópzésben, c§upán néháDy kiszolgált lovastiszt ügyelt fel r.íjukl

A porosz hadsereg elónyösen használta fel utánpódásra a belvízi hajózást is;

Odera, Havel, Elba.

Az ellenségeskedések kitórése azonban a meglc,vőoél jóval komplexebb gépezetet
hozott mozgá§ba, mint ami eló volt készítve, Ezért panaszkodott azután Frigyes is úgy,
hogy ,,nem ő parancsol a seregeknek, hanem a liszt és a takarmány most 

^z 
úfn,

Jóllehet a Frigyes féle hadsereg még nem rendelkezett tulajdonképpeni eilátó ala,
kulatokkal, a hótéves háboru ellátó teljesítmónyci mégis rendkívül nagyok voltak.

Mindennaposak voltak az 1000 jarmúves szálltooszlopok, Ezek Ólyan értékesek
voltak a katonai vezetés számára, hogy pl. az Olmütz-i visszavonulásoál 1758-ban Fri
gyes seregének felét a 4000 kocsiból álló trénjének íedezésére használta fel,

A francia forradalom és Napoleon seregei az európai katonai műyeleteknek ismét
nagyfokú mozgékonyságot és n4gy mélységeket adott. Ennek alapjait az együttszállíton
készletek és a helyszíni lehetóségeknek egy kitúnő ellátó szervezet általi eredményes
küasználása képezték.

Egy hadosztály trénje pl, az oroszországi betórésnél 21 napi ólelmet száütott, a csa-
patok pedrg kétheti salát készlettel reendelkeztek,

Az irodalom arról ír, hogy Oroszország nagy kiterjedése és 
"Fagy 

Apó" győzte le a
Grand Armee-t. Napoleon oroszországi hadjáratának vereségéhez azonban lényegében
azol tény is hozzájárult, hogy az óriási trén nem volt képes lépést tartani az elónyomu-
lással, azonkívül az elszegényedett o$zág nem adott elegendót a hadsereg ellátásához.
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A h,ill 1807,íí1 1914 lt

A t9. század műszaki haladása alapvetó változásokat hozott a hadvezetés eszkózei-

ben és lehetóségciben.

A mai értelemben vett ellátó alakulat megszületése 18r3-fa tehetó, Ebben az esz-

ten<lőben Vilmos herceg - a késóbbi l, Vilmos császár és király - 1851, június 30-i

memorandrrma alapján ikirályi porosz hadsereg mild a 9 hadteste fészére egy tréntörzs

keretc került feláütásra, melyekből rnozgósítás útján egyenként

- 5 élelmezési oszlop,
, 1 tíbori sútőde oszlop,

- 1 méntcleP,
- 1 betegszállító század,

- i könnyú és 3 nehéz táboIi lazarettet kellett íeláIlítani,

A kabinetiroda 1860, jú1.2,i rendelete jóvit\a1yta 9 porosz trénzászlóalj létrehozá-

sát, amelyek azután bevá.ltak az 1864, 1866 és 1870/71-es hadjáratokban is,

Az 1870/71,es német-francia háboóval kapcsolatbao szegezte le a német vezérkar:

,,A trénhez beosztott tisztek és legényseg kö;ültekintésének es kölelelsé8tudásának

köszönhetó, hogy a iradjárat során Áessze n45yobb meltékben mint a többi oagy hábo-

mban a személ/i állomány és lóállomány a oehéz élelmezési periódusokat az egészség

veszélyeztetettsé8e nélkúl gyúrhette le-"

Az ellátás telje§ítményét illetően azonban nem szabatl elfelejteni a vasutat sem,

Vilmos parancsára - porosz királlyá történt könlgsbergi koronázásakor - a palota-

és a díszórséget a trén alá reodelte, kifejezve e c§apattesttel szembeni megbecsülését,

A hll dz l. úláglúbtlrúban

A tehergépkocsi bevezctése a századfordulót követóen javította a hadtáp lehetósé-

geit, úgy, holy a német hadsefeg, miután ezt aZ általa jól ismert kérdés_t egy évtizeden át
'kertllgiite, rióst mát,,a hadvezétés e távolesó oldalának" megoldása felé fordult, Aho-

gyan"az Ludvig. v, Falkenhausen'A jelenkor n4gy háboruja" (1909) c, könyvében

olvasható.

Az I. világháború minden korábban szerzett tapasztalatot mennyiséget és minósé,

get illetóen is szétfobbantott.

A hadtáppal szembeni követelmények néhány jellemzó számadata:

- az tszb7lr-ben bevonult 1,4 millió német katonával szemben L914-1918 kózött

13,0 milüó vonult be,

- 1870/71-ben egy hadtest mintegy ]0 000 fóvel és 30 tfénoszloppal rendelkezett,

ú14l13-han a IétszŰ' 4' 000-re emelkedett, azaz feIéve| növekcdett, a trénoszlopok

száma 60,ra, azaz duplQára,

- bármelyik n4gy csata napján a nérnet hadsereg a I. vh.-ban tóbb üzérségi

Iószert ltarzná]r [el, mint l870 -t,bcn összelcn,

A tény, ami a háboru elóre alg látható dimenziójú jelensógeit és kiterjedését eló-

idézte, természetszcrúen fóleg a hadtáp területén volt érezhető.

Az ellátó alakulatok hiányának lekúzdése és a súlypontképzés érdekében 1916

végén a Iőszer- és trénoszlopoÉat kivonták a hadtestek és hadosztáJyok kötelékéból, s
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mint állandó alakulatokat a hadsereg fóparancsnokságának rendelték alá. A rendszercsí,
tctt jármú akkor a kétfogatú országos jármű volt mé8 á ]0-as évekig a Reichswer szcrve
zésébe tartozott.

Emellett voltak már gépkocsizó alakulatok is, de a trén- és lószerszálűtó oszlopok
szervezeti egységesítése azonbao ezel<kel az új atakulatokkal éfthetetlen módon nem
történt meg.

, , _ 
Az l, vh,-s tirpaszta]atok alapján a Reichswer ben a gépkocsizó alakulatok a közle-

kedési csapatok felügeletc ala kenjltek. Ezt követóen 193i ószén Münchenben felá,llí-
tották az elsó,gépkocsizó kiilönítmcnyt, 19]6-tól ezek a különitmenyck saját hadtáp
íeladataik meIlett c§ápJls7álJitási fcl;diLokar is kaprak,

. _ . Itt lehet utalni arra, hogy a \jli/ehrmacht páncélos alakulatai a gépkocsizó csapatok,
ból nóttek ki. A 30-as években csak uok ai ellátő alakulatok uoituk -.g, ameiyek a
békefeladatok ellátásához voltak szükségesek_ Az összességében mé8 gyen;; békeÉeret-
ból 1939,ben a háborrr kezdetén nugysiámú ellátó kötelé"k és egyság"Lerii-It felállításra,
Az összes íegyvernem kózül ezekre iutott, szükségszerúen, a Úvek"edési kvóta legna,
gyobb hányada.

Elkíó.u0l3ákí a Rcichsu,er-belt ú a lVúnnacrklr

A lt. világháborunak a kezdeti stratégiai szempontokon tul, egymással már nem
opeáó frontokká_történő kiterj€désével, ÚLit igeny lépett fel az elbá és javítási kapaci
tással. szemben. Még jobban, mint az I. világhiboiúban - s a lógierót és tengerésietet
szándékosan idesorolva - a német fegyveres erók arJdrg nem isniert szervezési követel
menyekkel í]lrak szemben, Az utanp7tlast végzó csapo:tok tet rÁ^ tr)il|is', zlo ooo
íóre emelkedett

. , _ 

A II.. világháború politikai értékelésótól függctlenúl ezek, a többi hadtáp csapatok-
kal es a nemet vasútral együtt kiemeJkedó teljesíiményt oyújton a szárazföldi hadmúve,
letekben.

Az 19J6 tttáxi elláíó cv.pdlah

A születés stádiumában, telrát 1916, kevéssel az akkori be\>olitikai vihart megeló-
zóen, került létrehozásra a ,,SzáIlásmesteri'' szolgálat, a szövetséjes fegyveres erók hatá,
sára. Elsősorban az USA badserege tekinüetó keresztapának-úgy i'névadás, mint a
szervezést tekintve,

Az ellátó csapatok felépítésének koncepciója rövit]cn a következó:

, . -.A hads_ereg utánpódását, amennyiben a harcoló és támogató csapatok any€i
kerzenlerenek biztosítasara 

.r 
álsaghel1 zcrten e, h,]iboruban szük,e!e,só u.iiit. 

"gy 
É5y-

vernem (csapatkaregória) keztbe kell adni.

. - Ez a fegyvernem a szállásmesteri szolgilat formltlában,később mint ellátó csapa-
tok, t4gozódásában és íélszerelését illetóen oly módon volt felépíwe, hogy ieladátát
háborus könilmények kózött képes volt megoldani.

- 
_Sikerült azonban olyan utat is találni, mely szerint a békefeladatokat kisebb szer,

vezettel látja el, mint a védelmi feladatokat, aneli<úl, hogy a felíuttatási képesség veszé
lyetewe lenne.

.1956. m4us 2,án került azután felillitásra a 
"Szállásmesteri csapatiskola' Aoder-

nach-ban, ami egyúttal a staltlövést jelentette a fegyvernem kiepíiésehez.
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Ez a dátum a Bundeswehr anyagellátó csapatainak tényleges születésnapja.

A szállásmesteri szolgálat akkori íeladatai átíogóak voltak, A csapatok élelmezési,

ruházati, személyi felszerelési ellátása mellett gondoskodnia kellett a készpénz, üzem-

,rnyag, elhelyezési anyag és szállásanyag biztosításáróI. Javította a szállásmestcri r.ny€o-
kat s illetékes volt a zsákmányanyryok gyűjtésében és íelhasználásában.

A fürdó- és mosodaberendezések ugyanúgy hozzátartoztak, miot a sütódék és

vQóoszlopok fennfartása, valamint a temetés és lradi sírok nyilvántartása- Mindezen

feladatokhoz elóáütotta a szükséges szállítóteret és átrakó kapacitást,

1967/68-ban íelszámolták a frirdő,, mosoda és vágóoszlop szervezeteket, s felada-

taikat átadták a katonai körzeti igazgatóságoknak.

A feiadatok átcsoportosítását az alábbiak indokolúk:
- katonák felszabaditása a hadtáp területéról a harcoló és harctámogató csapatok

javara és azzal összességóben a hadsereg erejének növelése, továbbá

- az a felismerés, hogy a saját ország területén harcoló csapatok nem igénylik egy

expedíciós sefegtest felszefe]ését.

Ez a lépés is még egyszer úlltúzta a Bundeswehr tisztán védelmi szerepét. Az
akkori intézkedések lényegesen hozzájárultak ahhoz, hogy az allandó jellegú és mozgé-

kony hadtáp mai kombioációja realizálódjon,
1959-ben lettek azutáo a szállásmetseri csapatok a tüzér műszaki ellátó és javító

csapatokkal egyűtt - a mai javító csapatokkal - a legátíogóbb fogalom alatt,,Múszaki
csapatok",kéni összevonva, Ezáltal a felelósség mindkét csapatnemért egy kézben;

,,Műszaki csapatok tábornoka" összpontosult,
Az ellátó és javító csapatok a továbbiakban ily módon úgy az ellátást, mint a had-

sere8 anya81 harckészültségének fenntartását egymással szoros együttműködésben
végezték.

E döntés kiinduló pontja volt egy olyan fejlódésnek is, amely a 70-es években az

ellátó csapatok feladatkörét jelentósen bóvítette s valamennyi szakterüIet alkatrészellátá,

sát s az öiszes ellátási fajta összefogását egy kézbe vette, visszatekintve m€állapítható,
hogy a szerviz színvo nala az e|Iátási anyagok tutalékolása terén egyértelműen jal,ult, s a

bevezetett racionalizálási rendszabáIyok további eredméoyeket igérnek. Sok múli( azon,

hogy a jövóben is megmaradjon a lehetóség az innovációs folyamatok knntart sara

v48y megtefcmtésére. Leállás vagy visszalépés a haclsereg hadtápjában csökkentenék
hafcképességét és harckészségét. Egyik sem lenne elfogadható. Eppen ezért a továb-

biakban is nimcsak 1oga hanem kötelessége is az ellátó csapatoknak, hogy alkalmazkod,
janak a jövó változó feltételeihez.

A hadsereg mai struktírtl,1ában az ellátó csapatok szilárd elemét képezik a fegyveres

erók ezen fegl.verneme teljesító képességének és elrettentó erejének, A harctéren elen-

gedhetetlenek valamennyi csapat ellátásának biztosításában, s e Íeladatot a szol8álat már

békóben teljesíti, mégpedig az analóg módszerek alapul vételével.

Aryagllát/u na és bolnap

A jelen e közben igen nagy sikerekkel büszkélkedhet:

- A csapatok anyagellenórzési központjai évente 12 millió ellátási íolyamatot dol
goznak fel, a Hadsereg Any4ghivatal pedig 20 milliós n€ys€rendben,

- Egy ilyen adattömeg8el megbirkózni, szükségessé vált az elektronihrs adatfel-

dolgozás bevezetése. Ma ez hatiaozza meg sok ellátó egység arculatát.

l3,



Á csapatok számára a kiképzéshez, gyakorlatokhoz és a napi élethez szúkséges
anyagok rendelkezésre bocsájtásához az ellátó c§apatok saját egységeikket, atakulataiilal
a_ ha<lsereg közúti kommuoikációs halózatán keresztül 208 tioo i, anyagot mozgattak
(lószer és üzemanyag nélkül).

_ . A hadsere8 ellátó rendszerében nem kevésbé fontosak a csapatok ellátó szolgálatai.
Rajtuk keresztül fog megtörténni a harcos közvetlen ellátása i harctéren, a csapatok
állóképességének meghatáfozott idclg történó biztosítása a mozgó készletek Évéo.

A technikai eszközök Évén a 90,es években biztositott folyamatos harcvezetés
lehetósé8e nagyobb rugalrrrasságot és mozgékonys€ot követe] a hadtáptól, mindenek
elótt a harcmezón. Emellett biztositani kell a csapatok - a harcoló csapátok - folyama-
tos_ellátását, azonban a hadtáp körletében kenilendó a felhalmozás. Á ma már - főIeg
hadosztály szinten - felismert szúk keresztmetszeteket figyelembe keli venni a tcrvei
zésnél.

Tekintve, hogy a harcoló és harctámogató - harcbiztosító - csapatok moz,gékony
§€a a 90-c§ években is meghatározott marad, a hadsereg védekezó erejének túz révón
való növelésére törekszik. Az egycs lövések n;gyobb hatekonys4ga me]lett mindezt a
tefü]et tűz n4gyobb zöme által fogla megvalósitani.

Az új feldeító sensorok több cél korai íelismerésében fognak segíteni, s a tökélete-
sített tűzvezetó eszközök teremtik majd meg a löbb célgyorsabb és hatékonyabb leküz-
déséhez szükséges elófeltételeket. Mindezen tényezók iokozzák a lószerszüiségleteket
és az ellátó c§apatok telje§ítményóvel szembeni követelméoyeket a rakodás és izáIlítás
vonatkozá5ában,

E feladatok megoldása kizáról4g nagyobb teljesítményú, rugalmasabb rakodó és
szjlJrto klpacitas.aJ oIdható meg.

A hadsereg hadtáp illetékesei szerint a probléma megoldásához a bevált utat a pol-
gári életben már bevezetett hidraulikus gördüIóhorgos rakonca (MULTI) rendizer
kópezheti, aminek alkalmazása a helyes irányba tett lépésoek látszik.

A megfontolások soráo sohasem szabad elfelejteni azt, hogy a katona ugyan élel
mezés nelkül kb, r0 napot. s kb, J napot víz nélkül tulélhet, de ütközetbeen lószer nél-
kül egyetlen perleL sem|

A rakodó és száIlítási komponensek teljesítményének fokozása mindezek rniatt -
de Lovábbi szemóIyi követelmen) Lámalll.r§ nélkill - rartósan es el,odlege.en napiren
den kell, bogy szerepeljen,

Véleményem szerint a 90,es évek strukturll1ának ez az egyík dőntó jellegú kompo-
nense.

A harcmezón jelentkezó állandó fenyegeté§t tekintve amit az ember mint hdtápos
sem téveszthet szem elól, végül is arra a következtetésre kell jutni, hogy a Iégi siní-
toeszközök alkalmazfua tóbbé nem kivetel, hanem szabálv kell. hosv lesven, A sebe-
süllrszüra:hoz :zükseger kapacirxt js lenn kelI Lartani.

A további növekvó feladatok mcgoidására a 90,s években az ellátó szolgálat nem
több - hanem a születéscsökkenések miatt - kevcsebb katonával fog reiidelkezni.

A teljesítménycsökkeoés megakadályozása érdekében a várható létszámcsökkenté
seket úgy az adminisztráció, mint a végrehajtás területén racionalizáással v4gy létszám-
kíméló technika alkalmazásával keil íogadni.

Bizonyos, hogy centrslizáIással, azaz a lladtáp szeryezésének és rendszerének
módosításával - korlátozott méItékben - személyi és a anyagi erók szabadíthatók fel, de
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a cenüalizálás egyúttal a cselekvési szabadságot is jeleoti, s ami n4gy jelentóségii alrrizi,
sek, Ieküzdéséné1.

Nagy jelentóségú azon pontnak meghatározása, amelytől már a hadtáp minden
további csökkentése veszélyeztetné az ellenálló képessóg, mdepetésszerű támadás ese-

tén történő, megfeleló biztositását.
Tekintettel óppen a védelmi helyzetet nem elegendó az any4goknak anyagnem és

mennyisóg szerint csupán a hadtáp bázisokon történó raktározá§a, ha egyidejúleg nin-
csen szavatolva, hogy a harcoló csapatok a kívánt mennyiségben és a kívánt helyen ren-
delkezzenek a szükséges erókkel és eszközökkel.

A létszámredukciók, a kiképzésre íordított idő csökkentése, az újszerú feladatok, a

bonyolult rendszerek és folyamatok a kiképzés hatékonyságát kor|átozzák, Ezt a defici,
tet a 90,e§ években kompenzá-lni kell,

Eppen az ellátó szoIgalat az amelyik védelrni helyzetben a létszitrlát megsokszo-
rozza. Mozgósítískor ezáltal lényegében az általa ktképzett tartalékosokra van utalva.
Ennek minósége határozza meg a tábori körülrnények kózötti a-lkalmazh at6ság idő,
pontját, valamint az e|átó szolgitlat csapatainak hafcéftékét. Az ellátó szolgálat vala-
mennyi katonai vezetóje - akár tartalékos, akár tényleges - válsághelyzetbeo és háború-
ban lehet hivatásos, továbbszolgáló, soÉJlományú, folyamatosan növekvó létszámú tar
taiékos állomány vezetését kell, hogy ellássa, Az aktív és tartalékos állomány együttmű-
ködése már békeidóben folyamatos gyakorlatot kell, hogy képezzen.

Ez aztjelenti,,hogy a vezetés, nevelé§ é§ a kJképzés szfériLjábao a személyi állomány
összetételét ehhez igazítsuk.
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